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WALLBREAKERS®
ADD-ON EXERCISES
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INTRODUCTION

Wallbreakers® includes three add-on exercises The 
exercises can be used with Wallbreakers® to expand the 
game’s space to reach more learning goals. As a facilitator, 
you can develop your own exercises inspired by these and 
help expand the game further. The exercises are described 
in brief below.

1: DEFENDING MANAGEMENT DECISIONS
A role-playing exercise that can be used to start the game. 
One participant plays the role of a manager that has to 
introduce the merger, the rest of the participants play 
employees. The exercise meets the following needs: 

• Creating an awareness of the difficult managerial task 
of communicating an unpopular message about a 
change.

• Changing perspectives by putting participants in 
the employees’ shoes when an unpopular message 
is announced. This generates more empathy with 
employees’ reactions in change situations. 

• Heightening the awareness of resistance reactions.  
How can you tell if there is resistance to a change?

• Conducting training in the difficult task of 
communicating change to large groups.

• Facilitating discussions about the conflict between 
personal integrity and loyally communicating messages 
issued from the top when you do not necessarily agree 
with what you need to communicate.

2: WE’RE ALL IN THE SAME BOAT, AFTER ALL
A coordination exercise that can be woven into the 
Implementation or Anchoring phase. The teams trade 
resources and try to align their change processes. The 
exercise aims at improving the abilities of managers: 

• Navigating the conflict of interests between managers 
and their departments’ individual performance 
orientation on the one hand, and the need for 
coordinating a holistic approach across departments in 
change projects on the other. 

• Coordinating and negotiating in complex change 
projects.

3: HANDLING RESISTANCE
A role-playing exercise about difficult conversations. 
The exercise can be included as part of Wallbreakers® 
Anchoring or Implementation phase, giving the participants 
the opportunity to move a particularly challenging 
employee. This exercise aims to: 

• Introduce the behaviour-modifying one-on-one 
conversation as a tool in change leadership.

• Train participants in difficult conversations with 
employees in restistance levels 2 and 3. 

• Create space for reflection where a manager can 
receive constructive feedback on his or her own 
behaviour and communications skills in one-to-one 
leadership situations.
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WALLBREAKERS®
ADD-ON EXERCISES 1: DEFENDING MANAGEMENT DECISIONS
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DEFENDING MANAGEMENT DECISIONS: 
INTRODUCTION AND COMMUNICATION MINI GAME FOR PHASE 1

DEFENDING MANAGEMENT DECISIONS 
Facilitator’s guide
This exercise can be used to introduce the game’s universe 
to participants, while at the same time creating a space 
for reflection on communicating change to a group of 
employees who are not necessarily ready for that change.

TRAINING TARGETS 
Experiencing and recognising resistance to change. The 
participants play both the communicating role and the 
receiving role in a fictional communicational situation.

• Trying out and reflecting on the change message. 
Most likely good discussions will occur in the recap 
about what works well and what does not work when 
attempting to communicate a change effort. 

• Experiencing how people react differently to being 
informed about a change effort. The exercise 
focuses on the differences between us as individuals 
and our different preferences when a message is 
communicated, and how we receive the points of the 
message differently. 

• In addition, participants who play Managers will be 
challenged in terms of the tension arising between 
being honest and being loyal to the executive 
management’s intentions in the actual communication 
situation. This can be brought out in the recap session, 
if relevant. 

Some of the participants will play managers from different 
departments, who have to work together to plan and 
conduct the presentation of a major change. The rest of the 
participants will be playing the parts of employees from 
the previously mentioned departments.

Participants who play Managers use preparation sheets 
presenting the case and the known facts about the change 
effort to prepare for the session. 

In addition to their own presentation, they must incorporate 
the film featuring the company’s CEO into their change 
announcement. 

Participants playing the Employees each receive an 
exercise sheet.

MATERIALS 
Use the following material for the exercise:

Preparation sheet for Managers 
These describe the case and the task to the participants 
designated to play Managers. You will need one set per 
person playing a Manager. 

Find them on the following pages.

Role sheet for the participants 
These sheets describe the roles to be played by the rest of 
the participants. If possible, hand out roles with a gender 
corresponding with the persons who will be playing them, 
and make sure that the roles are distributed more or less 
evenly so that there are an equal number of roles from 
both TLA and Nordicon. The first 10 roles are the same 
as the ones in the booklet, the following 10 roles are 
supplementary roles. They are the same as the ones in the 
booklet, only with the opposite gender. If there are, more 
than 10 people playing Employees, just reuse some of the 
roles. 

Find them on the following pages.

Film featuring the CEO 
This film should be used as part of the Managers’ 
instructions and be shown on a computer. Make sure 
there is a sound system (such as computer loudspeakers) 
present so the participants can hear the sound. The film is 
in English, but there are versions with subtitles available 
for most languages. 

You can find a link to the film at  
www.workz.dk/wallbreakers-materialer 

From the film page you can also choose to download it to 
your own computer. This way you can use it off-line and 
maybe embed it into your facilitator’s slides. 
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DEFENDING MANAGEMENT DECISIONS: 
HOW TO RUN THE EXERCISE 

Preparation: 
It works best to select the people who will be playing 
Managers beforehand. It also helps if this is a mixed group 
so that different perspectives come into play during their 
preparations. 

Print the materials required: 
Preparation sheets for Managers, a selected set of role 
sheets, and these facilitation instructions for yourself (if 
necessary). 

You should also have access to a preparation area for the 
participants who will play the Managers. This could be a 
separate room, but a sofa and chairs in a remote corner is 
also fine. 

Start-up considerations 
The exercise can be run at the outset on a training day. This 
means that you will start taking aside the participants who 
will be playing Managers as people arrive. 

What effect will this have? It will provide an energising 
introduction that will set the pace and make people feel 
that they are now starting to learn something.

RUNNING INSTRUCTIONS 

• Hand out the preparation sheets to those participants 
who will be playing Managers. Tell each of them if they 
are originally from Nordicon or TLA, and send them 
to the preparation area to read and discuss the task 
described in their papers. Give them twenty minutes to 
prepare and tell them you will be over in a little while to 
give detailed instructions.

• Once you have the Manager team working, assemble 
the rest of the participants into two groups, one playing 
TLA employees and the other Nordicon employees – but 
do not tell them this yet. 

• Hand out the role sheets to the participants: TLA roles 
to TLA players and Nordicon roles to Nordicon players. 
Make sure that all 10 Employee types (ie. roles with 
names starting from A to J) are represented in the 
roles you hand out, that genders match and that there 
is a somewhat even mix between TLA and Nordicon 
employees. 

• It takes less time to read the role sheets than it takes to 
prepare the Manager assignment, so this part is better 
to start a little later. 

• Pay a visit to the Managers to make sure they 
understand the task described in their preparation 
sheets.

• Tell them that their Employees are waiting for them, 
divided into two groups.

• Also tell them that there is a message from the 
CEO, which they must present (if possible, give the 
Managers an opportunity to watch the film during their 
preparations by bringing a laptop to the preparation 
room).

• Make sure the Managers realise they all must 
participate when presenting the change effort, and that 
they must have clarified their roles.

• When you think the Managers have had enough time 
to prepare, call them in and ask them to start their 
presentation.

• Remember, they have to incorporate the film into their 
presentation, but it is up to them to decide when to 
show it during their presentation.

• Give the exercise time to get rolling. It often takes a 
little while for the Employees to get into their roles 
and to start asking critical questions or make angry 
comments.

• You decide when the exercise is over. When the 
questions asked by Employees or the various resistance 
reactions expressed become repetitive, you can stop the 
exercise.
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DEFENDING MANAGEMENT DECISIONS: 
REFLECTION AND RECAP 

The exercise will result in different areas of focus in 
your recap: 

• Focus on how people felt about being a Manager with 
insufficient information and having to communicate 
an unpopular message. What was it like to stand up 
there? How did it go? What did you focus on in your 
preparations? What did you think about not having more 
information to give to the Employees? 

• Focus on the gut feelings of those playing Employees. 
What words, phrases and messages did you notice? 
What effect did they have on you? Did you recognise 
anything from your own experience at work? 

• Focus on the reality. How has your company typically 
communicated messages dealing with change? What 
effect did they have? What could be done differently? 

After the reflection session, you can choose to use 
this exercise to establish the point of departure for the 
game: 

• Briefly present the three levels of resistance using a 
whiteboard or PowerPoint presentation and ask the 
participants to assess their role right now in terms of 
resistance. 

• Next, ask the participants to find the playing piece 
which fits their role and have them move their playing 
piece to the level of resistance they feel they are in after 
the Managers’ presentation. 

• If more than one person played roles with the same 
letter, have them agree on a starting resistance.

• The resulting position becomes a “resistance starting 
point” for all the teams when the game starts. 
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JOHDON PÄÄTÖSTEN PUOLUSTAMINEN 
JOHDANTO ESIMIEHILLE

Olette joko Nordiconin tai TLA:n esimiehiä. Nämä kaksi 
yritystä ovat juuri fuusioituneet nimellä TLA. 

• Molemmat ovat IT-alan yhtiöitä. 

• Te olette IT-alustaosastojen 

Pidätte työntekijöille esityksen, jossa kerrotaan, että TLA 
on ottanut haltuunsa kilpailijansa Nordiconin. 

Toimitusjohtajanne on ulkomailla eikä voi olla läsnä 
tilaisuudessa, jossa fuusiosta kerrotaan työntekijöille. 

Hän (toimitusjohtaja) on tehnyt tiedotusvideon. Hän 
odottaa, että hyödynnät videota osana viestintääsi.

Esityksesi tulee tarjota työntekijöille tietoa 
yrityskaupasta. 

• On päätetty, että toimitusjohtajan sijasta sinä, joka 
vastaat yrityksen päivittäisestä esimiestyöstä, kerrot 
uutisen työntekijöille. 

Huoneessa on läsnä työntekijöitä molemmista 
yrityksistä. 

• Työntekijät ovat ehkä kuulleet huhuja mutta eivät ole 
saaneet muuta tietoa yrityskaupasta. 

• Tämä on ensimmäinen kerta, kun kaikki työntekijät ovat 
kokoontuneet yhteen paikkaan. 

Lue asiaa koskeva materiaali ja mieti kaikkia mahdollisia 
haasteita, joita fuusio voi tuoda. Siten voit kertoa uutiset 
työntekijöille parhaalla mahdollisella tavalla.

FAKTAT
Kauppa on viimeistelty, ja sopimus on allekirjoitettu. 
Työntekijöille ei ole ilmoitettu vielä, ja uutinen on lehdissä 
huomenna. Muutamat alueet ovat vielä epäselviä tai 
epävarmoja: 

• Lopullista konsernirakennetta ei vielä tiedetä, mutta 
TLA:ssa on juuri ollut organisaatiouudistus, joten 
haluamme säilyttää rauhan tällä rintamalla.

• Saatamme joutua irtisanomaan kymmenesosan 40 
työntekijästä, jos heidän työnsä käy tarpeettomaksi 
hankinnan jälkeen.

• Tätä ei vielä tiedetä, mutta malleja eläkkeelle 
siirtymisestä tutkitaan.

• On vielä päätettävä, mitä alustoja, järjestelmiä ja 
menettelyjä käytetään.

Mieliala: 
Työntekijöiden keskuudessa kiertää jo paljon huhuja 
yrityskaupasta. Heidän on saatava tietoa heti.
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KAKSI YRITYSTÄ

TLA
– TULEVAISUUDEN IT-RATKAISUT
TLA on kansainvälinen IT-palveluyritys, jolla on 
sivukonttoreita 20 eri maassa. Yrityksessä on tällä hetkellä 
2 000 työntekijää, joista 60 on tässä maassa. TLA on 
yksi suurimmista integroitujen IT-ratkaisujen toimittajista 
merenkulun alalla.

TLA on tunnetusti myös edellä aikaansa, mitä tulee heidän 
toimittamiinsa ohjelmistoihin. Yrityksen vahvuuksia ovat 
myös myynti ja tukitoiminnot. Näistä syistä asiakkaat 
ovat valmiita maksamaan korkeamman hinnan TLA:lle 
kilpailijoihin verrattuna.

TLA sopeutuu muutoksiin nopeasti ja uudistaa 
säännöllisesti johtoaan sekä johtamiskulttuuriaan. Osastoja 
on suljettu, uusia on perustettu ja pienempiä yrityksiä 
on ostettu. Organisaatio on hierarkkinen, ja kulttuuri on 
johtosuuntautunutta.

NORDICON
– TURVALLISET IT-RATKAISUT
Nordicon on perinteikäs yritys, joka tarjoaa IT-ratkaisuja 
ilmailuteollisuudelle. Yrityksellä on 40 työntekijää, joista 
monet ovat olleet sen palveluksessa jo perustamisesta 
lähtien eli 20 vuoden ajan.

Nordiconilla on uskollinen asiakaskunta, koska työntekijät 
ovat hyviä projektinhallinnassa ja monet heistä ovat 
rakentaneet läheisen suhteen asiakkaisiin.

Nordicon ei ole yritys, jossa tapahtuu paljon muutoksia, 
ja ylimmässä johdossa on yhä monia yrityksen perustajia. 
Useimmat työntekijät tuntevat työnsä hyvin turvatuksi 
ja monet heistä ovat ystäviä ja tapaavat toisiaan myös 
työpaikan ulkopuolella.
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SINUN ROOLISI

YHTIÖSI

NYKYTILANTEESI
Juuri kun olit lähdössä eilen toimistoon, sait esimiehesi 
sähköpostiviestin, jonka aihe oli: ”TÄRKEÄ VIESTI 
JOHDOLTA” Sähköpostissa pyydettiin saapumaan aamulla 
kokoukseen kaupungin keskustaan. Sähköpostissa ei 
mainittu kokouksen tarkoitusta, ja tulet siksi kokoukseen 
hieman huolestuneena mutta samalla uteliaana.

Kun tulet kokoustilaan, huomaat useiden työtovereiden 
olevan läsnä, mutta paikalla on myös useita henkilöitä, 
joita et ole koskaan ennen tavannut. Otat paikkasi yhdestä 
pöydästä, jossa monet työtoverisi istuvat. Et vieläkään 
tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Ehkä sinun pitäisi kysyä 
työtovereilta, tietävätkö he – tai selvittää, keitä vieraat ovat.

VALMISTAUTUMINEN
Esität rooliasi nykyisessä tilanteessa. 

Harkitse huolellisesti, mitä roolihahmosi arvostaa eniten 
omassa työssään.

NORDICON – TURVALLISET IT-RATKAISUT

Nordicon on perinteikäs yritys, joka tarjoaa IT-ratkaisuja ilmailuteollisuudelle. Yrityksellä 
on 40 työntekijää, joista monet ovat olleet sen palveluksessa jo perustamisesta lähtien 
eli 20 vuoden ajan. Nordiconilla on uskollinen asiakaskunta, koska työntekijät ovat hyviä 
projektinhallinnassa ja monet heistä ovat rakentaneet läheisen suhteen asiakkaisiinsa.

Nordicon ei ole yritys, jossa tapahtuu paljon muutoksia, ja ylimmässä johdossa on yhä 
monia yrityksen perustajia. Useimmat työntekijät tuntevat työnsä hyvin turvatuksi ja 
monet heistä ovat ystäviä ja tapaavat toisiaan myös työpaikan ulkopuolella.

JOHDON PÄÄTÖSTEN PUOLUSTAMINEN 
OHJEET
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MUISTIINPANONI

Anssi 
 ▪ Tekninen konsultti Nordiconissa jo 20 vuotta

 ▪ Vastuullinen ja hyvin valmistautunut 

 ▪ Kiinnittää paljon huomiota kuriin ja järjestykseen

Kun aloitit Nordiconilla, sinä ja Kapil olitte ainoat tukiosastolla. Kapil on entinen pomosi, 
ja hän jäi eläkkeelle sulautumisen aikaan. Kaipaat häntä. Kapil varmisti, että jokainen 
päivä oli samanlainen. Tiesit, mitä piti tehdä, ja sait tehdä sen omaan tahtiisi. Kaikki oli 
rauhallista ja hallittua, mutta nyt sinun on jätettävä viestejä, joissa sanotaan: ”Äitisi ei 
työskentele täällä. Ole hyvä ja siivoa omat sotkusi!”
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SINUN ROOLISI

YHTIÖSI

NYKYTILANTEESI
Juuri kun olit lähdössä eilen toimistoon, sait esimiehesi 
sähköpostiviestin, jonka aihe oli: ”TÄRKEÄ VIESTI 
JOHDOLTA” Sähköpostissa pyydettiin saapumaan aamulla 
kokoukseen kaupungin keskustaan. Sähköpostissa ei 
mainittu kokouksen tarkoitusta, ja tulet siksi kokoukseen 
hieman huolestuneena mutta samalla uteliaana.

Kun tulet kokoustilaan, huomaat useiden työtovereiden 
olevan läsnä, mutta paikalla on myös useita henkilöitä, 
joita et ole koskaan ennen tavannut. Otat paikkasi yhdestä 
pöydästä, jossa monet työtoverisi istuvat. Et vieläkään 
tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Ehkä sinun pitäisi kysyä 
työtovereilta, tietävätkö he – tai selvittää, keitä vieraat ovat.

VALMISTAUTUMINEN
Esität rooliasi nykyisessä tilanteessa. 

Harkitse huolellisesti, mitä roolihahmosi arvostaa eniten 
omassa työssään.

JOHDON PÄÄTÖSTEN PUOLUSTAMINEN 
OHJEET
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MUISTIINPANONI

TLA – TULEVAISUUDEN IT-RATKAISUT

TLA on kansainvälinen IT-palveluyritys, jolla on sivukonttoreita 20 eri maassa. 
Yrityksessä on tällä hetkellä 2 000 työntekijää, joista 60 on tässä maassa. TLA on 
yksi suurimmista integroitujen IT-ratkaisujen toimittajista merenkulun alalla. TLA 
on tunnetusti myös edellä aikaansa, mitä tulee heidän toimittamiinsa ohjelmistoihin. 
Yrityksen vahvuuksia ovat myös myynti ja tukitoiminnot. Näistä syistä asiakkaat ovat 
valmiita maksamaan korkeamman hinnan TLA:lle kilpailijoihin verrattuna.

TLA sopeutuu muutoksiin nopeasti ja uudistaa säännöllisesti johtoaan sekä 
johtamiskulttuuriaan. Osastoja on suljettu, uusia on perustettu ja pienempiä yrityksiä on 
ostettu. Organisaatio on hierarkkinen, ja kulttuuri on johtosuuntautunutta.

Barbara 
 ▪ Tekninen konsultti TLA:ssa kolme vuotta 

 ▪ Ahkera ja järjestelmällinen 

 ▪ Kärsimätön ja dynaaminen 

Ryhdyit parantamaan osastojen työkaluja ja menetelmiä ensimmäisenä työpäivänäsi. 
Edellinen konsultti Thomas tarjosi apua, mutta päätit tehdä kaiken itse – varmistaaksesi, 
että se tehdään kunnolla. Tämä loukkasi hieman Thomasin tunteita. Kun olit ensimmäistä 
viikkoa TLA:ssa, olit luonut yksityiskohtaisen suunnitelman siitä, miten sisäisiä työkaluja ja 
menetelmiä voitaisiin tehostaa.
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SINUN ROOLISI

YHTIÖSI

NYKYTILANTEESI
Juuri kun olit lähdössä eilen toimistoon, sait esimiehesi 
sähköpostiviestin, jonka aihe oli: ”TÄRKEÄ VIESTI 
JOHDOLTA” Sähköpostissa pyydettiin saapumaan aamulla 
kokoukseen kaupungin keskustaan. Sähköpostissa ei 
mainittu kokouksen tarkoitusta, ja tulet siksi kokoukseen 
hieman huolestuneena mutta samalla uteliaana.

Kun tulet kokoustilaan, huomaat useiden työtovereiden 
olevan läsnä, mutta paikalla on myös useita henkilöitä, 
joita et ole koskaan ennen tavannut. Otat paikkasi yhdestä 
pöydästä, jossa monet työtoverisi istuvat. Et vieläkään 
tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Ehkä sinun pitäisi kysyä 
työtovereilta, tietävätkö he – tai selvittää, keitä vieraat ovat.

VALMISTAUTUMINEN
Esität rooliasi nykyisessä tilanteessa. 

Harkitse huolellisesti, mitä roolihahmosi arvostaa eniten 
omassa työssään.

NORDICON – TURVALLISET IT-RATKAISUT

Nordicon on perinteikäs yritys, joka tarjoaa IT-ratkaisuja ilmailuteollisuudelle. Yrityksellä 
on 40 työntekijää, joista monet ovat olleet sen palveluksessa jo perustamisesta lähtien 
eli 20 vuoden ajan. Nordiconilla on uskollinen asiakaskunta, koska työntekijät ovat hyviä 
projektinhallinnassa ja monet heistä ovat rakentaneet läheisen suhteen asiakkaisiinsa.

Nordicon ei ole yritys, jossa tapahtuu paljon muutoksia, ja ylimmässä johdossa on yhä 
monia yrityksen perustajia. Useimmat työntekijät tuntevat työnsä hyvin turvatuksi ja 
monet heistä ovat ystäviä ja tapaavat toisiaan myös työpaikan ulkopuolella.

JOHDON PÄÄTÖSTEN PUOLUSTAMINEN 
OHJEET

Designed and produced by Workz A/S ® © 2018 – WB FI Add-on Exercise v.4.11 – Defending management desions 11

MUISTIINPANONI

Casper 
 ▪ Projektipäällikkö Nordiconissa 15 vuotta

 ▪ Avoin ja spontaani 

 ▪ Vilkas ja energinen 
Kun aloitit, ei kestänyt kauan, että kaikki Nordiconilla tiesivät, kuka olet. Tiedät tarpeeksi 
kaikesta, jotta voit puhua muille tasavertaisesti. Suhteesi työtovereihin on läheinen ja viikon 
päätteeksi haluat edistää yhteistä toimintaa. Olet hyvä auttamaan, hymyilet paljon ja nautit 
keskusteluista työtovereidesi kanssa.
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SINUN ROOLISI

YHTIÖSI

NYKYTILANTEESI
Juuri kun olit lähdössä eilen toimistoon, sait esimiehesi 
sähköpostiviestin, jonka aihe oli: ”TÄRKEÄ VIESTI 
JOHDOLTA” Sähköpostissa pyydettiin saapumaan aamulla 
kokoukseen kaupungin keskustaan. Sähköpostissa ei 
mainittu kokouksen tarkoitusta, ja tulet siksi kokoukseen 
hieman huolestuneena mutta samalla uteliaana.

Kun tulet kokoustilaan, huomaat useiden työtovereiden 
olevan läsnä, mutta paikalla on myös useita henkilöitä, 
joita et ole koskaan ennen tavannut. Otat paikkasi yhdestä 
pöydästä, jossa monet työtoverisi istuvat. Et vieläkään 
tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Ehkä sinun pitäisi kysyä 
työtovereilta, tietävätkö he – tai selvittää, keitä vieraat ovat.

VALMISTAUTUMINEN
Esität rooliasi nykyisessä tilanteessa. 

Harkitse huolellisesti, mitä roolihahmosi arvostaa eniten 
omassa työssään.

NORDICON – TURVALLISET IT-RATKAISUT

Nordicon on perinteikäs yritys, joka tarjoaa IT-ratkaisuja ilmailuteollisuudelle. Yrityksellä 
on 40 työntekijää, joista monet ovat olleet sen palveluksessa jo perustamisesta lähtien 
eli 20 vuoden ajan. Nordiconilla on uskollinen asiakaskunta, koska työntekijät ovat hyviä 
projektinhallinnassa ja monet heistä ovat rakentaneet läheisen suhteen asiakkaisiinsa.

Nordicon ei ole yritys, jossa tapahtuu paljon muutoksia, ja ylimmässä johdossa on yhä 
monia yrityksen perustajia. Useimmat työntekijät tuntevat työnsä hyvin turvatuksi ja 
monet heistä ovat ystäviä ja tapaavat toisiaan myös työpaikan ulkopuolella.

JOHDON PÄÄTÖSTEN PUOLUSTAMINEN 
OHJEET
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MUISTIINPANONI

Dora 
 ▪ Dokumentaatiopäällikkö Nordiconissa viisi vuotta

 ▪ Erittäin omistautunut

 ▪ Perfektionisti ja perusteellinen

Kun sinut palkattiin Nordiconiin, äänensävy muuttui operatiivisella osastolla. Tavoitteesi 
on puhua kohteliaasti ja oikein niin asiakkaille kuin työntekijöillekin sekä seurata pyyntöjen 
toteutumista ja vastausten löytymistä erittäin pikkutarkasti. Työskentelet kovasti koko 
päivän, ja perfektionismi voi joskus ärsyttää työtovereitasi – sinun täytyy joskus antaa 
periksi, jotta edistyt. Sinua harmittaa usein, ettet pystynyt parempiin suorituksiin.
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SINUN ROOLISI

YHTIÖSI

NYKYTILANTEESI
Juuri kun olit lähdössä eilen toimistoon, sait esimiehesi 
sähköpostiviestin, jonka aihe oli: ”TÄRKEÄ VIESTI 
JOHDOLTA” Sähköpostissa pyydettiin saapumaan aamulla 
kokoukseen kaupungin keskustaan. Sähköpostissa ei 
mainittu kokouksen tarkoitusta, ja tulet siksi kokoukseen 
hieman huolestuneena mutta samalla uteliaana.

Kun tulet kokoustilaan, huomaat useiden työtovereiden 
olevan läsnä, mutta paikalla on myös useita henkilöitä, 
joita et ole koskaan ennen tavannut. Otat paikkasi yhdestä 
pöydästä, jossa monet työtoverisi istuvat. Et vieläkään 
tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Ehkä sinun pitäisi kysyä 
työtovereilta, tietävätkö he – tai selvittää, keitä vieraat ovat.

VALMISTAUTUMINEN
Esität rooliasi nykyisessä tilanteessa. 

Harkitse huolellisesti, mitä roolihahmosi arvostaa eniten 
omassa työssään.

JOHDON PÄÄTÖSTEN PUOLUSTAMINEN 
OHJEET

Designed and produced by Workz A/S ® © 2018 – WB FI Add-on Exercise v.4.11 – Defending management desions 13

MUISTIINPANONI

TLA – TULEVAISUUDEN IT-RATKAISUT

TLA on kansainvälinen IT-palveluyritys, jolla on sivukonttoreita 20 eri maassa. 
Yrityksessä on tällä hetkellä 2 000 työntekijää, joista 60 on tässä maassa. TLA on 
yksi suurimmista integroitujen IT-ratkaisujen toimittajista merenkulun alalla. TLA 
on tunnetusti myös edellä aikaansa, mitä tulee heidän toimittamiinsa ohjelmistoihin. 
Yrityksen vahvuuksia ovat myös myynti ja tukitoiminnot. Näistä syistä asiakkaat ovat 
valmiita maksamaan korkeamman hinnan TLA:lle kilpailijoihin verrattuna.

TLA sopeutuu muutoksiin nopeasti ja uudistaa säännöllisesti johtoaan sekä 
johtamiskulttuuriaan. Osastoja on suljettu, uusia on perustettu ja pienempiä yrityksiä on 
ostettu. Organisaatio on hierarkkinen, ja kulttuuri on johtosuuntautunutta.

Esa 
 ▪ Tekninen konsultti TLA:ssa kaksi vuotta

 ▪ Hyvin itsevarma

 ▪ Itsepäinen ja energinen

Heti kun tulit konsultiksi TLA:han, tapasi tarjota alustatukea eri osastoille on ollut toistuva 
aihe henkilöstökokouksissa. Kuten silloin, kun turhautunut nuori ohjelmistokehittäjä kertoi 
tarinan siitä, kuinka olisit mukauttanut täysin erilaiseen järjestelmään mieleisesi koodin, 
jonka piti olla paremmin ajan tasalla kuin alkuperäinen. Vastauksesi oli yksinkertaisesti: 
”Se oli ainoa oikea tapa toimia.” Sitten ilmoitit, että joudut lähtemään kokouksesta tärkeän 
tehtävän vuoksi.
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SINUN ROOLISI

YHTIÖSI

NYKYTILANTEESI
Juuri kun olit lähdössä eilen toimistoon, sait esimiehesi 
sähköpostiviestin, jonka aihe oli: ”TÄRKEÄ VIESTI 
JOHDOLTA” Sähköpostissa pyydettiin saapumaan aamulla 
kokoukseen kaupungin keskustaan. Sähköpostissa ei 
mainittu kokouksen tarkoitusta, ja tulet siksi kokoukseen 
hieman huolestuneena mutta samalla uteliaana.

Kun tulet kokoustilaan, huomaat useiden työtovereiden 
olevan läsnä, mutta paikalla on myös useita henkilöitä, 
joita et ole koskaan ennen tavannut. Otat paikkasi yhdestä 
pöydästä, jossa monet työtoverisi istuvat. Et vieläkään 
tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Ehkä sinun pitäisi kysyä 
työtovereilta, tietävätkö he – tai selvittää, keitä vieraat ovat.

VALMISTAUTUMINEN
Esität rooliasi nykyisessä tilanteessa. 

Harkitse huolellisesti, mitä roolihahmosi arvostaa eniten 
omassa työssään.

JOHDON PÄÄTÖSTEN PUOLUSTAMINEN 
OHJEET
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MUISTIINPANONI

TLA – TULEVAISUUDEN IT-RATKAISUT

TLA on kansainvälinen IT-palveluyritys, jolla on sivukonttoreita 20 eri maassa. 
Yrityksessä on tällä hetkellä 2 000 työntekijää, joista 60 on tässä maassa. TLA on 
yksi suurimmista integroitujen IT-ratkaisujen toimittajista merenkulun alalla. TLA 
on tunnetusti myös edellä aikaansa, mitä tulee heidän toimittamiinsa ohjelmistoihin. 
Yrityksen vahvuuksia ovat myös myynti ja tukitoiminnot. Näistä syistä asiakkaat ovat 
valmiita maksamaan korkeamman hinnan TLA:lle kilpailijoihin verrattuna.

TLA sopeutuu muutoksiin nopeasti ja uudistaa säännöllisesti johtoaan sekä 
johtamiskulttuuriaan. Osastoja on suljettu, uusia on perustettu ja pienempiä yrityksiä on 
ostettu. Organisaatio on hierarkkinen, ja kulttuuri on johtosuuntautunutta.

Fredi  
 ▪ Toimistotuki TLA:ssa alle vuoden 

 ▪ Tehokas ja energinen 

 ▪ Impulsiivinen ja valmis sopeutumaan 

Kun sinut palkattiin TLA:han toimistotyöntekijäksi vuosi sitten, avainkorttien, 
pysäköintilupien ja henkilökorttien toimitusaika lyhentyi huomattavasti. Viime aikoina 
kortteja on kuitenkin kadonnut paljon, ja olet myöntänyt, että unohdat usein merkitä 
muistiin, kenellä mitäkin kortteja on, sillä muodollisuudet ovat mielestäsi tylsiä. Olisit 
paljon mieluummin surffaamassa internetissä ja tutkimassa uusia IT-vempaimia. Kuka 
tietää – ne voivat osoittautua hyödyllisiksi yritykselle!
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SINUN ROOLISI

YHTIÖSI

NYKYTILANTEESI
Juuri kun olit lähdössä eilen toimistoon, sait esimiehesi 
sähköpostiviestin, jonka aihe oli: ”TÄRKEÄ VIESTI 
JOHDOLTA” Sähköpostissa pyydettiin saapumaan aamulla 
kokoukseen kaupungin keskustaan. Sähköpostissa ei 
mainittu kokouksen tarkoitusta, ja tulet siksi kokoukseen 
hieman huolestuneena mutta samalla uteliaana.

Kun tulet kokoustilaan, huomaat useiden työtovereiden 
olevan läsnä, mutta paikalla on myös useita henkilöitä, 
joita et ole koskaan ennen tavannut. Otat paikkasi yhdestä 
pöydästä, jossa monet työtoverisi istuvat. Et vieläkään 
tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Ehkä sinun pitäisi kysyä 
työtovereilta, tietävätkö he – tai selvittää, keitä vieraat ovat.

VALMISTAUTUMINEN
Esität rooliasi nykyisessä tilanteessa. 

Harkitse huolellisesti, mitä roolihahmosi arvostaa eniten 
omassa työssään.

NORDICON – TURVALLISET IT-RATKAISUT

Nordicon on perinteikäs yritys, joka tarjoaa IT-ratkaisuja ilmailuteollisuudelle. Yrityksellä 
on 40 työntekijää, joista monet ovat olleet sen palveluksessa jo perustamisesta lähtien 
eli 20 vuoden ajan. Nordiconilla on uskollinen asiakaskunta, koska työntekijät ovat hyviä 
projektinhallinnassa ja monet heistä ovat rakentaneet läheisen suhteen asiakkaisiinsa.

Nordicon ei ole yritys, jossa tapahtuu paljon muutoksia, ja ylimmässä johdossa on yhä 
monia yrityksen perustajia. Useimmat työntekijät tuntevat työnsä hyvin turvatuksi ja 
monet heistä ovat ystäviä ja tapaavat toisiaan myös työpaikan ulkopuolella.

JOHDON PÄÄTÖSTEN PUOLUSTAMINEN 
OHJEET
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MUISTIINPANONI

Gustav     
 ▪ Tekninen konsultti Nordiconissa seitsemän vuotta 

 ▪ Hyvin kilpailuhenkinen 

 ▪ Määrätietoinen ja tulossuuntautunut 

Työhaastattelussa Nordiconin teknisen konsultin paikkaan kysyit, jakaako yritys 
“kuukauden työntekijän palkinnon” työntekijälle, joka on parantanut tehokkaimmin 
vakautta tai korjannut bugeja alustoilla. Tämä oli uusi idea Nordiconin johdolle, ja he 
päättivät palkata sinut ilmeisen innostuksesi takia. Mielestäsi vaivan ja palkkion suhde  
ei ole aina ollut Nordiconilla selvä, eli toivot enemmän avoimuutta tuottavimman 
työntekijän löytämiseen.
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SINUN ROOLISI

YHTIÖSI

NYKYTILANTEESI
Juuri kun olit lähdössä eilen toimistoon, sait esimiehesi 
sähköpostiviestin, jonka aihe oli: ”TÄRKEÄ VIESTI 
JOHDOLTA” Sähköpostissa pyydettiin saapumaan aamulla 
kokoukseen kaupungin keskustaan. Sähköpostissa ei 
mainittu kokouksen tarkoitusta, ja tulet siksi kokoukseen 
hieman huolestuneena mutta samalla uteliaana.

Kun tulet kokoustilaan, huomaat useiden työtovereiden 
olevan läsnä, mutta paikalla on myös useita henkilöitä, 
joita et ole koskaan ennen tavannut. Otat paikkasi yhdestä 
pöydästä, jossa monet työtoverisi istuvat. Et vieläkään 
tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Ehkä sinun pitäisi kysyä 
työtovereilta, tietävätkö he – tai selvittää, keitä vieraat ovat.

VALMISTAUTUMINEN
Esität rooliasi nykyisessä tilanteessa. 

Harkitse huolellisesti, mitä roolihahmosi arvostaa eniten 
omassa työssään.

NORDICON – TURVALLISET IT-RATKAISUT

Nordicon on perinteikäs yritys, joka tarjoaa IT-ratkaisuja ilmailuteollisuudelle. Yrityksellä 
on 40 työntekijää, joista monet ovat olleet sen palveluksessa jo perustamisesta lähtien 
eli 20 vuoden ajan. Nordiconilla on uskollinen asiakaskunta, koska työntekijät ovat hyviä 
projektinhallinnassa ja monet heistä ovat rakentaneet läheisen suhteen asiakkaisiinsa.

Nordicon ei ole yritys, jossa tapahtuu paljon muutoksia, ja ylimmässä johdossa on yhä 
monia yrityksen perustajia. Useimmat työntekijät tuntevat työnsä hyvin turvatuksi ja 
monet heistä ovat ystäviä ja tapaavat toisiaan myös työpaikan ulkopuolella.

JOHDON PÄÄTÖSTEN PUOLUSTAMINEN 
OHJEET
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MUISTIINPANONI

Heidi   
 ▪ Dokumentaatiopäällikkö Nordiconissa yhtiön perustamisesta alkaen 

 ▪ Luottamusta herättävä ja huolehtiva 

 ▪ Tunnollinen ja velvollisuudentuntoinen 

Sinut tunnetaan kaikilla osastoilla hyvin huolehtivana ihmisenä. Sinulla on aina 
aikaa kysellä työtovereiden perheiden kuulumisista sekä heidän harrastuksistaan ja 
lomasuunnitelmistaan, kun tuot päivän postin. Työtoverisi kutsuvat sinua ”Helen-tädiksi”, 
koska kuuntelet aina heidän ongelmiaan ja otat ne vakavasti, olivatpa ne suuria tai pieniä. 
Ihan kuin välittäisit enemmän muiden kuin itsesi hyvinvoinnista. Siksi arvostat myös hetkiä, 
jolloin puhutaan asioista, jotka eivät suoraan liity työhön.
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SINUN ROOLISI

YHTIÖSI

NYKYTILANTEESI
Juuri kun olit lähdössä eilen toimistoon, sait esimiehesi 
sähköpostiviestin, jonka aihe oli: ”TÄRKEÄ VIESTI 
JOHDOLTA” Sähköpostissa pyydettiin saapumaan aamulla 
kokoukseen kaupungin keskustaan. Sähköpostissa ei 
mainittu kokouksen tarkoitusta, ja tulet siksi kokoukseen 
hieman huolestuneena mutta samalla uteliaana.

Kun tulet kokoustilaan, huomaat useiden työtovereiden 
olevan läsnä, mutta paikalla on myös useita henkilöitä, 
joita et ole koskaan ennen tavannut. Otat paikkasi yhdestä 
pöydästä, jossa monet työtoverisi istuvat. Et vieläkään 
tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Ehkä sinun pitäisi kysyä 
työtovereilta, tietävätkö he – tai selvittää, keitä vieraat ovat.

VALMISTAUTUMINEN
Esität rooliasi nykyisessä tilanteessa. 

Harkitse huolellisesti, mitä roolihahmosi arvostaa eniten 
omassa työssään.

JOHDON PÄÄTÖSTEN PUOLUSTAMINEN 
OHJEET
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MUISTIINPANONI

TLA – TULEVAISUUDEN IT-RATKAISUT

TLA on kansainvälinen IT-palveluyritys, jolla on sivukonttoreita 20 eri maassa. 
Yrityksessä on tällä hetkellä 2 000 työntekijää, joista 60 on tässä maassa. TLA on 
yksi suurimmista integroitujen IT-ratkaisujen toimittajista merenkulun alalla. TLA 
on tunnetusti myös edellä aikaansa, mitä tulee heidän toimittamiinsa ohjelmistoihin. 
Yrityksen vahvuuksia ovat myös myynti ja tukitoiminnot. Näistä syistä asiakkaat ovat 
valmiita maksamaan korkeamman hinnan TLA:lle kilpailijoihin verrattuna.

TLA sopeutuu muutoksiin nopeasti ja uudistaa säännöllisesti johtoaan sekä 
johtamiskulttuuriaan. Osastoja on suljettu, uusia on perustettu ja pienempiä yrityksiä on 
ostettu. Organisaatio on hierarkkinen, ja kulttuuri on johtosuuntautunutta.

Iida    
 ▪ Tekninen konsultti TLA:ssa kuusi kuukautta 

 ▪ Älykäs ja täynnä ideoita 

 ▪ Innostunut ja kärsimätön 

Kuusi kuukautta sitten TLA sai avoimen hakemuksesi, jossa esittelit kymmenen tuoretta 
ideaa, miten TLA voisi optimoida sisäisten järjestelmien ja tietokantojen käytön. Lyhyen 
puhelinhaastattelun jälkeen sinut palkattiin IT-konsultiksi. Sittemmin olet innokkaasti 
käynnistänyt useita projekteja TLA:n työprosessien tehostamiseksi. Moni projekti on jo 
hylätty tai laitettu odottamaan, koska olet keksinyt vielä paremman idean.
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SINUN ROOLISI

YHTIÖSI

NYKYTILANTEESI
Juuri kun olit lähdössä eilen toimistoon, sait esimiehesi 
sähköpostiviestin, jonka aihe oli: ”TÄRKEÄ VIESTI 
JOHDOLTA” Sähköpostissa pyydettiin saapumaan aamulla 
kokoukseen kaupungin keskustaan. Sähköpostissa ei 
mainittu kokouksen tarkoitusta, ja tulet siksi kokoukseen 
hieman huolestuneena mutta samalla uteliaana.

Kun tulet kokoustilaan, huomaat useiden työtovereiden 
olevan läsnä, mutta paikalla on myös useita henkilöitä, 
joita et ole koskaan ennen tavannut. Otat paikkasi yhdestä 
pöydästä, jossa monet työtoverisi istuvat. Et vieläkään 
tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Ehkä sinun pitäisi kysyä 
työtovereilta, tietävätkö he – tai selvittää, keitä vieraat ovat.

VALMISTAUTUMINEN
Esität rooliasi nykyisessä tilanteessa. 

Harkitse huolellisesti, mitä roolihahmosi arvostaa eniten 
omassa työssään.

NORDICON – TURVALLISET IT-RATKAISUT

Nordicon on perinteikäs yritys, joka tarjoaa IT-ratkaisuja ilmailuteollisuudelle. Yrityksellä 
on 40 työntekijää, joista monet ovat olleet sen palveluksessa jo perustamisesta lähtien 
eli 20 vuoden ajan. Nordiconilla on uskollinen asiakaskunta, koska työntekijät ovat hyviä 
projektinhallinnassa ja monet heistä ovat rakentaneet läheisen suhteen asiakkaisiinsa.

Nordicon ei ole yritys, jossa tapahtuu paljon muutoksia, ja ylimmässä johdossa on yhä 
monia yrityksen perustajia. Useimmat työntekijät tuntevat työnsä hyvin turvatuksi ja 
monet heistä ovat ystäviä ja tapaavat toisiaan myös työpaikan ulkopuolella.

JOHDON PÄÄTÖSTEN PUOLUSTAMINEN 
OHJEET
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MUISTIINPANONI

Jani    
 ▪ Testipäällikkö Nordiconissa yksitoista vuotta 

 ▪ Maanläheinen ja vaatimaton 

 ▪ Perusteellinen ja yksityiskohtiin suuntautunut 

Vaikka olet työskennellyt testipäällikkönä Nordiconissa yli yksitoista vuotta, monet 
työtoverisi eivät vieläkään tunne sinua hyvin, koska olet hyvin vähäsanainen. Teet 
huoltotöitä ja tuotteiden laadunvalvontaa moitteettomasti tuhlaamatta aikaa tarpeettomiin 
muutoksiin ja sovelluksiin. Mielestäsi sinulla ei ole mitään erityisiä taitoja, mutta yrität 
tehdä työsi mahdollisimman hyvin.
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WALLBREAKERS®
ADD-ON EXERCISE 2: IN THE SAME BOAT
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IN THE SAME BOAT
FACILITATOR’S GUIDE

“We’re all in the same boat, after all…”   
Mini game about interdepartmental coordination

FACILITATION INSTRUCTIONS 
This optional exercise focuses on the complexity and risks 
arising from insufficient interdepartmental coordination in 
change processes. The exercise can be played once gears 
and leadership actions have been chosen and buses and 
pieces have been moved in phase 2.

The exercise can only be played if you have four teams 
playing at the same time.

This exercise has to be played with points.

TRAINING TARGETS: 
The exercise can be used for supporting the following 
training targets:

• Participants have a better view of the organisation as a 
whole. 

• Discussing the consequences of having isolated units 
and personal performance targets when it would be 
better if the organisation coordinated the change. 

• Discussing the necessity and complexity of 
interdepartmental coordination in change processes. 
The exercise can also be used as an opportunity to 
discuss the leadership culture in relation to managerial 
teamwork. 

The exercise also provides an opportunity to observe 
and give feedback on natural leadership roles: who takes 
charge and tries to establish overall coordination when 
responsibility is not delegated? Why is it that some people 
are listened to, while others are not?

THE EXERCISE IN A NUTSHELL: 
The exercise takes place after both gear and action cards 
have been played in phase 2, but before points are counted. 
The aim of this exercise is that the different teams get 
themselves in the same gear to the best of their abilities. 
Being in the same gear symbolises that the change process 
is taking place at a coordinated pace.

For this exercise, consider the different groups playing the 
game as different parallel departments in the new TLA. 
The different departments cooperate on deliverables and 
workflows and depend on each other for coordination.

In the exercise, each team sacrifices accumulated points 
to move their bus backward or forward. This is done by 
playing coordination cards that either move their own 
buses or other teams’ buses. Points are awarded if this 
moves the team’s bus level with other buses. The aim is to 
win more points by being aligned than are lost by moving. 
The teams have two rounds in which to play their cards 

– if they are not sufficiently successful in coordinating 
their efforts the first time, they can choose to use more 
resources trying again.

Notes for facilitating the exercise: 
As a facilitator, you should be aware that the first 
negotiation process (leading up to the first time the 
participants play their cards) lasts the longest and is 
very demanding for the participants. In this process, it is 
important for you, as the consultant, to be patient and not 
intervene prematurely. The exercise can become chaotic 
and cause frustration, but it will only work when the 
participants take personal responsibility for establishing 
a general perspective on the situation and establish 
interdepartmental coordination. 

In the second round of negotiations, the participants can 
coordinate the aspects they failed to accomplish the first 
time.

MATERIALS AND PREPARATION: 
Print and cut out a complete set of cards for the 
coordination exercise. It may be a good idea to use thick 
paper or laminate the cards before cutting them out if you 
want to reuse them. Each team has one set of cards. The 
cards are marked with colours and the colours should 
match the team colour. The cards you need to print are on 
the following pages of this document.

In addition to this, you need to get a stack of game tokens. 
They can be poker chips (purchased in toy stores and some 
bookstores) or something similar like business cards, coins, 
matches etc.

Hand out tokens to each team corresponding to the 
number of points each team has won in the game so far 
(not including the current phase). 

They can use these point counters for trading. 
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IN THE SAME BOAT 
HOW TO RUN THE EXERCISE:

Explain to the participants the purpose of the exercise 
and what they can gain from it: 
“The executive management suddenly issues a statement: it 
has come to their attention that the implementation process 
is not occurring at a coordinated pace. At the same time, the 
company has landed a new key customer. In order to run 
this new customer in satisfactorily, it is important that the 
departments running the company’s various IT platforms 
are at the same point in the change process.” 

Before you put the participants to work assessing their 
situation, explain the rules: 
“Move your buses by playing the cards that will be handed 
out shortly. Once the task is over, you will be awarded five 
extra points for each of the other departments’ buses that 
are in the same gear as yours. However, since it also costs 
points to brake or accelerate, it costs points to play the 
cards. Some of the cards affect the other teams, so you may 
be forced to work together and communicate across the 
teams.”

Next, follow the steps listed below: 

1. OVERVIEW: 
Ask the teams to assess their department’s position on 
the road and agree on a goal for where they want their 
department to be by the end of the exercise.

Give the participants a few minutes to consider and discuss 
their situation.

2. INSTRUCTIONS: 
Explain the following to the teams:
“This task consists of playing cards in two rounds. If you 
fail to achieve your goal the first time around, you will get 
another chance. The price of playing a card is specified on 
the card, and it will be deducted from the points you won 
in round one. It is possible to play more than one card at 
the same time. Obviously, you are welcome to negotiate 
with the other teams, but there is no rule requiring you to 
keep the agreements you make. The effect of each card is 
described on that card.”

Hand out the cards to the teams. Give each team a stack 
of tokens equivalent to the number of points the team had 
won by the end of phase 1.

Explain: 
“You can either use the tokens to pay for your actions, 
or transfer them to the other teams as part of the 
negotiations.”

3. FIRST ROUND OF NEGOTIATIONS: 
Once the participants have familiarised themselves with 
the cards, you can encourage them to start negotiating. 
Tell them: 
“You don’t have to keep to the agreements you make with 
the other teams. That goes for the actions you want to 
play and the points transferred between the teams. But 
remember: there are two rounds of negotiations, and trust 
could be important for success.” 

Give the participants a time frame for their negotiations,  
15 to 20 minutes for example. 

NB: the exercise works best if the participants jointly 
agree on a clear goal for the teams, designate a negotiator 
and give him or her a mandate. This conclusion can be 
gently encouraged by the facilitator if they do not reach it 
themselves.  

4. INSTRUCTIONS FOR THE COUNTDOWN PROCEDURE. 
When time is up, or when the teams have decided on 
their actions, explain the following: 
“In a short while, I will start counting down from ten. When 
I reach zero, one person from each team has to hold up 
the negotiating cards your team is playing. If no cards are 
held up in the air by the time we reach zero, no cards will 
be played by that team. If you want to transfer points to a 
different team, write down the amount and recipient on a 
piece of paper and hold it up in the air. If no piece of paper is 
held up in the air, no points will be transferred, even if your 
team might have promised something else. Of course, is it 
possible to play cards as well as transfer points.”

Once the participants have written amounts on pieces of 
paper and taken out their cards, start the countdown. After 
this, there is no turning back.

5. PAYMENT: 
Ask the participants to turn in the points they have used in 
playing the cards and the cards they have played to you. 
Ask them to turn in the tokens to the other teams, as they 
have written on their pieces of paper. Collect the cards. 

6. MOVE BUSES:  
Next, move the buses according to the instructions on the 
cards. Remember that the “Coordinated joint effort” card 
will only work if at least 3 out of 4 teams have played the 
card.

NB: If a bus backs over one or more of its own employee 
pieces standing on the roadway, these will be picked up by 
the bus.
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7. SECOND ROUND OF NEGOTIATIONS. 
Give the participants the following instructions: 
“You now have a maximum of ten minutes to study the 
results of your coordinated actions and negotiate the next 
round. Obviously, you don’t have to play any cards if you are 
satisfied with your position.”

Keep an eye on the time and warn them a few minutes 
before you want their decision. 

8. COUNTDOWN:
Repeat the countdown. Ask the participants to hold up their 
pieces of paper and the cards they have chosen. Collect 
the cards and pieces of paper once again and move the 
buses. Ask the participants to pay for their actions and to 
hand over the points to the other teams, as written on their 
pieces of paper.

9. COUNT THE POINTS: 
Finally, count each team’s total points based on the 
following parameters:

• Points for the final position of the bus as if it was a 
normal round. 

• Penalty points for employees who are in resistance 
positions, as in a normal round. 

• Each team in the same gear as one or more other teams 
is awarded 5 points for each team they have aligned 
with. 

• Ask the teams to count how many tokens they have 
left of the ones they were issued in the beginning of the 
exercise. Add this to the points to find the total score.

10. RECAP DISCUSSION: 
After the exercise, a number of different types of recap are 
possible. One method involves gathering the participants 
around the game board and using the position on the board 
as a starting point.

Some questions for inspiration: 

• What similarities can you see between your 
actions in the exercise and the way we carry out 
interdepartmental coordination processes in major 
changes? 

• What differences can you see? 

• On the basis of which success criteria are you measured 
as managers in these processes? 

• Do you have any examples of coordination processes 
that worked well? 

• How do you explain this? 

• Do you have any examples of coordination processes 
that worked out not so well? 

• How do you explain this? 

• What similarities can you see between your 
actions in the exercise and the way we carry out 
interdepartmental coordination processes in major 
changes? 

• What differences can you see? 

• On the basis of which success criteria are you measured 
as managers in these processes? 

• Do you have any examples of coordination processes 
that worked well? 

• How do you explain this? 

• Do you have any examples of coordination processes 
that worked out not so well? 

• How do you explain this?
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Koordinoitu yhteinen tehtävä (3 pistettä) 
Yritän aloittaa kaikkien muutosta tukevien ja 
edistävien osastojen välillä yhteisen, koordinoidun 
tehtävän, jotta voimme toimittaa täydellisen 
tulevaisuuden ratkaisun suurelle uudelle 
asiakkaalle. Tämän kortin tulos on riippuvainen 
muiden osastojen toiminnasta. 

Kohdennettu toteuttaminen osastotasolla  
(8 pistettä) 
Käytän paljon voimia osaston toteuttamisprosessin 
vauhdittamiseen, jotta voimme vastata asiakkaiden 
ja muiden osapuolten tuleviin vaatimuksiin yhä 
tehokkaammin. 

Keskiössä päivittäinen toiminta (8 pistettä) 
Vähennän paineita toteuttamisprosessissa, jotta voin 
antaa työntekijöille tilaa huolehtia kaikista asiakkaan 
tarpeista (ja valituksista!), jotka on käsiteltävä tässä 
ja nyt. 

Yhteistyö Keltaisen tiimin kanssa (5 pistettä)
Pyydän työntekijöitäni pitämään jatkuvasti tiiviisti 
yhteyttä ja koordinoimaan toteuttamista Keltaisen 
tiimin kanssa, jotta voimme vastata paremmin 
suuren uuden asiakkaan vaatimuksiin. Pelkään 
kuitenkin, että tämä aiheuttaa paljon paineita 
Punaisen tiimin asiakaspäälliköille. 

Yhteistyö Punaisen tiimin kanssa (5 pistettä) 
Pyydän työntekijöitäni pitämään jatkuvasti tiiviisti 
yhteyttä ja koordinoimaan toteuttamista Punaisen 
tiimin asiakaspäälliköiden kanssa, jotta voimme 
vastata paremmin suuren uuden asiakkaan 
vaatimuksiin. Pelkään kuitenkin, että tämä aiheuttaa 
paljon paineita Violetin tiimin työntekijöille.

Yhteistyö Violetin tiimin kanssa (5 pistettä) 
Pyydän työntekijöitäni pitämään jatkuvasti tiiviisti 
yhteyttä ja koordinoimaan toteuttamista Violetin 
tiimin kanssa, jotta voimme vastata paremmin 
suuren uuden asiakkaan vaatimuksiin. Ennustan, 
että tämä aiheuttaa paljon paineita Keltaisen tiimin 
työntekijöille. 

Vaikutus: 
Jos kolme tai neljä tiimiä pelaa kortin ”Koordinoitu 
yhteinen tehtävä”, kaikkien tiimien bussit siirtyvät 
yhden ruudun eteenpäin. Jos alle kolme tiimiä pelaa 
tämän kortin, vaikutusta ei ole.

Vaikutus: 
Tämä kortti siirtää oman tiimisi bussia yhden ruudun 
eteenpäin.

Vaikutus: 
Tämä kortti siirtää oman tiimisi bussia yhden ruudun 
taaksepäin.

Vaikutus: 
Tiiminne ja Keltaisen tiimin yhteiset ponnistelut 
siirtävät molempia busseja yhden ruudun eteenpäin. 
Suuri työmäärä puolestaan tarkoittaa, että Punaisen 
tiimin bussi siirtyy yhden ruudun taaksepäin.

Vaikutus: 
Tiiminne ja Punaisen tiimin yhteiset ponnistelut 
siirtävät molempia busseja yhden ruudun eteenpäin. 
Suuri työmäärä puolestaan tarkoittaa, että Violetin 
tiimin bussi siirtyy yhden ruudun taaksepäin.

Vaikutus: 
Tiiminne ja Violetin tiimin yhteiset ponnistelut 
siirtävät molempia busseja yhden ruudun eteenpäin. 
Suuri työmäärä puolestaan tarkoittaa, että Keltaisen 
tiimin bussi siirtyy yhden ruudun taaksepäin.
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Koordinoitu yhteinen tehtävä (3 pistettä) 
Yritän aloittaa kaikkien muutosta tukevien ja 
edistävien osastojen välillä yhteisen, koordinoidun 
tehtävän, jotta voimme toimittaa täydellisen 
tulevaisuuden ratkaisun suurelle uudelle 
asiakkaalle. Tämän kortin tulos on riippuvainen 
muiden osastojen toiminnasta. 

Kohdennettu toteuttaminen osastotasolla  
(8 pistettä) 
Käytän paljon voimia osaston toteuttamisprosessin 
vauhdittamiseen, jotta voimme vastata asiakkaiden 
ja muiden osapuolten tuleviin vaatimuksiin yhä 
tehokkaammin. 

Keskiössä päivittäinen toiminta (8 pistettä)
Vähennän paineita toteuttamisprosessissa, jotta voin 
antaa työntekijöille tilaa huolehtia kaikista asiakkaan 
tarpeista (ja valituksista!), jotka on käsiteltävä tässä 
ja nyt. 

Yhteistyö Vihreän tiimin kanssa (5 pistettä)
Pyydän työntekijöitäni pitämään jatkuvasti tiiviisti 
yhteyttä ja koordinoimaan toteuttamista Vihreän 
tiimin kanssa, jotta voimme vastata paremmin 
suuren uuden asiakkaan vaatimuksiin. Ennustan, 
että tämä voi aiheuttaa paljon paineita Punaiselle 
tiimille, jos he eivät onnistu kykyjensä mukaisesti. 

Yhteistyö Punaisen tiimin kanssa (5 pistettä)
Pyydän työntekijöitäni pitämään jatkuvasti tiiviisti 
yhteyttä ja koordinoimaan toteuttamista Punaisen 
tiimin asiakaspäälliköiden kanssa, jotta voimme 
vastata paremmin suuren uuden asiakkaan 
vaatimuksiin. Pelkään kuitenkin, että tämä aiheuttaa 
paljon paineita Violetin tiimin työntekijöille. 

Yhteistyö Violetin tiimin kanssa (5 pistettä) 
Pyydän työntekijöitäni pitämään jatkuvasti tiiviisti 
yhteyttä ja koordinoimaan toteuttamista Violetin 
tiimin kanssa, jotta voimme vastata paremmin 
suuren uuden asiakkaan vaatimuksiin. Ennustan, 
että tämä voi aiheuttaa paljon paineita Vihreälle 
tiimille, jos he eivät onnistu kykyjensä mukaisesti. 

Vaikutus: 
Jos kolme tai neljä tiimiä pelaa kortin ”Koordinoitu 
yhteinen tehtävä”, kaikkien tiimien bussit siirtyvät 
yhden ruudun eteenpäin. Jos alle kolme tiimiä pelaa 
tämän kortin, vaikutusta ei ole.

Vaikutus: 
Tämä kortti siirtää oman tiimisi bussia yhden ruudun 
eteenpäin.

Vaikutus: 
Tämä kortti siirtää oman tiimisi bussia yhden ruudun 
taaksepäin.

Vaikutus: 
Tiiminne ja Vihreän tiimin yhteiset ponnistelut 
siirtävät molempia busseja yhden ruudun eteenpäin. 
Suuri työmäärä puolestaan tarkoittaa, että Punaisen 
tiimin bussi siirtyy yhden ruudun taaksepäin.

Vaikutus: 
Tiiminne ja Punaisen tiimin yhteiset ponnistelut 
siirtävät molempia busseja yhden ruudun eteenpäin. 
Suuri työmäärä puolestaan tarkoittaa, että Violetin 
tiimin bussi siirtyy yhden ruudun taaksepäin.

Vaikutus: 
Tiiminne ja Violetin tiimin yhteiset ponnistelut 
siirtävät molempia busseja yhden ruudun eteenpäin. 
Suuri työmäärä puolestaan tarkoittaa, että Vihreän 
tiimin bussi siirtyy yhden ruudun taaksepäin.
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Koordinoitu yhteinen tehtävä (3 pistettä)
Yritän aloittaa kaikkien muutosta tukevien ja 
edistävien osastojen välillä yhteisen, koordinoidun 
tehtävän, jotta voimme toimittaa täydellisen 
tulevaisuuden ratkaisun suurelle uudelle 
asiakkaalle. Tämän kortin tulos on riippuvainen 
muiden osastojen toiminnasta. 

Kohdennettu toteuttaminen osastotasolla
(8 pistettä) 
Käytän paljon voimia osaston toteuttamisprosessin 
vauhdittamiseen, jotta voimme vastata asiakkaiden 
ja muiden osapuolten tuleviin vaatimuksiin yhä 
tehokkaammin. 

Keskiössä päivittäinen toiminta (8 pistettä) 
Vähennän paineita toteuttamisprosessissa, jotta voin 
antaa työntekijöille tilaa huolehtia kaikista asiakkaan 
tarpeista (ja valituksista!), jotka on käsiteltävä tässä 
ja nyt. 

Yhteistyö Vihreän tiimin kanssa (5 pistettä) 
Pyydän työntekijöitäni pitämään jatkuvasti tiiviisti 
yhteyttä ja koordinoimaan toteuttamista Vihreän 
tiimin kanssa, jotta voimme vastata paremmin 
suuren uuden asiakkaan vaatimuksiin. Ennustan, 
että voi aiheuttaa paljon paineita Keltaiselle tiimille, 
jos he eivät onnistu kykyjensä mukaisesti. 

Yhteistyö Keltaisen tiimin kanssa (5 pistettä) 
Pyydän työntekijöitäni pitämään jatkuvasti tiiviisti 
yhteyttä ja koordinoimaan toteuttamista Keltaisen 
tiimin asiakaspäälliköiden kanssa, jotta voimme 
vastata paremmin suuren uuden asiakkaan 
vaatimuksiin. Pelkään kuitenkin, että tämä voi 
vaarantaa Violetin tiimin yhteenkuuluvuuden. 

Yhteistyö Violetin tiimin kanssa (5 pistettä) 
Pyydän työntekijöitäni pitämään jatkuvasti tiiviisti 
yhteyttä ja koordinoimaan toteuttamista Violetin 
tiimin kanssa, jotta voimme vastata paremmin 
suuren uuden asiakkaan vaatimuksiin. Ennustan, 
että tämä voi aiheuttaa paljon paineita Vihreälle 
tiimille, jos he eivät onnistu kykyjensä mukaisesti. 

Vaikutus: 
Jos kolme tai neljä tiimiä pelaa kortin ”Koordinoitu 
yhteinen tehtävä”, kaikkien tiimien bussit siirtyvät 
yhden ruudun eteenpäin. Jos alle kolme tiimiä pelaa 
tämän kortin, vaikutusta ei ole.

Vaikutus: 
Tämä kortti siirtää oman tiimisi bussia yhden ruudun 
eteenpäin.

Vaikutus: 
Tämä kortti siirtää oman tiimisi bussia yhden ruudun 
taaksepäin.

Vaikutus: 
Tiiminne ja Vihreän tiimin yhteiset ponnistelut 
siirtävät molempia busseja yhden ruudun eteenpäin. 
Suuri työmäärä puolestaan tarkoittaa, että Keltaisen 
tiimin bussi siirtyy yhden ruudun taaksepäin.

Vaikutus: 
Tiiminne ja Keltaisen tiimin yhteiset ponnistelut 
siirtävät molempia busseja yhden ruudun eteenpäin. 
Suuri työmäärä puolestaan tarkoittaa, että Violetin 
tiimin bussi siirtyy yhden ruudun taaksepäin.

Vaikutus: 
Tiiminne ja Violetin tiimin yhteiset ponnistelut 
siirtävät molempia busseja yhden ruudun eteenpäin 
Suuri työmäärä puolestaan tarkoittaa, että Vihreän 
tiimin bussi siirtyy yhden ruudun taaksepäin.
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Koordinoitu yhteinen tehtävä (3 pistettä)
Yritän aloittaa kaikkien muutosta tukevien ja 
edistävien osastojen välillä yhteisen, koordinoidun 
tehtävän, jotta voimme toimittaa täydellisen 
tulevaisuuden ratkaisun suurelle uudelle 
asiakkaalle. Tämän kortin tulos on riippuvainen 
muiden osastojen toiminnasta. 

Kohdennettu toteuttaminen osastotasolla  
(8 pistettä) 
Käytän paljon voimia osaston toteuttamisprosessin 
vauhdittamiseen, jotta voimme vastata asiakkaiden 
ja muiden osapuolten tuleviin vaatimuksiin yhä 
tehokkaammin. 

Keskiössä päivittäinen toiminta (8 pistettä) 
Vähennän paineita toteuttamisprosessissa, jotta voin 
antaa työntekijöille tilaa huolehtia kaikista asiakkaan 
tarpeista (ja valituksista!), jotka on käsiteltävä tässä 
ja nyt. 

Yhteistyö Vihreän tiimin kanssa (5 pistettä) 
Pyydän työntekijöitäni pitämään jatkuvasti tiiviisti 
yhteyttä ja koordinoimaan toteuttamista Vihreän 
tiimin kanssa, jotta voimme vastata paremmin 
suuren uuden asiakkaan vaatimuksiin. Ennustan, 
että tämä voi aiheuttaa paljon paineita Punaiselle 
tiimille, jos he eivät onnistu kykyjensä mukaisesti. 

Yhteistyö Keltaisen tiimin kanssa (5 pistettä)
Pyydän työntekijöitäni pitämään jatkuvasti tiiviisti 
yhteyttä ja koordinoimaan toteuttamista Keltaisen 
tiimin kanssa, jotta voimme vastata paremmin 
suuren uuden asiakkaan vaatimuksiin. Pelkään 
kuitenkin, että tämä aiheuttaa paljon paineita 
Vihreän tiimin työntekijöille.

Yhteistyö Punaisen tiimin kanssa (5 pistettä) 
Pyydän työntekijöitäni pitämään jatkuvasti tiiviisti 
yhteyttä ja koordinoimaan toteuttamista Punaisen 
tiimin asiakaspäälliköiden kanssa, jotta voimme 
vastata paremmin suuren uuden asiakkaan 
vaatimuksiin. Pelkään kuitenkin, että tämä aiheuttaa 
paljon paineita Keltaisen tiimin työntekijöille. 

Vaikutus: 
Jos kolme tai neljä tiimiä pelaa kortin ”Koordinoitu 
yhteinen tehtävä”, kaikkien tiimien bussit siirtyvät 
yhden ruudun eteenpäin. Jos alle kolme tiimiä pelaa 
tämän kortin, vaikutusta ei ole.

Vaikutus: 
Tämä kortti siirtää oman tiimisi bussia yhden ruudun 
eteenpäin.

Vaikutus: 
Tämä kortti siirtää oman tiimisi bussia yhden ruudun 
taaksepäin.

Vaikutus: 
Tiiminne ja Vihreän tiimin yhteiset ponnistelut 
siirtävät molempia busseja yhden ruudun eteenpäin. 
Suuri työmäärä puolestaan tarkoittaa, että Punaisen 
tiimin bussi siirtyy yhden ruudun taaksepäin.

Vaikutus: 
Tiiminne ja Keltaisen tiimin yhteiset ponnistelut 
siirtävät molempia busseja yhden ruudun eteenpäin. 
Suuri työmäärä puolestaan tarkoittaa, että Vihreän 
tiimin bussi siirtyy yhden ruudun taaksepäin.

Vaikutus: 
Tiiminne ja Punaisen tiimin yhteiset ponnistelut 
siirtävät molempia busseja yhden ruudun eteenpäin. 
Suuri työmäärä puolestaan tarkoittaa, että Keltaisen 
tiimin bussi siirtyy yhden ruudun taaksepäin.
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WALLBREAKERS®
ADD-ON EXERCISE 3: TALKING ABOUT RESISTANCE
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TALKING ABOUT RESISTANCE 
FACILITATOR’S GUIDE

FACILITATOR’S GUIDE
This exercise trains the handling of important, but 
difficult, dialogues with employees in resistance level 2 
or 3. We zoom in on a specific employee and use a role-
playing exercise to address how to conduct a constructive 
corrective-action conversation.

The exercise fits well between phases 2 and 3. 

PURPOSE OF THE EXERCISE
Introducing the one-on-one dialogue as an important tool 
to use during change leadership.

Training the participants’ skills in having a difficult 
conversation with an employee in resistance.

Giving the participants hands-on experience with different 
levels of resistance.

THE EXERCISE IN A NUTSHELL:
The exercise is a role-play of a conversation with a 
reflection team obeserving the role-players. 

One person plays a Manager who has a problem with a 
selected Employee. Another person plays the Manager’s 
“Shadow” acting as a sparring partner for the Manager 
during the exercise. A third person plays the Employee who 
is in some kind of resistance. 

The rest of the group acts as observers. After the 
conversation, their jobs is to provide feedback about the 
parts of the conversation that went well.

MATERIALS:
Role descriptions and instruction sheets for each of the 
roles/positions.

HOW TO RUN THE EXERCISE:
Preparation
Read the facilitator’s guides and instruction sheets for the 
roles/positions. Print out one set for each group performing 
the exercise. 

Select employee
Ask each group to choose an employee from the game 
board they would like to bring in for a conversation. Explain 
that they may move this employee one step in the right 
direction if the conversation goes well.

Note that they cannot select employees who are in 
resistance level 1. Resistance at this level usually has to do 
with lack of information or misunderstandings of specific 
details. This is not that interesting to roleplay.

Casting the participants
Ask each group to decide who plays the Manager, the 
Employee and the Shadow. The rest of the group takes the 
position of Observers.

Hand out instruction sheets to each position and explain 
them one at a time.

EMPLOYEE
The Employees are to play the role of the se-lected 
employee in the level of resistance they are in on the board 
right now. They do this by combining the information on the 
Employee role from the booklet with the describtions from 
the instruction sheet.

Ask the Employees to read the situation and the issues 
described on their instruction sheet. They must then decide 
which issue description fits both the role described in the 
booklet and the position of the employee on the board.

Remind the participants playing the Employees that the 
exercise is not about them, they are here to help the 
participant playing the Manager get the most out of the 
exercise.

MANAGER AND SHADOW
The Managers have to handle the level of resistance of the 
Employee and try to improve it.

They do this by talking to the Employee to find out what the 
problem is, and then try to remedy the situation. 

The Shadow acts as an assistant to the Manager and 
sits directly behind her or him. The Shadow can call a 
time-out at any time during the conversation to provide 
recommendations and input to the Manager.  

PLAYING ACROSS GROUPS 
If possible, it is a good idea to have the participants play 
the role of the Employee from another group. 

A participant from the Green team could, for example, 
play the Employee on the Purple team. This introduces 
a sligtly more natural resistance to the exersise.  
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Ask the participants playing the Managers to look at the 
role describtion of the selected employee in the booklet 
and their postion on the board, and discuss what the 
underlying issues could be. Then select the best possible 
approach for handling the conversation.

Underline that both Manager and Shadow are responsible 
for conducting a successful interview.

The Manager can request a timeout at any time during the 
interview and talk with the Shadow about how to proceed 
with the interview. If the Manager forgets to ask for help, 
the Shadow can interrupt on his/her own initiative by taking 
a timeout. It is important that the Manager is not solely 
responsible for the interview.

OBSERVER
The rest of the group acts as Observers. Their job during 
the conversation is to listen and take notes using the 
questions on their instruction sheet. 

The Observers must remain silent throughout the 
conversation and only focus on taking notes. Once the 
conversation is over, the Observers give feedback according 
to rules that ensure constructive feedback. These rules will 
be presented after the conversation. 

TIMING THE EXERCISE:
All the groups should finish at roughly the same time. You 
can make sure this happens by giving a specific end-time 
and reminding everybody when there is e.g. five minutes 
left of the exercise.  

If a group is running out of things to talk about, ask them 
to take a time-out and think about what they feel is not 
concluded. Then resume the conversation. If they still finish 
early, ask them to spend the remaining time preparing their 
reflection.

GETTING GOOD FEEDBACK:
At the end of the exercise, ask the Observers to give 
feedback. Explain the following feedback rules to the 
Observers: 

• “Your feedback should be based on the interview, not on 
your prior knowledge of the participants.” 

• “Keep your feedback in third person by saying ‘the 
Manager’ instead of ‘you’. This makes your criticism 
feel less personal. The feedback deals with what we 
can learn from difficult interviews, not about what the 
Manager can learn.” 

• “Your feedback should only concern the tasks described 
in the Observer’s preparation sheet. Please refrain from 
giving personal criticism or feedback to the Manager.”

• Finally, ask the Employees to give feedback about how 
the interview affected their role. Ask them to move the 
playing pieces in question one step closer to the bus if 
they feel the conversation went well.

WRAP-UP
It is recommended to do a debriefing in plenary where you 
link the participants’ experiences to their daily work. You 
can do this by asking questions such as:

• ”Have you experienced something like this in real life?”

• ”What was your approach to that conversation?”

• ”What would you have done differently if the 
conversation had taken place in real life?”

• ”What will you use from this conversation the next time 
you are dealing with an employee in resistance?”
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TALKING ABOUT RESISTANCE 
SINUN ROOLISI: ESIMIES

ESITTELY
Esität esimiestä, joka käy kasvokkain keskustelua yhden 
vastarintaa tekevän työntekijän kanssa.

Olet kutsunut työntekijän keskustelemaan, koska hän ei tue 
meneillään olevaa muutosta. 

Keskustelun ensisijainen tavoite on auttaa työntekijää 
luopumaan vastarinnasta.

Jotta voit tehdä tämän, on tärkeää olla avoin ja näyttää, 
että olet kiinnostunut työntekijästä. Sinun täytyy löytää 
vastarinnan syy ja puuttua siihen.

VALMISTAUTUMINEN
Keskustele haasteesta Varjon kanssa ennen aloittamista.

Tarkastele ruudussa kuvattua tilannetta ja vertaa sitä 
materiaalissa olevaan kuvaukseen työntekijästä ja hänen 
sijaintiinsa pelilaudalla.

Millaiseksi ajattelet tilanteen, ja mikä lähestymistapa 
toimisi parhaiten?

VARJO 
Varjon tehtävä on auttaa sinua. Te kaksi olette vastuussa 
osan esittämisestä yhdessä.

Keskustelun edetessä sekä sinä että Varjo voitte vaatia 
aikalisää keskustellaksenne asioista.

Aikalisän aikana työntekijä ”ei kuule”, mitä sanotte 
toisillenne. Puhukaa kuitenkin ääneen, jotta muu ryhmä voi 
oppia keskustelustanne.

TILANNE 
Sinulle on kiirinyt sana, että työntekijä on arvostellut 
tapaasi käsitellä muutosta.

Työntekijä on arvokas voimavara osastolle, ja teet 
parhaasi korjataksesi tilanteen.

Toisaalta henkilöstöleikkauksia on myös suunnitteilla. 
Haluat selvittää keskustelussa suoraan tai epäsuorasti, 
kuuluuko työntekijä osastoon myös tulevaisuudessa vai 
onko hänen kohdallaan löydettävä toinen ratkaisu.

MUISTIINPANONI
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TALKING ABOUT RESISTANCE 
SINUN ROOLISI: VARJO

ESITTELY
Autat esimiestä, joka käy kasvokkain keskustelua 
vastarintaa tekevän työntekijän kanssa.

Esimies on kutsunut työntekijän paikalle, koska tämä ei tue 
meneillään olevaa muutosta. 

Keskustelun ensisijainen tavoite on auttaa työntekijää 
luopumaan vastarinnasta.

Jotta voit tehdä tämän, on tärkeää olla avoin ja näyttää, 
että olet kiinnostunut työntekijästä. Esimiehen on 
löydettävä vastarinnan taustalla oleva syy ja puututtava 
siihen.

VALMISTAUTUMINEN
Keskustele haasteesta esimiehen kanssa ennen 
aloittamista.

Tarkastele ruudussa kuvattua tilannetta ja vertaa sitä 
materiaalissa olevaan kuvaukseen työntekijästä sekä 
hänen sijaintiinsa pelilaudalla.

Millaiseksi ajattelet tilanteen, ja mikä lähestymistapa 
toimisi parhaiten?

ESIMIES
Sinun tehtäväsi on auttaa esimiestä. Te kaksi olette 
vastuussa osan esittämisestä yhdessä.

Keskustelun aikana sekä sinä että esimies voitte vaatia 
aikalisää keskustellaksenne asioista.

Aikalisän aikana työntekijä ”ei kuule”, mitä sanotte 
toisillenne. Puhukaa kuitenkin ääneen, jotta muu ryhmä voi 
oppia keskustelustanne.

TILANNE 
Esimiehelle on kiirinyt sana, että työntekijä on 
arvostellut hänen tapaansa käsitellä muutosta.

Työntekijä on arvokas voimavara osastolle, ja 
esimies yrittää kovasti korjata tilannetta. Toisaalta 
henkilöstöleikkauksia on myös suunnitteilla. Esimies 
haluaa selvittää keskustelussa 

suoraan tai epäsuorasti, kuuluuko työntekijä osastoon 
myös tulevaisuudessa vai pitääkö hänen kohdallaan 
löytää toinen ratkaisu.

MUISTIINPANONI
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TALKING ABOUT RESISTANCE 
SINUN ROOLISI: TYÖNTEKIJÄ

ESITTELY 
Tämän harjoituksen tarkoitus on kokea, miltä tuntuu 
käydä vaikea keskustelu muutosta vastustavan työntekijän 
kanssa. 

Kun keskustelua on harjoiteltu leikin avulla, sen käyminen 
voi olla hieman helpompaa todellisessa elämässä. 

Et ole harjoituksen päähenkilö, eikä tavoitteesi ole voittaa 
keskustelua. Ensisijainen tehtäväsi tässä harjoituksessa 
on haastaa esimies, jonka tavoitteena on saada esittämäsi 
työntekijä luopumaan vastarinnasta. Tee siitä vaikeaa, 
muttei mahdotonta.

VALMISTAUTUMINEN
Tarkastele ruudussa kuvattua tilannetta ja vertaa sitä 
materiaalissa olevaan kuvaukseen sekä esittämäsi 
työntekijän sijaintiin pelilaudalla.

Katso sitten alla olevia lauseita ja valitse pari, joka sopii 
parhaiten. Parin on koostuttava avoimesta kysymyksestä 
tai huolenaiheesta yhdistettynä taustalla olevaan syyhyn 
tai asiaan.

Päätä valmistelut pohtimalla, mitä esimies voisi sanoa (tai 
lupaisi tehdä), jotta asiat olisivat paremmin.

En tunne saavani 
tunnustusta ja 

arvostusta.

Tunnen, että 
henkilökohtaista 

vapauttani 
rajoitetaan.

Tunnen olevani 
eristyksissä ja yksin.

Olen hämmentynyt 
ja epävarma.

Luulen, että olisin 
parempi esimies.

Olen 
menettämässä 

vallan.

TILANNE
Esimies on kutsunut sinut tapaamiseen. Virallista 
esityslistaa ei ole.

Olet aiemmin kertonut joillekin työtovereille, että 
esimies ei suoriudu muutosjohtamisesta hyvin.

Pidät työstäsi etkä halua löytää uutta.

TAUSTALLA OLEVAT ONGELMATLAUSEET
Kysymyksiä tai huolenaiheita

Esimies suosii vanhojen työtoverien mielipiteitä ja päätyy aina lopulta 
tekemään asiat siten, kuin ne tehtiin vanhassa organisaatiossa. 

Esimies antaa muiden tehdä vaikeat valinnat. Hän pitää kokouksia  
toisensa jälkeen kertomatta meille suoraan suunnitelmastaan.

En usko, että esimies on läsnä silloin, kun häntä tarvitaan.  
Hän ei ole hyvä roolimalli eikä omaksu muutosta itsekään.

Viestintä ja koordinointi olivat ongelma jo ennen, ja nyt meitä on 
kaksinkertainen määrä. Tilanne voi siis vain pahentua. 

Esimiehen toimintaan ei näytä liittyvän mitään suunnitelmaa eikä  
järjestystä. Hänen toimintansa vaikuttaa sattumanvaraiselta. 

Olimme paljon tehokkaampia työskennellessämme vanhalla tavalla.  
Nyt meidän on opeteltava kaikki alusta alkaen. Se on ajanhukkaa.

Yritämme tehdä liikaa samanaikaisesti.  
Tunnen olevani ylityöllistetty ja stressaantunut.



Designed and produced by Workz A/S ® © 2018 – WB FI Add-on Exercise v.4.11 – Talking about resistance 33

TALKING ABOUT RESISTANCE 
SINUN ROOLISI: TARKKAILIJA

Sinun tehtäväsi on tarkkailla keskustelua ja antaa palautetta, kun keskustelu on päättynyt. 

Ennen aloittamista voit myös auttaa työntekijää valmistautumaan keskusteluun.

POHDI KESKUSTELUN EDETESSÄ SEURAAVAA:
Mitkä esimiehen sanat ja teot vaikuttivat työntekijään positiivisesti? 
- Loiko hän ympäristön, jossa työntekijä tunsi olonsa mukavaksi ja saattoi puhua vapaasti? 
- Selvittikö hän ongelman ja sen taustasyyt? 
- Mitä hän teki tilanteen korjaamiseksi?

Miten esimiehen lähestymistapa vastaa vastarinnan tasoa ja työntekijän persoonallisuutta?

HYVÄN PALAUTTEEN ANTAMINEN
Ota huomioon seuraavat asiat palautteen antamisessa:

• Käytä kolmatta persoonaa (sano ”esimies”, ei ”sinä”) ja puhu ryhmälle, ei pelkästään esimiestä esittävälle.

• Keskity keskustelun sisältöön, ei näyttelemiseen. Olette täällä oppimassa muutokseen liittyvästä keskustelusta, ette 
roolien näyttelemisestä.

• Keskity siihen, miten esimiehen lähestymistapa sopii työntekijän ilmaisemaan tilanteeseen.

• Keskity fiktioon ja harjoitukseen. Älä tee johtopäätöksiä todellisesta maailmasta.


