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Miten säilyttää energia ja 
toimintakyky muutoksessa?

Muutos on läsnä joka päivä 
arjessamme halusimme sitä 
tai emme. Suomalaisessa 
työelämässä on käynnissä 
muutoksia, joiden tavoittei-
na on pitkällä tähtäimellä 
luoda yrityksille uutta liike-
toimintaa, kilpailukykyä ja 
sitä kautta työllisyyttä.

K
ysymys kuuluukin, miten yksilöt 
voivat varautua näihin jatkuviin 
muutoksiin ja voivatko haasteet 
yleisesti ottaen olla hyväksi myös 
yksilölle? 

Tärkeintä muutoksessa on positiivinen 
asenne ja luottamus siihen, että selviän. 
Jokaisen vastuulla on pitää huolta omasta 
energiastaan. Jokainen voi itse vaikuttaa 
siihen, miten suhtautuu tilanteisiin: Näkee-
kö muutokset mahdollisuuksina johonkin 
uuteen vai haasteina ja vastoinkäymisinä.

Muutosmuskelit kasvattavat 
vastustuskykyä
Oman energiatason ja hyvinvoinnin kannal-
ta olennaista on muutoskykyisyys eli resi-
lienssi. Vertauskuvallisesti voidaan ajatella, 
että resilienssikyvykkyydet ovat muutos-
muskeleita, joita harjoittamalla vastustus-
kyky kasvaa ja palautuminen muutoksesta 
nopeutuu. Jaksamisen kannalta resiliens-

sistä huolehtiminen on yhtä tärkeätä kuin 
fyysisestä kunnostakin huolehtiminen. 

Resilienssi koostuu seitsemästä yksi-
lön kyvykkyydestä: positiivinen minäkuva 
ja positiivinen maailmankuva, keskittynyt, 
joustava mieli ja joustava sosiaalinen ky-
vykkyys, organisoitunut ja proaktiivinen.

Resilienssikyvykkyyksien mittaamista 
varten kehitetty testi perustuu tieteelliseen 
tutkimukseen. Testin tulosten purkamisen 
yhteydessä saatavat ohjeet auttavat ym-
märtämään, miten itse kukin voi kehittää 
kyvykkyyksiään ja sitä kautta vaikuttaa 
omaan energiatasoonsa niin muutoksen 
myllerryksessä kuin jokapäiväisessä elä-
mässäkin. 

Jokainen voi kehittää  
muutoskykyjään
Hyvä uutinen on se, että jokainen voi kehit-
tyä näissä kyvykkyyksissä ja saada itselleen 
voimavaroja ja ylläpitää toimintakykyään. 
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toimintakyky muutoksessa?

Luottamuksen  
kulttuuri mahdollistaa 

nopean muutoksen

Kaksi ensimmäistä ja tärkeintä kyvykkyyttä 
ovat positiivinen minäkuva ja positiivinen 
maailmankuva. Se miten uskomme itseem-
me ja pystyvyyteemme on kaiken perus-
ta muutoksesta selviämiselle. Positiivisen 
maailmankuvan omaava henkilö näkee 
turbulenssissakin mahdollisuuksia. Tunne-
tutkimus on osoittanut, että positiivinen 
ajattelu ja positiiviset tunteet auttavat yk-
silöä näkemään tilanteet ja asiat laajemmin 
ja olemaan sosiaalisempi. 

 Kolmas resilienssikyvykkyys on keskitty-
nyt. Muutoksen pyörteissä on tärkeä pitää 
mielessä, mitä haluaa saavuttaa ja keskit-
tyä asioihin ja valintoihin, jotka vievät kohti 
omia tavoitteita. 

Joustavan mielen omaavalla henkilöllä 
on paljon ideoita. Hän pystyy katsomaan 
tilanteita eri näkökulmista ja valitsemaan 
uusia lähestymistapoja muutoksessa. 

Joustava sosiaalinen kyvykkyys tarkoit-
taa sitä, että yksilöllä on kyky luoda laa-

tuyhteyksiä toisiin ihmisiin, rohkeus pyytää 
apua ja myös auttaa muita pyytämättäkin. 
Laatuyhteydet kantavat silloin, kun apua tai 
tukea tarvitaan. Laatuyhteyksiä syntyy kun 
ihmisten välisissä kohtaamisissa sitoutuu 
positiivista tunne-energiaa. Tunne-energia 
synnyttää yhteisöllisyyttä ja kollektiivista 
tahtotilaa saada yhdessä aikaiseksi jotain 
enemmän. Laatuyhteydet ovat tärkeitä 
voimavaroja kaikessa, niin työelämässä 
kuin yksityiselämässäkin. Yritykset, joissa 
on paljon laatuyhteyksiä kollegojen välillä, 
ovat tuottavia ja tuloksellisia. Ennen kaik-
kea laatuyhteyksien kautta syntyvä posi-
tiivinen tunne-energia välittyy asiakaskoh-
taamisissa, luoden asiakastyytyväisyyttä ja 
sitä kautta kilpailuetua. 

Kuudes resilienssikyvykkyys on järjes-
telmällinen. Järjestelmälliset henkilöt ovat 
luoneet itselleen menetelmiä, prosesseja ja 
rakenteita, jotka auttavat heitä selviämään 
muuttuvissa tilanteissa. Hyvä tapa saada 
järjestelmällisyyttä on jakaa tekeillä olevat 
asiat neljään ryhmään tärkeyden ja kiireelli-
syyden mukaan. Ne asiat tai tehtävät, jotka 
kokee ei-tärkeiksi, kannattaa jättää teke-
mättä ja keskittyä tärkeisiin asioihin, ja teh-
dä ne tärkeysjärjestyksessä. Usein ei-tär-
keät asiat ja tehtävät ovatkin jonkun muun 
tärkeyslistalla. Viimeinen kyvykkyys on 
proaktiivinen. Proaktiivinen henkilö uskal-
taa tarttua uusiin tilaisuuksiin, vaikka niissä 
olisikin epävarmuutta. Totuushan on, ettei 
koskaan voi tietää varmuudella, mikä asia 
toimii ja mikä ei. Positiivinen asenne auttaa 
epävarmoissakin tilanteissa luottamaan ja 
antaa rohkeutta edetä kohti tuntematonta. 

Proaktiivinen ajattelu  
tuottaa kilpailuetua
Organisaatioiden kilpailukykyä tutkinut 
Van Eijnatten esittää, että ainoastaan ne 
organisaatiot, jotka pystyvät muuttamaan 
ajatteluaan, pystyvät muuttamaan toimin-
taansa uudelle – kilpailukykyiselle radalle. 
Proaktiivinen, uusi ajattelu, synnyttää eri-
laisia, ei-ilmeisiä, toimintamalleja ja inno-
vaatioita ja ennen kaikkea sellaista kilpailu-
etua, mihin kilpailijat eivät yllä. 

Organisaation ja siinä toimivien yksilöi-
den resilienssikyvykkyydet luovatkin sellai-
sen organisaation voimavaran, jota kilpai-
lijat eivät pysty kopioimaan. Uudenlainen 
ajattelu lähtee ihmisistä ja siitä minkälainen 
kulttuuri organisaatiossa vallitsee. 

Muutosta tukeva organisaatiokulttuuri 
syntyy yksilöä arvostavalla johtamisella, 
joka luo luottamuksen kulttuurin. Luot-
tamuksen kulttuuri mahdollistaa nopean 
muutoksen, koska yksilöt luottavat, että 
tehdyt päätökset ja valinnat on tehty ih-
misten ehdoilla. Luottamuksen kulttuurin 
rakentaminen vie aikaa ja edellyttää, että 
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johdon valinnat ja toiminta ovat läpinäkyviä 
ja että yksilöä arvostetaan.

Luottavaisina kohti  
uutta työelämää
Lisäksi tarvitaan laatuyhteyksiä kollegoiden 
välillä, positiivista tahtotilaa ja rohkeutta 
tehdä asioita uudella tavalla ja astua tun-
temattomaan. 

Muutoksen onnistumisen ratkaisee se, 
miten nopeasti organisaatio lähtee mukaan 
muutokseen ja miten nopeasti toimintaky-
ky palautuu. Muutoksessa tärkeä tekijä on-
kin se miten resilienttejä yksilöt ovat, sekä 
se miten tiimeissä osataan hyödyntää eri 
yksilöiden vahvuudet seitsemän kyvykkyy-
den suhteen. 

On myös hyvä muistaa, että haasteet 
ja vastoinkäymiset ovat aina mahdollisuus 
kasvaa ja oppia uutta, itsestään ja muista. 
Vastoinkäymiset vievät aina eteenpäin, ta-
valla tai toisella – vaikkei se siltä aina tunnu, 
kun tilanne on päällä. Tutkimukset osoitta-
vatkin, että haasteet työelämässä koetaan 
voimaannuttaviksi. Kun niistä selvitään, 
vahvistaa se itsetuntoa ja lisää positiivista 
minäkuvaa ja rohkeutta haastaa totuttuja 
toimintamalleja.

Lähdetään siis luottavaisina kohti uutta 
ja erilaista työelämää. Luodaan yhdessä 
työelämästä merkityksellinen, niin itselle 
kuin muillekin. Merkityksellisyys synnyttää 
työniloa, positiivisia tunteita, tyytyväisiä 
asiakkaita, kannattavia yrityksiä ja kukois-
tavan Suomen.


