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Muutos on jännittävä, kun me teemme sen,
pelottava, kun se tehdään meille
- Rosabeth Moss Kanter –

Kansainvälinen Muutoksen Neljä Huonetta (M4H) konsepti toimii ja tuottaa tuloksia yrityksissä,
järjestöissä, julkisella sektorilla ja muissakin organisaatioissa. Se tarjoaa vaikeassakin tilanteissa
turvalliset puitteet, joissa jokainen henkilöstön jäsen yhdessä johdon kanssa pystyy luovaan ja
tulokselliseen kehittämistyöhön.
Sen ajatuksena on, että jokainen oppii auttamaan itse itseään, ymmärtämään muutosta ja
suhtautumistaan siihen uudella tavalla. Konsepti parantaa vuorovaikutusta, vahvistaa
tiimityöskentelytaitoja ja ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä muutostilanteissa. Konseptin
omaksumalla ihminen oppii ottamaan vastuuta omista tunteistaan ja ymmärtämään muita
paremmin.
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Teoria


On kaksi erilaista tapaa suhtautua elämään – itseensä, toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan – ja
tämän seurauksena kehitykseen ja muutokseen niin toivotuissa kuin ei- toivotuissakin
tilanteissa.



Teoria muutoksesta ja kehityksestä



Työkaluja ja sovelluksia käytössä kaikkialla maailmassa



Kehitetty Ruotsissa, tekijä Claes Janssen, psykologi, tutkija, kirjailija



Tieteellinen perusta ja käytännön kokemus



Teoria syntyi uranuurtavan tutkimuksen tuloksena Tukholman Yliopistossa vuosina 1964 –
1975
• Validiteetti on erittäin korkea
• Käytetty psykologinen testi korreloi noin 20 muun testin kanssa
• Perustutkimuksessa käytettyä koetta on toistettu ja sen tulokset on verifioitu tuhansia
kertoja
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Neljä psykologista tilaa –
neljä huonetta

Tuottavuus korkea. Selkeät roolit & tehtävät. Keskitytään
tiedossa oleviin realistisiin tavoitteisiin. Mukavaa, me-henki,
autetaan toisia. Yhteydet & palaute ulkomaailman kanssa
toimii. Hyvin menee – pystymme vielä parempaan.
Huomioidaan suoritukset. Johtaminen helppoa ja sitä lisätään
tarvittaessa.

Luodaan uutta – salliva ilmapiiri. Ajatellaan rohkeasti
tavanomaisuudesta poiketen. Iltalamppu palaa. Kaikki pidetään
mahdollisena. Innostavia visioita. Paljon keskustelua. Avoimuutta.
Oppiva organisaatio.

Juoruilua/selän takana puhumista. Kokouksissa vaietaan,
energia matala. Ennen kaikki oli paremmin. Syytetään toisia.
Tunteita pinnan alla. Ei onnistu, en osaa/halua.
Sairauspoissaoloja. Kestämätön tilanne. Monet harkitsevat
irtisanoutumista.

Riitaisia kokouksia. Paljon kysymyksiä. Epäselvät roolit &
tehtävät. Mikä pitää paikkansa & kuka päättää? Suuri
vaihtuvuus. Voimakkaita tyytymättömyyden osoituksia. Avoimet
konfliktit. Sairauspoissaoloja. Reviiri/ valta- taistelua.
Avainhenkilöitä lähtee.

Sanna Meronen-Vilenius

Analysointityökalut

Kolme perustyökalua


Johdanto muutoksen neljään huoneeseen ja 7 kysymyksen lomake™



Henkilökohtainen dialektiikka ja Ulkopuolisuusasteikko™



Organisaatiobarometri®
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M4H tarjoaa


Asiakkaille ja sidosryhmille
Kokevat teidät entistä ammattitaitoisempana yhteistyökumppanina.



Päälliköille ja esimiehille
Hyvin tehokkaan ja helposti sovellettavan työkalun ohjausta, johtamista, kommunikointia ja seurantaa varten.



Johdolle ja omistajille
Paremman kokonaiskuvan, tehokkaamman ydinprosessien hallinnan ja välittömiä, toiminnassa havaittavia tuloksia.



Henkilökunnalle
Parempaa ymmärrystä ja osallisuutta muutosprosesseissa ja toiminnan kehittämisessä. Vaikeiden ja monimutkaisten
asioiden käsittelyä varten yhteisen kielen, joka helpottaa vastuun ottamista, työn mielekkyyden ja tarkoituksen
kokemista sekä johdon tukea. Tukea eri kulttuureista tulevien yhteistoimintaan.



Projektin vetäjille
Tehokkaat analysointivälineet, työkalut ja menetelmät, jotka osaltaan helpottavat avainhenkilöitä johtamaan,
ylläpitämään ja uudistamaan toimintaa.
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Toimintamallien omaksuminen on helppoa ja työkalujen
soveltaminen tapahtuu kahden vaiheen kautta:



1. Johdanto muutoksen neljään® huoneeseen (2-3 tuntia)
Pedagoginen työkalu jolla ryhmässä rakennetaan oma Muutoksen neljä
huonetta - teoria, josta syntyy yhteinen viitekehys ja kieli.



2. Organisaatiobarometri®-työpaja (5-6 tuntia)
Kartoitus, joka mittaa toiminnan sen hetken tilaa. Sen pohjalta
määritellään toimenpideohjelma, ja sovitaan saman tien sen
toteuttamisesta. Uudelleen mittaus tehdään 6-9 kuukauden kuluttua.
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Muutoksen neljä huonetta® Johdantotyöpaja



Osallistujat pohdiskelevat suhtautumistaan itseensä ja elämäänsä. Parissa tunnissa luodaan yhdessä uutta ymmärrystä
erilaisten tilanteiden vaikutuksesta ja miten niissä voimme toimia vastuullisesti. Oppiminen on vaikuttavaa ja mielekästä, kun
teoria rakennetaan yhdessä jokaisen omien kokemusten pohjalta



Teorian ja ohjausmenetelmän yhdistelmä toimii tehokkaasti voimaannuttaen osallistujia vaikeissakin tilanteissa. Reilussa
tunnissa yhteinen viitekehys on syntynyt. Jos kyseessä on työyhteisö, roolit ja vastuut ovat selkiytyneet. Sen jälkeen on
parissa tunnissa mahdollista tunnistaa tärkeimmät muutostarpeet ja sopia tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. Sitoutuminen
niiden toteuttamiseen on vahva ja muutos on jo käynnistynyt.



Ryhmäkoko:
Yksilö
Pienryhmä tai tiimi
Osasto, työyksikkö
Hyvinkin suuret ryhmät 300 henkilöön saakka
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Toiminnan kehittämistyökalu
Organisaatiobarometri®






Organisaatiobarometrin avulla tiimit, johtoryhmät, projekti-ryhmät tai koko organisaatio voivat tarkastella toimintaansa ja
työilmapiiriään tehokkaalla, osallistavalla tavalla.


Ongelmat ja mahdollisuudet tunnistetaan.



Tapahtuu välittömiä muutoksia.



Sovitaan pitkän aikavälin toimenpideohjelmasta.



Jokainen sitoutuu sen toteuttamiseen.

Toteutus poikkeaa tavanomaisista työilmapiirikartoituksista koska se tehdään avoimessa, vuorovaikutteisessa tilaisuudessa.
Työyhteisö itse päättää toiminnasta sen pohjalta, mitä se saa selville. Konkreettisia tuloksia saa jo samana päivänä.


DIAGNOSOI - Organisaatiobarometrilla selvitetään työyhteisön Tyytyväisyyden, Kieltämisen, Hämmennyksen ja Uudistumisen tasot.



ANALYSOI - Saa ihmiset pohtimaan nykytilaa: keskustelemaan asioista ja syistä työyhteisön nykytilan taustalla. Edistää dialogia
organisaatiossa.



AKTIVOI - Saa ihmiset tekemään: keskustelemaan siitä, mitä he haluavat tehdä työyhteisön nykytilassa. Edistää yksilöiden ja ryhmien
vastuunottoa omista tunteista ja toiminnasta.

1-2 päivän valmennus mille tahansa työyhteisölle.

1-2 päivän valmennus mille tahansa työyhteisölle.
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Henkilökohtainen dialektiikka
Ulkopuolisuusasteikolla


Erittäin voimakas työkalu henkilökohtaiseen kehitykseen sekä lisäämään
oman itsen ja muiden ihmisten ymmärtämistä. Se tukee erilaistumista,
eheytymistä ja henkilökohtaisten erojen ymmärtämistä. Sopii erinomaisesti
johtajien kehittymiseen, elämän ja uran suunnitteluun sekä tiimien ja
johtoryhmien kehittämiseen.



Ryhmäkoko:


Yksilö



Pienet ryhmät 25 henkilöön asti
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Muutoksen neljä huonetta
Mm.
Teknologiateollisuus

Mm.

Viestintäala

Ruotsi
Norja
Tanska
Suomi
Englanti
Ranska
Vietnam
Latvia
Pohjois-Amerikka
Kroatia
Kiina

Rahoitusala
Lääketeollisuus
Pelastuslaitos
Puolustusvoimat
Kasvatus ja opetus
Terveydenhuolto, sosiaaliala ja hyvinvointi
Tietoliikenne
Kuljetus ja logistiikka
Konepajateollisuus
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