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Efesolainen Herakleitos (500-luvun loppupuoli)

”Maailma on tapahtumien virta”

”Kaikki virtaa, emme voi astua kahta kertaa samaan virtaan”

Onko käsityksemme maailmasta liiaksi kokemiamme pysyviä tekijöitä painottava?

Pitäisikö meidän ihmetellä asioita, jotka kokemuksemme mukaan muuttuvat vain hitaasti?

ONKO MUUTOS SITTENKIN AINOA ”PYSYVÄ TILA”
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MUUTOKSEN HALLINTA YKSILÖN PERSPEKTIIVISTÄ TARKASTELTUNA

MUUTOS TRAGEDIANA, VASTUSTAN MUUTOSTA, KOSKA:

- Aikanaan jouduimme luopumaan kotiapulaisesta

- Organisaatioiden autonkuljettajista luovuttiin

- Tietokoneiden tulo johti sihteerien irtisanomiseen

- Persoonallinen kirjeposti on vähentynyt, postilaitos ja postimerkkiharrastukseni kärsii

- Lopetin kirjojen ostamisen ja kirjaston käytön kirjojen lainaamiseen, kun kaikki on internetissä

- Tiedonvälityksen sähköistyminen vähentää sanomalehtien ja paperin kulutusta

- Organisaatioiden madaltaminen on johtanut väliesimiestason ohenemiseen
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MUUTOKSEN HALLINTA YKSILÖN PERSPEKTIIVISTÄ TARKASTELTUNA

KANNATAN MUUTOSTA, KOSKA SEN SEURAUKSENA:

- Yleinen palkkataso on noussut

- Koettu tasa-arvo työpaikoilla on lisääntynyt

- Tietoa on helpommin saatavilla

- Yhteydenpito toisiin ihmisiin on helpottunut

- Työvoimaa on vapautunut uusiin tuottavampiin tehtäviin

- Olen saanut lisää vastuuta ja vapautta oman työni tekemisessä
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MUUTOS ORGANISAATION JOHDON PERSPEKTIIVISTÄ TARKASTELTUNA

JOHDON OIKEUDET MUUTOKSESSA:

- Oikeus kehittää organisaatiota järjestelemällä, ulkoistamalla…

- Oikeus järjestellä uudelleen henkilöiden työtä ja tehtäviä

- Oikeus huolehtia tuottavuudesta kaikin mahdollisin keinoin

- Oikeus vaatia henkilöstöltä vastuuntuntoista työskentelyä

- Oikeus antaa palautetta henkilöstölle tehtävien hoidosta

SEURAA KYSYMYS, MITEN NÄITÄ OIKEUKSIA KÄYTETÄÄN?
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MUUTOS ORGANISAATION JOHDON PERSPEKTIIVISTÄ TARKASTELTUNA

JOHDON VASTUU MUUTOKSESSA:

- Perustella henkilöstölle muutostarve ja muutoksen 
toteuttamistavat

- Pyrkiä avaamaan henkilöstölle tulevaisuuden toimintatavat

- Pitää myös huolta henkilöstön tulevaisuudesta

- Toimia epäitsekkäästi, oma etu taka-alalla, yhteiseksi parhaaksi

- Tunnustaa mahdolliset virheet ja vetää niistä reilusti johtopäätökset

SEURAA KYSYMYS, MITKÄ OVAT JOHDOLLE ANNETUT TOIMINTAVALTUUDET? 
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MUUTOKSEN VAIKUTUS OMAAN KÄYTTÄYTYMISEEN

JOHDANTOA PANEELIIN, HENKILÖKOHTAISIA KOKEMUKSIA:

- Käyn fyysisesti yhä harvemmin kirjastorakennuksessa

- Tarvitsen yhä harvemmin painettuja kirjoja kirjastosta

- Tarvitsen enemmän valistunutta näkemystä ja opastusta eri tietotarpeisiini

- Tarvitsen uusien ideoiden ja mahdollisuuksien esittelyä liittyen tiedon kaivamiseen

- Tarvitsen laajan näkemyksen omaavaa keskustelukumppania tarvittavan tiedon arvioimiseen
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MUUTOKSEN VAIKUTUS OMAAN KÄYTTÄYTYMISEEN

MITÄ PELKÄÄN MUUTOKSESSA:

- Yleistä levottomuutta ja epävarmuutta tulevasta

- Jääkö minulle ”Musta Pekka” käteen tehtävien uusjaossa?

- Pystynkö enää oppimaan uusia teknisiä välineitä?

- Häviääkö tuttu työyhteisö jäsenineen olemattomiin?

- Tulenko toimeen uuden johdon ja työporukan kanssa? Arvostetaanko minua enää entiseen malliin?

- Omiiko jokin kilpaileva organisaatio meidän työmme?

- Entä jos koko edustamani toimiala, organisaatio kutistuu tarpeettomaksi?
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MUUTOKSEN VAIKUTUS OMAAN KÄYTTÄYTYMISEEN

MITÄ MUUTOS VOI PARHAIMMILLAAN TARJOTA MINULLE:

- Uutta ja kiinnostavaa tekemistä

- Uusia vuorovaikutustilanteita uusien ihmisten kanssa

- Mahdollisuuden oppia jotain uutta, se voi tukea itsearvostustani

- Mahdollisuuden kohentaa työstatustani asiantuntijana, osaajana, uudistajana

- Mahdollisuuden muotoilla työn tekemistapaa uudelleen

- Mahdollisuuden päästä eroon tehtävistä, jotka tuntuvat ”riippakiveltä”
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MITÄ MUUTOS MERKITSEE JUURI SINULLE?

Vastaa ja palauta laput!

”Mitä henkilökohtaisia uhkia
näet muutoksessa?” 

”Mitä henkilökohtaisia mahdollisuuksia
sinulle aukeaa muutoksessa?”

MUUTOKSEN VAIKUTUS OMAAN KÄYTTÄYTYMISEEN
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MUUTOKSEN VAIKUTUKSIA

PANEELIKYSYMYKSIÄ

-Revolverikysymyksiä – lyhyitä vastauksia
punaisia langan päitä

-Yleisön välihuutoja / -kysymyksiä
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MUUTOKSEN VAIKUTUKSIA

PANEELIKYSYMYKSIÄ

1. Vanha kirjasto on kuollut!
Eläköön uusi kirjasto!

2. Miksi kirjasto ei tee suoramarkkinointia asiakasryhmille?

3. Miksi meillä ei ole ”Kulturhuset” –tyyppistä kirjastoa?

4. Miksi kirjaston yhteydessä ei ole pikkumyymälöitä, onko se 
liian ”pyhä paikka”?
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MUUTOKSEN VAIKUTUKSIA

PANEELIKYSYMYKSIÄ

5. Kirjastossa on liikaa kirjoja hyllyissä, 
kaikkea epärelevanttia

6. Pitäisikö perustaa erikseen kirjamuseoita?

7. Kaikille jotain = kenellekään ei mitään?


