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ABSTRACT 

Author: Pekka Liutu 

Title:     Improving strategic change programs in an IT company by utilizing  
              knowledge management methods 
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According to earlier studies most strategic change programs fail. In this study the rea-
sons for failures were examined. Opportunities to make change management more ef-
fective by utilizing knowledge management methods were scanned. Also recommenda-
tions for developing change management practices were given for one IT company con-
tributing the study. 

Change management was viewed from the point of view of knowledge management, 
concentrating on four perspectives: 1) detecting needs for change, 2) attitude to 
change, 3) trust and tacit knowledge and 4) change communications. In the empirical 
part of the study experiences were collected from three IT organizations operating in 
Finland. An additional outlook was compiled from three experienced change manage-
ment specialists. 

There are numerous factors jeopardizing successful change. Long time success in 
business may restrict ability to foresee the needs for change. Too fixed thoughts, lack of 
trust and decision makers’ too dominating personal opinions prevent new ideas from 
coming up. Change management requires special competencies that differ from skills 
needed in daily business. Also resistance to change and complexity of change process 
raise the probability of failure.  

This study demonstrates that it is possible to make change management more effective 
by utilizing knowledge management methods. Bringing tacit knowledge to common use 
improves the detection of needs for change and makes implementation of the change 
easier. Educating personnel for change management, and sharing information effective-
ly improve personnel’s readiness for changes and also decrease resistance to the 
change. An uniform change process makes execution of changes more effective. 
Strengthening organization culture favorable for changes has a central role in develop-
ing readiness for changes. Creating a change vision and carrying out high quality 
change communications build trust and ensure that the focus is kept on right things from 
the point of view of change objectives. 



 
 

  
 

Alkusanat 
 
Muutosjohtaminen ja tietojohtaminen muodostavat mielenkiintoisen, melkeinpä kiehto-

van yhdistelmän. Muutosjohtamisen haasteista olin päässyt osalliseksi monissakin roo-

leissa ennen tämän diplomityön tekemistä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. 

Tietojohtamisen maailma sen sijaan alkoi avautua laajemmin vasta vuonna 2008 osal-

listuttuani LUT:n Koulutus- ja kehittämiskeskuksen järjestämään, yrityksille suunnat-

tuun tietojohtamisen valmennusohjelmaan. Asia alkoi kiinnostaa siinä määrin, että ha-

keuduin vuonna 2009 aikuisopiskelijaksi laajentamaan osaamispääomaani tällä mie-

lenkiintoiseksi ja työni kannalta hyödylliseksi havaitsemallani tieteenalalla.  

 

Haluan kiittää työni tarkastajia, professori Hannele Lampelaa ja professori Tuomo Käs-

siä. Erityisesti kiitän Hannele Lampelaa arvokkaasta avusta ja ohjauksesta. Joillekin 

meistä vaan on suotu kyky havaita olennainen nopeasti ja tarkasti. 

 

Kiitän myös upeaa työyhteisöäni Tietokarhu Oy:ssä avuliaisuudesta ja asiantuntevista 

näkemyksistä. Erityiskiitoksen saavat työni ohjaaja, Tietokarhun hiljaisen tiedon ”Grand 

Old Man” Arto Grönlund sekä diplomityöni verkkokyselyn toteutuksessa suurena apuna 

ollut Jaana Malkki. 

 

Suurimmat kiitokset osoitan läheisilleni. Päivätyön hoitaminen ja työviikkojen viettämi-

nen pääosin 250 kilometrin päässä kotoa, viikonloppupanostuksia vaativa aikuisopiske-

lu ja perhe-elämä harrastuksineen muodostavat yhtälön, jonka ratkaiseminen olisi ollut 

mahdotonta ilman perheeni tukea. Anna-Liisalle lähetän kiitokset aina iloisesta ”etä-

kannustuksesta”. Maijua kiitän empatiasta ja lämpimistä halauksista. Otto saa kiitokset 

aina mieltä virkistävästä, joskin viime aikoina melko kovavauhtisesta lenkkiseurasta. 

Kaikkein suurimmat kiitokseni osoitan Anitalle. Ilman Sinun positiivista elämänasennet-

tasi tämä diplomityö ja moni muukin minulle tärkeä asia olisi jäänyt tekemättä. Kiitos! 

 

Imatralla, 18.12.2011 

Pekka 

 

  

 

 



 
 

  
 

SISÄLLYSLUETTELO 
 
1. JOHDANTO.............................................................................................................. 9 

1.1 Työn tausta ..................................................................................................... 9 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset ........................................................................... 10 

1.3 Tutkimuskysymykset ..................................................................................... 11 

1.4 Tutkimuksen menetelmät ja rakenne ............................................................ 11 

1.5 Työn keskeiset käsitteet................................................................................ 14 

2. MUUTOSJOHTAMINEN...................................................................................... 18 

2.1 Muutoksia käynnistävät voimat ..................................................................... 18 

2.2 Erilaiset muutostyypit .................................................................................... 19 

2.3 Muutostarpeiden tunnistamisen problematiikka ............................................ 21 

2.4 Muutoksen hallinta ........................................................................................ 24 

2.4.1 Muutoksen hallinta Kotterin mallin mukaan ................................................. 25 

2.4.2 Lewinin ja Scheinin jääpalamalli.................................................................. 27 

2.4.3 Muutoksen hallinnan prosessi ..................................................................... 28 

3. MUUTOSTEN ONNISTUMINEN TUTKIMUSTEN VALOSSA ............................. 34 

3.1 Muutoksessa onnistumisen haasteellisuus ................................................... 34 

3.2 Henkilöstön suhtautuminen muutoksiin ......................................................... 40 

3.3 Muutosjohtajuus ja yrityskulttuuri .................................................................. 45 

3.4 Tietojohtamisen soveltaminen muutosjohtamisessa ..................................... 47 

3.5 Luottamuksen ja hiljaisen tiedon merkitys muutosjohtamisessa .................... 52 

4. MUUTOSJOHTAMINEN JA TIETOJOHTAMINEN IT-YRITYKSISSÄ ................. 55 

4.1 Empiriatutkimuksen lähtökohdat ................................................................... 55 

4.2 Tutkimuksen kohteena olleet IT-yritykset ja muut tahot ................................. 56 

4.3 Tiedonkeruu kohdeorganisaatioista ja erityisasiantuntijoilta .......................... 58 

4.4 Empiriatutkimuksen tulokset ......................................................................... 59 

4.4.1 Yhteenveto kaikkien kolmen IT-organisaation vastauksista ......................... 60 

4.4.2 Yhteenveto muutosjohtamisen asiantuntijaryhmän näkemyksistä ............... 75 

4.4.3 Yhteenveto Tietokarhun tuloksista .............................................................. 77 

4.5 Johtopäätökset empiriaosuudesta ................................................................ 85 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO ............................................................ 89 

5.1 Yhteenveto tutkimuksen toteutuksesta .......................................................... 89 

5.2 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen ............................................................... 90 

5.3 Tutkimuksen arvo uuden tiedon luomisessa ................................................. 96 

5.4 Jatkotutkimusaiheet ...................................................................................... 97 



 
 

  
 

 LÄHDELUETTELO            98  
 
LIITTEET 

               LIITE 1: Empiriaosuuden organisaatiokyselyjen rakenne 

               LIITE 2: Yhteenveto empiriaosuuden organisaatiokyselyjen tuloksista 

               LIITE 3: Tietokarhun tulokset 

               LIITE 4: Tietokarhun lisäkysymykset ja keskeiset poiminnat vastauksista 

               LIITE 5: Tietokarhun haastattelut  



 
 

  
 

KUVALUETTELO 

Kuva 1. Työn rakenne     13 

Kuva 2. Tiedon luokittelu     16 

Kuva 3. Muutoskolmio     20 

Kuva 4. Ansoffin suotimet     23 

Kuva 5. Lewinin ja Scheinin jääpalamalli   27 

Kuva 6. Muutoksen hallinnan prosessi    29 

Kuva 7. PDCA -muutoksen hallintamalli    30 

Kuva 8. Oaklandin ja Tannerin muutoskehikko   31 

Kuva 9. Muutososaamiset     36 

Kuva 10. Jäävuori-metafora    40 

Kuva11. Muutosta mahdollistava johtajuus   46 

Kuva 12. Organisaatiokulttuurin tasot    46 

Kuva 13. Tiedon luomisen SECI-malli    48 

Kuva 14. Tiedon siirtyminen    50 

Kuva 15. Empiriatutkimuksen viitekehys    55 

Kuva 16. Vastaajien jakauma organisaatioittain   60 

Kuva 17. Vastaajien roolien jakauma    60 

Kuva 18. Vastaajien työkokemus    61 

Kuva 19. Vastaajien koulutus    61 

Kuva 20. Vastaajien sukupuolijakauma    62 

Kuva 21. Eri muutososaamisten tärkeys    63 

Kuva 22. Muutosjohtamiskoulutus opiskeluvaiheessa   63 

Kuva 23. Muutosjohtamiskoulutus työuran aikana   64 

Kuva 24. Vastaajien oman muutosjohtamisosaamisen arviointi  65 

Kuva 25. Toimintaympäristön muutosten havaitsemisen esteet  67 

Kuva 26. Muutosjohtamisen teorioiden tuntemus   68 

Kuva 27. Muutoksen onnistumisen esteet / muutosprosessin hallinta 69 

Kuva 28. Muutoksen onnistumisen esteet / henkilöstön suhtautuminen 

               muutoksiin     70 

Kuva 29. Oman organisaation muutosvalmiudet pääotsikkotasolla  72 

Kuva 30. Oman organisaation tärkeimmät kehityskohteet  73 

Kuva 31. Viisi tärkeintä onnistumisen estettä muutosprosessin hallinnassa 76 

Kuva 32. Viisi tärkeintä onnistumisen estettä henkilöstön suhtautumisen  

               kannalta     76 

Kuva 33. Tietokarhu-vastaajien asema organisaatiossa  78 

Kuva 34. Tietokarhu-vastaajien koulutustausta   78 



 
 

  
 

Kuva 35. Tietokarhu-vastaajien työkokemus   78 

Kuva 36. Saatu muutosjohtamiskoulutus rooleittain Tietokarhussa  79 

Kuva 37. Työelämän aikana muutosjohtamiskoulutukseen osallistuneiden  

                työkokemus     79 

Kuva 38. Tietokarhun 10 vahvinta valmiutta verrattuna organisaatio B:hen 81 

Kuva 39. Tietokarhun 10 heikointa valmiutta verrattuna organisaatio B:hen 82 

Kuva 40. Keskijohdon arviot Tietokarhun heikoimmista muutosvalmiuksista 82 

Kuva 41. Tietokarhun asiantuntijoiden arviot heikoimmista muutosvalmiuksista 83 

Kuva 42. Tietokarhun tärkeimmät muutosjohtamisen kehityskohteet 84 

 

TAULUKKOLUETTELO 

Taulukko 1. Strategisen johtamisen kaksi puolta   15 

Taulukko 2. Muutoksen E- ja O-arkkityypit   21 

Taulukko 3. Strategisen herkkyyden rapautuminen   24 

Taulukko 4. STARS-malli     32 

Taulukko 5. Operatiivisen johtamisen ja muutosjohtamisen erot  35 

Taulukko 6. Muutosinventaari    44 

Taulukko 7. Tutkimuksen kohdeorganisaatioiden keskeiset tiedot  57 

Taulukko 8. Muutosjohtamisen koulutustarjontaa Suomessa 2011  65 

Taulukko 9. Korrelaatio muutosjohtamiskoulutuksen ja osaamisen 

                    itsearvioinnin välillä    66 

 



 
9 

  
 

1. JOHDANTO 
  
1.1 Työn tausta 

Muutosjohtaminen tiedetään vaativaksi tekniseksi ja sosiaaliseksi prosessiksi, jossa 

epäonnistumisen riski on suuri. Yritysten toimintaympäristöt muuttuvat yhä nopeammin 

ja muutokset ovat yhä vaikeammin ennakoitavissa. Kilpailukykynsä varmistamiseksi 

yritysten on pystyttävä tunnistamaan muutostarpeita entistä aikaisemmassa vaiheessa 

sekä toteuttamaan tarvittavia muutoksia tehokkaasti. Aiheesta löytyy runsaasti sekä 

tutkimuksia että kokemusperäisiä kertomuksia, jotka vahvistavat käsitystä muutosten 

haasteellisuudesta. Mm. The Boston Consulting Groupin tutkimuksen mukaan 44 % 

muutoshankkeista epäonnistuu ja 37 %:lla riski epäonnistumiseen on suuri (Sirkin et al. 

2005). Oakland ja Tanner (2007) esittävät tuloksia, joiden mukaan muutosohjelmien 

keskimääräinen onnistumisprosentti on noin 30. Samaan suuruusluokkaan ovat pääty-

neet myös Beer ja Nohria (2000) sekä Judge ja Douglas (2009). Pahimmillaan muutok-

set eivät pelkästään epäonnistu, vaan jopa huonontavat tilannetta entisestään (Abra-

hamson 2004).  

Muutosjohtaminen on ajankohtainen asia useimmilla toimialoilla, mutta erityisesti tie-

tointensiivisellä ja nopeasti kehittyvällä IT-sektorilla. Teknologian nopea kehittyminen, 

toimialan yritysjärjestelyt, kilpailun ja toimitusverkostojen globalisoituminen ja monet 

muut toimintaympäristön muutokset aiheuttavat sen, että muutosten hallinta on nykyi-

sin oleellinen osa IT-yritysten johtamista. Yleensä strategiset muutokset aiheuttavat 

yrityksissä uudelleenorganisointia tai muita henkilöstön välittömään toimintaan vaikut-

tavia järjestelyjä. Kun muutoksilla tavoiteltavien hyötyjen saavuttaminen edellyttää 

muutoksen kohteena olevien ihmisten toimintatapojen uudistamista, niin muutosten 

hallinta muodostuu helposti hyvin haasteelliseksi prosessiksi. 

Tietojohtaminen on tieteenalana varsin nuori, mutta sen kasvava merkitys kilpailuteki-

jänä varsinkin tietointensiivisillä toimialoilla on jo laajasti tunnustettu. Toisaalta, monet 

tietojohtamisen menetelmät eivät vielä ole vakiinnuttaneet paikkaansa yritysten johta-

misjärjestelmissä. Herääkin kysymys, onko tietojohtaminen vielä heikosti hyödynnetty 

voimavara yritysten muutosten hallinnassa ja tarjoaako se uusia mahdollisuuksia muu-

tosjohtamisen tehostamiseen.  
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1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

Koska lukuisat aiemmat tutkimukset osoittavat muutoshankkeiden onnistumisasteen 

heikoksi, niin asialla on merkittäviä vaikutuksia sekä yritysten kilpailukykyyn että laa-

jemmin ajateltuna koko kansantalouteen. Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena onkin 

pyrkiä selvittämään sitä, johtuuko muutosten heikko onnistuminen ainakin osittain puut-

teellisesta tietojohtamisen käytäntöjen tiedostamisesta ja soveltamisesta yrityksissä.   

Monien yritysten toiminta on muuttunut jatkuvasti kiristyvän kilpailun seurauksena erit-

täin hektiseksi. Kilpailukyvyn varmistaminen ns. ”normaalissakin” liiketoimintatilantees-

sa vaatii yritysten johdolta laaja-alaisia kyvykkyyksiä. Muutostilanteissa johtamisen 

vaikeusaste kasvaa vielä huomattavasti, joten muutosjohtamisen tehostaminen on 

paitsi ajankohtainen niin myös strateginen panostuskohde useimmissa yrityksissä. Tut-

kimuksen toisena tavoitteena on pyrkiä tunnistamaan ja priorisoimaan sellaisia tietojoh-

tamisen keinoja, joiden avulla yritykset voivat parantaa valmiuksiaan muutosjohtami-

seen liittyvissä haasteissaan ja siten vahvistaa kilpailukykyään. 

Tutkimuksessa luodaan katsaus muutosjohtamisesta tehtyihin aiempiin tutkimuksiin ja 

niiden päähavaintoihin sekä kartoitetaan tilannetta empiriatutkimuksen avulla. Empi-

riaosuudessa selvitetään kyseisen otannan puitteissa tietojohtamisen menetelmien 

tuntemuksen tasoa suomalaisissa IT-yrityksissä niiden muutosjohtamisen haasteisiin 

liittyen. Työssä kartoitetaan myös sitä, kuinka tärkeänä yrityksissä nähdään tietojohta-

misen näkökulmien huomiointi muutosten hallinnassa ja miten laajasti niitä jo hyödyn-

netään. Tutkimuksen kolmantena tavoitteena on laatia yhdelle empiriaosuuden koh-

deyritykselle analyysi, jossa huomioidaan eri henkilöstöryhmien näkemykset yrityksen 

muutosten hallinnasta ja muutosvalmiuksien kehittämisestä. Tälle yritykselle laaditaan 

myös suositukset muutosjohtamisen valmiuksien parantamiseksi. 

Muutosjohtaminen ja tietojohtaminen ovat molemmat laajoja aihealueita, joten tässä 

työssä tarkastelua rajataan muutamiin keskeisiin näkökulmiin:  

 Ilmiöitä tarkastellaan IT-toimialan ja suomalaisten IT-palveluyritysten kannalta, 

lähinnä niiden tietointensiivisen luonteen vuoksi.  

 Muutosjohtamista ja muutoksen hallintaa käsitellään erityisesti yritysten työnte-

kijöiden toimintaa muuttavien, strategisten hankkeiden kannalta. Puhtaasti ope-

ratiiviset tietotekniset muutokset, esimerkiksi ITIL-käytäntöjen mukaiset muutos-

ten hallintamenettelyt, eivät kuulu tutkimuksen piiriin. 
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 Tietojohtamisen kannalta näkökulmina ovat muutostarpeiden tunnistamisen 

problematiikka, muutokseen suhtautuminen, luottamuksen ja hiljaisen tiedon 

merkitys muutosjohtamisessa sekä muutosviestintä.     

 

1.3 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteisiin pyritään hakemalla vastaukset päätutkimuskysymykseen ja 

sitä tukeviin alakysymyksiin.  

Pääkysymys: 

Miten IT-yrityksen muutosjohtamista voidaan tehostaa tietojohtamisen keinoja 

hyödyntämällä?  

Alakysymykset: 

1. Mitkä tekijät vaikuttavat organisaation kykyyn tunnistaa muutostarpeet ajoissa? 

2. Mitkä tekijät vaikuttavat henkilöstön suhtautumiseen muutoksiin? 

3. Millainen merkitys luottamuksella ja hiljaisella tiedolla on muutosten onnistumi-

seen? 

4. Miten hyvällä muutosviestinnällä tehostetaan muutosten johtamista? 

5. Miten hyvin suomalaisissa IT-yrityksissä tunnistetaan ja hyödynnetään tietojoh-

tamisen keinoja ja mahdollisuuksia muutoksen hallinnan apuvälineenä? 

 

1.4 Tutkimuksen menetelmät ja rakenne 

Tutkimuksen kirjallisuuslähteinä on käytetty muutosjohtamista ja tietojohtamista käsitte-

leviä teoksia sekä erityisesti näitä yhdistäviä tieteellisiä artikkeleita. Lähdemateriaalin 

valinnassa on keskitytty aineistoihin, jotka selkeästi palvelivat tutkimuksen tavoitteita ja 

kysymyksenasettelua. Tutkimuskysymysten asettelulla luotu tutkimuskehikko toimi teo-

ria- ja empiriaosuuksien linkittäjänä; tutkimuksen pääosin monivalintakysymyksiin pe-

rustunut empiriaosuus pohjautui vahvasti teoriaosuudessa esitettyihin keskeisiin ha-

vaintoihin.   

Tutkimuksella on aina jokin tarkoitus tai tehtävä. Tarkoitus ohjaa tutkimusstrategisia 

valintoja. Tutkimuksen tarkoituksena pidetään yleensä neljää seikkaa; tutkimus voi olla 

kartoittava, kuvaileva, selittävä tai ennustava (Hirsjärvi et al., 1997, s. 135-136). Jos 

tämän tutkimuksen tarkoitusta tarkastellaan esitettyjen tutkimuskysymysten valossa, 
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niin tutkimuksesta löytyy kartoittavan, kuvailevan ja selittävän tutkimuksen piirteitä. 

Uusitalon (1991, s. 63) mukaan kuvaileva tutkimus vastaa kysymyksiin mitä tai miten, 

kun taas selittävä tutkimus vastaa kysymykseen miksi. Sen ensisijaisena tavoitteena 

on selittää jokin ilmiö, eli etsiä sille syy tai syitä. Tämän tutkimuksen useimpien alaky-

symysten käsittelyssä on kyse juuri tästä, ts. etsitään eri tarkastelunäkökulmista syitä 

siihen, miksi useimmat muutoshankkeet epäonnistuvat. Näiden syiden tunnistamisen 

perusteella syntyy myös edellytyksiä hakea keinoja muutosjohtamisen tehostamiseen. 

 

Tämän tutkimuksen empiriaosuuden tiedonkeruu tapahtui kaksivaiheisena prosessina 

etukäteen määriteltyine kohdeorganisaatioineen ja vastaajineen. Ensimmäisessä vai-

heessa on hyödynnetty strukturoitua lomakemuotoista Webropol-verkkokyselyä. Tulos-

ten koostamisen jälkeen niitä on täydennetty toisessa vaiheessa hakemalla sähköpos-

titse lähetetyillä lisäkysymyksillä ja haastatteluilla tarkentavia lisänäkemyksiä ensim-

mäisen vaiheen tuloksiin. Menettelyn ensimmäinen vaihe mahdollisti nopean perustie-

tojen keruun ja pitkälle automatisoidun tulosten käsittelyn. Toisessa vaiheessa puoles-

taan oli mahdollisuus hakea tutkimukselle arvokasta lisätietoa ja täydentäviä näkökul-

mia. Oman lisänsä tutkimukseen muodostivat tutkijan henkilökohtaiset pohdinnat. Näi-

den perustan muodostivat tutkijan kokemukset ja havainnoinnit moniin muutosproses-

seihin eri rooleissa osallistuneena viimeisten yli 20 vuoden aikana.   

Tutkimuksessa korostui laadullinen tutkimusote. Verkkokysely suoritettiin laadullisena 

kyselynä, jota vielä täydennettiin vapaamuotoisiin vastauksiin perustuvilla sähköposti-

viesteillä sekä haastatteluilla. Jyrinki (1977, s. 11) toteaa, että haastattelumenetelmä 

on joustava, siinä haastattelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys, oikaista väärinkäsi-

tyksiä ja selventää kysymyksen sanamuotoa. Tässä tapauksessa haastatteluissa oli 

mahdollisuus tarkistaa myös verkkokyselyssä mahdollisesti syntyneitä väärinymmär-

ryksiä tai epäselvyyksiä kysymysten tulkinnassa. Väärinymmärryksiä ei noussut esiin, 

mutta erityisesti yhdelle kohdeyritykselle laadittavia kehityssuosituksia varten kertyi 

haastatteluissa arvokasta lisätietoa.        
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Kuva 1. Työn rakenne. 

 

Tutkimus eteni kuvan 1 mukaisella rakenteella. Johdanto-osuuden (kappale 1) jälkeen 

seuranneessa ensimmäisessä teoriaosuudessa (kappale 2) on kuvattu muutoksia 

käynnistäviä voimia, erilaisia muutostyyppejä sekä muutostarpeen havaitsemiseen 

liittyviä haasteita. Lisäksi kappaleeseen on koottu alan tunnustettujen asiantuntijoiden 

näkemyksiä muutosten hallinnasta. Toisessa teoriaosuudessa (kappale 3) on tarkastel-
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tu muutosten onnistumista tietojohtamisen kannalta. Tässä korostuvat erityisesti sosi-

aaliseen vuorovaikutukseen perustuvat näkökulmat kuten henkilöstön suhtautuminen 

muutoksiin, muutosjohtajuus, organisaatiokulttuuri sekä tietojohtaminen uuden tiedon 

luomisen, jakamisen ja hyödyntämisen näkökulmista. Tietojohtamiseen liittyy myös 

luottamuksen ja hiljaisen tiedon merkityksen käsittely. Teoriaosuuksien pohjalta laadit-

tiin suunnitelma empiriaosuudeksi. Empiriaosuuden (kappale 4) tiedonkeruussa on 

yhdistetty teoriaosuuksien eri lähteistä kootut keskeisimmät havainnot, tavoitteena tes-

tata niiden tunnistettavuutta ja yleisyyttä suomalaisissa IT-yrityksissä. Tämän osuuden 

johtopäätöksiin (kappale 4.5) on myös koottu suositukset yhden kohdeyrityksen, Tieto-

karhu Oy:n muutosjohtamisvalmiuksien kehittämiseksi. Kappaleeseen 5 on tiivistetty 

koko tutkimuksen yhteenveto tutkimuskysymyksiin vastaamalla ja tutkimuksen merki-

tystä arvioimalla. Lisäksi on esitetty muutamia jatkotutkimusaiheita.  

     

1.5 Työn keskeiset käsitteet 

Muutosjohtaminen ja tietojohtaminen ovat laajoja aihealueita ja niihin liittyy näkökulmis-

ta riippuen lukuisia käsitteitä. Seuraavassa on esitetty lyhyesti tämän työn kannalta 

keskeisimmät käsitteet molemmista. 

Muutos: Muutoksella voidaan tarkoittaa hyvin monenlaisia ilmiöitä. Sillä voidaan kuva-

ta kertaluonteista muutostapahtumaa, jatkuvaa muutosta, kehitystä, taantumaa, revo-

luutiota tai vaikkapa fyysisen kunnon parantumista. Muutokset voivat olla kumoukselli-

sia, vähittäisiä muutoksia kohti pitkäaikaisia tavoitteita ja kaikkea siltä väliltä (Karlöf & 

Lövingsson, 2004, s. 149). Tässä tutkimuksessa muutoksella ja siihen usein liittyvällä 

organisaatiomuutoksella tarkoitetaan yrityksen merkittävää, strategisen tason uudel-

leenjärjestelyä, joka koskettaa huomattavaa osaa koko organisaatiosta. Muutoksella 

vaikutetaan esimerkiksi tuote- tai palvelulinjauksiin, prosesseihin, henkilöstön määrään, 

vastuujakoihin, tehtävien uudelleenjärjestelyyn tai työyhteisön sosiaalisiin verkostoihin.    

Muutosohjelma: Muutosohjelma on laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään useita 

erikseen hallittavia osamuutoksia. Muutosohjelman osamuutokset voidaan määritellä 

esimerkiksi muutoksen kohteina olevien toiminnallisuuksien, vastuualueiden tai maan-

tieteellisen sijainnin perusteella. 

Muutosjohtaminen: Muutosjohtamisella pyritään siihen, että ihmiset saadaan sitoutu-

maan tavoiteltavaan muutokseen ja työskentelemään sen puolesta. Hyvä muutosjoh-

taminen minimoi muutosvastarintaa ja huomioi muutosta tukevia ja tuloksia aikaan 

saavia työntekijöitä.  
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Muutosjohtaja: Muutosjohtaja vastaa organisaation ylimmällä tasolla muutosprosessin 

läpiviennistä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Muutosjohtaja ei yleensä ole tehtävänimi-

ke, vaan kuvaa organisaation ylimmän johtajan roolia muutoksen aikaansaajana. Muu-

tosjohtaja-rooli voi olla määräaikainen, ts. muutoksen tapahduttua sama johtaja – esi-

merkiksi osakeyhtiön toimitusjohtaja - voi hyvin jatkaa tehtävässään, mutta työn paino-

piste siirtyy ”normaalin” johtamisen puolelle. 

Muutosagentti: Muutosagenteiksi kutsutaan muutosta edistäviä organisaation sisäisiä 

tai ulkoisia henkilöitä, joilla on itsellään vahva motivaatio ja kyky vaikuttaa positiivisesti 

halutun muutoksen aikaansaamiseksi. Muutosagenteilla on hyvät vuorovaikutustaidot, 

he herättävät luottamusta ja saavat muita mukaan muutokseen.  

Strateginen johtaminen: Strategisessa johtamisessa on kysymys valittujen toiminta-

tapojen käytöstä strategisen tahtotilan saavuttamiseksi. Strategisen johtamisen avulla 

koko organisaatio tahdistetaan tekemään työtä strategisten valintojen suunnassa. Stra-

tegisessa johtamisessa erotetaan kaksi tasoa, joista toisessa on kysymys tarkoitusten 

ja merkitysten johtamisesta (leadership) ja toisessa asioiden johtamisesta (manage-

ment). Organisaation ylin johto edustaa tarkoitusten ja merkitysten johtamista ja eri 

funktioiden johtajat – keskijohto - edustavat asioiden johtamista. Edellistä voidaan kut-

sua strategiseksi ja jälkimmäistä operatiiviseksi johtamiseksi. Johtamisen luonne on 

kummassakin erilainen taulukon 1 mukaisesti. (Harisalo,2008, s. 244).  

Taulukko 1. Strategisen johtamisen kaksi puolta (Harisalo, 2008, s. 244). 

Tarkoituksen/merkityksen johtaminen 
(Leadership) 

Asioiden johtaminen 
(Management) 

Luo visioita, osoittaa suuntaa, katsoo tu-
levaisuuteen 

Käynnistää, toteuttaa, laittaa liikkeelle 

Palvelee koko organisaatiota Palvelee omaa toimialuetta 
Käsittelee subjektiivisia asioita Käsittelee objektiivisia asioita 
Kohtaa huomattavaa epävarmuutta Käsittelee riskejä 
Henkilöi tulevaa potentiaalia Henkilöi tehtävää ja sen vaatimaa am-

mattitaitoa 
 

Tietojohtaminen: Tietojohtaminen on laaja käsite. Tässä tutkimuksessa asiaa käsitel-

lään Alavin ja Leidnerin (2001) jäsennyksen pohjalta tiedon luomisen, siirtämisen ja 

hyödyntämisen kannalta. Tiedon luomiseen kuuluu yhtenä osana uuden tiedon havain-

nointi ja jäsentäminen. Luottamuksella puolestaan on merkitystä koko ketjun ’tiedon 

luominen -> siirtäminen -> hyödyntäminen’ tehokkuuteen.   
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Data, informaatio ja tieto: Datan, informaation ja tiedon kesken on joskus vaikea teh-

dä eroa, koska rajat eivät ole kovin selkeät. Datalla tarkoitetaan irrallisia, objektiivisia 

faktoja, joita ei ole kiinnitetty mihinkään kontekstiin. Datasta tulee informaatiota, kun se 

luokitellaan, analysoidaan ja asetetaan johonkin kontekstiin. Informaatio on siis dataa, 

jolla on merkitys ja tarkoitus. Platon on määritellyt tiedon ’hyvin perustelluksi todeksi 

uskomukseksi’. Tätä pidetään tiedon klassisena määritelmänä. Tieto on informaatiota, 

johon liittyy oivallus, kokemus, intuitio, arvostelu ja arvot. Tietoon liittyy ihmisten ym-

märryksen ja taitojen kehys. (Virtainlahti, 2009, s. 31-32). 

Viisaus

Data

Informaatio

Tieto

 

Kuva 2. Tiedon luokittelu (Virtainlahti, 2009, s. 33). 

IT-yritys: Tässä tutkimuksessa IT-yrityksellä tarkoitetaan tietotekniikkatoimialan asian-

tuntijaorganisaatiota, joka harjoittaa tietojärjestelmien kehittämiseen, suunnitteluun, 

toteutukseen ja ylläpitoon liittyvää liiketoimintaa.  

Organisaatiokulttuuri (käytetään myös käsitettä yrityskulttuuri): Organisaatiokult-

tuurista on eri tutkijoiden toimesta esitetty lukuisia erilaisia, mutta perusperiaatteiltaan 

silti pitkälti samansuuntaisia tulkintoja. Tässä tutkimuksessa tukeudutaan pääosin Ed-

gar Scheinin eri teoksista ja artikkeleista koottuihin näkemyksiin, joissa korostetaan 

organisaatiossa yleisesti esiintyviä, ei-dokumentoituja perusolettamuksia, jotka ovat 

syntyneet ryhmäkokemusten ja yhteisen oppimisen tuloksena. Kyse on monitasoisesta 

ja osittain tiedostamattomasta ilmiöstä, joka ilmentää ”talon tapaa toimia”.   

Eksplisiittinen tieto ja hiljainen tieto: Eksplisiittisellä tiedolla tarkoitetaan muodollista 

ja systemaattista tietoa, joka voidaan ilmaista sanoin, numeroin tai esimerkiksi kaavioi-

den avulla. Se on helposti käsiteltävissä esimerkiksi tietokoneella ja tallennettavissa 

tietokantoihin. Hiljainen tieto (tacit knowledge) on luonteeltaan abstraktimpaa tietoa. Se 

on hyvin henkilökohtaista sisältäen henkilökohtaisia näkemyksiä, käsityksiä, intuitioita 
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ja aavistuksia. Hiljainen tieto sisältää myös haltijansa kokemuksia, ideoita, arvoja ja 

tuntemuksia ja on juurtunut syvälle yksilöön. Nonaka ja Takeuchi jakavat hiljaisen tie-

don kahteen ulottuvuuteen: tekniseen ja tiedolliseen. Tekninen ulottuvuus käsittää va-

paamuotoisia ja vaikeasti määriteltävissä olevia taitoja (”know-how” eli taitotieto). Taito-

tieto kerääntyy vuosien kokemuksella ja on ammattilaisilla ”sormenpäissä”. Tiedollinen 

ulottuvuus käsittää puolestaan kaavoja, malleja, uskomuksia ja odotuksia. Se heijastaa 

näkemyksiämme todellisuudesta (mitä on) ja tulevaisuudesta (mitä tuleman pitää). (Vir-

tainlahti, 2009, s. 43-44). 
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2. MUUTOSJOHTAMINEN 

2.1 Muutoksia käynnistävät voimat 

Yritysten strategisten muutosten taustalla on yleensä hyvin tunnistettuja ja perusteltuja 

syitä; yrityksen kilpailukyky muuttuu merkittävästi, asiakaskunnassa tai teknologiassa 

tapahtuu reagointia vaativia muutoksia, yrityksen omistuspohja muuttuu, asiakastyyty-

väisyys ja markkinaosuus laskevat jne. Kotterin (1995) mukaan muutoksilla on kuiten-

kin lähes poikkeuksetta sama perustavoite: toteuttaa perustavaa laatua oleva muutos 

tapaan harjoittaa (liike)toimintaa, jotta organisaatio selviytyisi uudessa ja haasteelli-

semmassa toimintaympäristössä.  

Oaklandin ja Tannerin (2007) suorittaman kyselytutkimuksen mukaan yritysten itsensä 

ilmoittamat muutosajurit voidaan jakaa kahteen selkeään pääryhmään; ulkoisiin ja si-

säisiin. Keskeisiä ulkoisia ajureita ovat uudet asiakasvaatimukset, vaatimukset muilta 

sidosryhmiltä kuten valtiovallalta, kilpailutilanteen muutokset ja osakkeenomistajien 

vaatimukset. Yleisimpiä sisäisiä muutosajureita ovat vastaavasti paremman toiminnalli-

sen tehokkuuden tavoittelu, tarpeet tuotteiden ja palvelujen laadun parantamiseen ja 

prosessien kehittäminen. Tutkimuksessa todetaan edelleen, että sisäiset muutostar-

peet ovat lopulta ilmentymiä ulkoisista muutosajureista. Jos esimerkiksi asiakkaat nos-

tavat vaatimustasoaan, niin se johtaa tarpeisiin parantaa tuotteiden ja palvelujen laatua 

tai tehostaa innovaatioprosessia. Näin ollen kaikkien tutkimukseen osallistuneiden 28 

organisaation muutostarpeiden voidaan katsoa juontaneen ulkoisista, strategisista aju-

reista. Tutkimuksessa painotetaan, että muutosten onnistumisen kannalta on tarpeen 

huomioida sekä strategisen että operatiivisen tason näkökulmat ja linkittää ne kiinteästi 

yhteen. Strategisen tavoitteen linkittäminen operatiiviseen kontekstiin on tärkeää erityi-

sesti sen vuoksi, että ihmiset organisaatiossa ymmärtävät kuinka muutos koskee heitä 

ja miten heidän tulee tarttua haasteeseen.  

Vermeulen et al. (2010) toteavat, että yrityksen on ajoittain ravisteltava itseään muu-

toksella kilpailutilanteesta riippumatta. Vaikkei ulkoinen toimintaympäristö olisikaan 

muuttumassa reagointia edellyttävällä tavalla, niin sisäinen luultavasti on. Ajan myötä 

organisaation epäviralliset verkostot peilautuvat virallisiin rakenteisiin ja se johtaa sii-

loutumiseen. Tällaisessa tilanteessa rakennemuutos saa henkilöstön luomaan uusia 

verkostoja, mikä tekee organisaatiosta kokonaisuutena entistä luovemman. Se myös 

rikkoo rutiineja, jotka ovat tukahduttaneet innovatiivisuutta. Lisäksi uudelleenorgani-
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sointi rikkoo vanhentuneita valtarakenteita, jotka ovat saattaneet hiljaisesti harhaanjoh-

taa yrityksen resurssien suuntaamista.   

      

2.2 Erilaiset muutostyypit 

Schein (2002) määrittää kolme muutoksen perustyyppiä; 1) luonnolliset evoluu-

tionomaiset muutokset, 2) suunnitellut ja hallitut muutokset ja 3) suunnittelemattomat 

vallankumoukselliset muutokset. Schein huomauttaa, että vaikka luonnolliseen evoluu-

tionomaiseen muutokseen viitataan lukuisissa yhteyksissä yhtenä oppimisprosessin 

muotona, niin se ei aina johda koko organisaation kannalta optimaaliseen lopputulok-

seen. Perusoletuksena on, että jokainen työntekijä oppii koko ajan ja tekee muutoksia 

omassa työympäristössään. Usein yksittäiset työntekijät eivät niinkään opi toimimaan 

organisaation tavoitteiden mukaan vaan pikemminkin tekemään oman toimintansa hel-

pommaksi organisaation kustannuksella. Evoluutio ei siis välttämättä aina ole edistystä 

koko organisaation näkökulmasta.     

Huy ja Mintzberg (2003) havainnollistavat eri muutostyyppejä kuvan 3 muutoskolmion 

avulla. Kolmion ylin kärki edustaa organisaation johtoa, jonka kautta käynnistyvät 

yleensä dramaattiset muutokset. Dramaattisen muutoksen taustalla voi olla esimerkiksi 

kriisi tai suuri mahdollisuus, joka edellyttää strategista muutosta ja sen mukaisen ajat-

telutavan ja kulttuurin juurruttamista organisaatioon. Dramaattinen muutos herättää 

”vallankumouksen”, joka saa muutoksen liikkeelle.  Systemaattinen muutos on hitaam-

pi, mutta samalla huolellisemmin strukturoitu ja järjestelmällisempi kuin dramaattinen 

muutos. Systemaattinen muutos käynnistyy useimmiten organisaatiokolmion sivusuun-

nassa jonkun tietyn organisaatio-osan tai konsulttien kautta. Esimerkkinä systemaatti-

sesta muutoksesta voidaan mainita laadunhallintajärjestelmän kehittäminen, jonka 

myötä organisaatioon tuodaan uusia toimintamalleja ja työvälineitä. Kun dramaattinen 

muutos käynnistyy ylhäältä alaspäin organisaation johdon toimesta ja systemaattinen 

muutos sivusuunnasta asiantuntijoiden toimesta, niin orgaaninen muutos kasvaa orga-

nisaatiokolmion alareunasta ruohonjuuritasolta. Orgaanista muutosta ei ole sen alku-

vaiheessa järjestelmällisesti organisoitu eikä se ole riippuvainen johdosta tai muutos-

agenteista. Orgaaninen muutos eteneekin usein kokonaan uusien ideoiden kautta tai 

haastamalla johdon tai muutosagenttien näkemykset. Silti sen muutosvaikutukset voi-

vat olla hyvinkin dramaattisia. Huyn ja Mintzbergin (2003) mukaan mikään edellä maini-

tuista kolmesta muutostyypistä ei toimi hyvin yksin ja eristyneenä. Dramaattinen muu-

tos vaatii toimiakseen järjestystä ja organisaation sitoutumista. Systemaattinen lähes-
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tymistapa edellyttää johtajuutta ja on myös riippuvainen organisaation laajasta sitoutu-

misesta. Vastaavasti orgaaninen muutos tulee ilmentää järjestelmällisesti ja johdon 

tukemana. 

Vallan-
kumous-
vyöhyke

Kehittämis-
vyöhyke

Nuorentamis-
vyöhyke

Dramaattinen muutos

Orgaaninen muutos  

Kuva 3. Muutoskolmio (Huy & Mintzberg, 2003) 

Beer ja Nohria (2000) jäsentävät muutokset niiden johtamistavan perusteella kahteen 

arkkityyppiin. E-tyyppi (economic value) perustuu taloudellisen arvon maksimointiin ja 

O-tyyppi (organizational capability) organisaation kyvykkyyksien kehittämiseen. E-

tyypin muutos näkyy tavallisesti vahvoina talousohjattuina toimenpiteinä kuten radikaa-

leina irtisanomisina, toimintojen supistamisena ja rakenteiden uudelleenjärjestelyinä. 

O-tyypin muutos sen sijaan näkyy ensisijaisesti pitkäjänteisenä organisaatiokulttuurin 

rakentamisena; henkilöstön käyttäytymisen ja asenteiden muuttumisena, kyvykkyyksi-

en kehittymisenä ja sitoutumisena. E- ja O-tyyppien yhdistäminen on vaikeaa ja epä-

onnistuu usein sen vuoksi, että johtajat yrittävät toteuttaa molempia malleja rinnakkain 

tunnistamatta ja ratkomatta niiden välisiä luontaisia jännitteitä. Tällöin johdon toiminta 

näyttää epäjohdonmukaiselta tasapainoilulta ja johtaa luottamuksen heikkenemiseen. 
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E- ja O-tyyppien välisiä jännitteitä voidaan kuitenkin ratkoa siten, että toiminta sekä 

tyydyttää osakkeenomistajia että rakentaa samalla toimintakykyisiä käytäntöjä. E- ja O-

tyyppien eroja voidaan vertailla kuudesta eri näkökulmasta taulukon 2 mukaan. (Beer & 

Nohria, 2000). 

Taulukko 2. Muutoksen E- ja O-arkkityypit (Beer & Nohria, 2000). 

Muutoksen näkökul-
ma 

Arkkityyppi E 
(Economic value) 

Arkkityyppi O 
(Organizational capability) 

Tavoitteet Osakkeenomistajien hyö-
dyn maksimointi 

Organisaation kyvykkyyksien 
kehittäminen 

Johtaminen Muutoksen johtaminen ’yl-
häältä alas’ 

Kannustaminen osallistumaan 
’alhaalta ylös’ 

Fokus Rakenteet ja systeemit Organisaatiokulttuurin raken-
taminen 

Prosessit Muutosohjelmien suunnitte-
lu ja käynnistäminen 

Kokeilu ja kehittyminen 

Palkitseminen Taloudelliset kannustimet Motivointi sitoutumisen kautta 
Konsulttien käyttämi-
nen 

Konsultit analysoivat on-
gelmia ja muokkaavat rat-
kaisuja 

Konsultit tukevat johtoa niiden 
muokatessa omia ratkaisujaan 

 

Waldersee ja Griffiths (2004) jäsentävät lukuisien muiden tutkijoiden tapaan muutokset 

kahteen pääryhmään: 1) teknis-rakenteellisiin muutoksiin ja 2) käyttäytymis-sosiaalisiin 

muutoksiin. Teknis-rakenteelliseen muutokseen sisältyy mitattavissa olevia uudelleen-

järjestelyjä työn fyysisiin rutiineihin. Vastaavasti käyttäytymis-sosiaalinen muutos näkyy 

olemassa oleviin ihmissuhteisiin vaikuttavina uudelleenjärjestelyinä. Esimerkiksi tuotan-

tolinjan työrutiineihin voidaan tehdä teknis-rakenteellisia muutoksia ilman, että käyttäy-

tymis-sosiaalisia näkökulmia tarvitsee juurikaan huomioida. Toisaalta, monet ensisijai-

sesti teknisluonteiset muutokset saattavat luoda sosiaalisia vaikutuksia, joilla on merki-

tystä muutoksen lopputulokseen.  

 

2.3 Muutostarpeiden tunnistamisen problematiikka 

Monissa muutostutkimuksissa on todettu, että organisaatiot ovat joutuneet käynnistä-

mään radikaaleja muutosohjelmia sen vuoksi, että toimintaympäristössä tapahtuvat 

muutokset on havaittu liian myöhään, jolloin myös niihin reagointi on myöhästynyt. Kun 

myöhästyminen on tarpeeksi suuri, niin tilanteesta ei enää selvitä tavanomaisilla korja-

usliikkeillä, vaan on pakko käynnistää mittavampia, strategisia muutoksia. Aiheesta 

löytyy paljon esimerkkejä viime vuosikymmeniltä. IBM:n 1990-luvun alussa läpikäymää 



 
22 

  
 

muutosta on referoitu usein alan tutkimuksessa. Siinä yrityksellä oli takanaan pitkä ja 

menestyksekäs historia, joka oli ajan kuluessa johtanut organisaation ”pulskistumiseen” 

ja tehokkuuden heikkenemiseen. Menestyminen oli siis osaltaan muodostanut organi-

saatiolle uhan, joka tässä tapauksessa myös realisoitui. Yrityksen kyky nähdä toimin-

taympäristön muutoksia sekä potentiaalisia uhkia ja haasteita oli merkittävästi heiken-

tynyt. Myös IBM:n perinteinen, voimakkaasti ylimpään johtoon keskitetty päätöksenteko 

söi tehoa sinänsä mittavalta tuotekehitysorganisaatiolta. Tuotekehitys oli todennäköi-

sesti jäänyt liikaa kiinni ennen toimineisiin konsepteihin, ts. kehittäjät tarkastelivat asioi-

ta liikaa omien kokemustensa ja silloisten menestystuotteidensa näkökulmasta. Kilpai-

lukyvyn palauttaminen edellytti tässä tapauksessa radikaaleja strategisia muutoksia, 

yrityksen ja koko toimialan ulkopuolelta tulevan uuden pääjohtajan rekrytoinnin sekä 

joukon muita ylimmän tason henkilövaihdoksia. Toisaalta, tämä esimerkkitapaus myös 

osoitti, että muutos on vaikeassakin tilanteessa mahdollinen ja IBM onnistui nouse-

maan uudelleen toimialansa kärkiyritysten joukkoon. 

Doz ja Kosonen (2008, s. 165) ovat käsitelleet samaa aihetta toteamalla mm. että niin 

paradoksaaliselta kuin se kuulostaakin, niin juuri samat tekijät, jotka mahdollistavat 

yrityksen menestymisen ja kasvun, muuttuvat vähitellen pääesteiksi muutokselle ja 

uudistumiselle. Menestykseen johtanut tiukka fokusoituminen alkaa jäytää strategista 

uusiutumiskykyä. Lisäksi he toteavat, että strategisen ketteryyden rapautumista on 

vaikea huomata ennen kuin on liian myöhäistä. Viisaaltakin yritysjohdolta, joka toimii 

hyvässä uskossa, pitkäjänteisesti ja kunnianhimoisesti, voi strategisen liikkuvuuden 

katoaminen jäädä huomaamatta.  

Vermeulen et al. (2010) yhtyvät edellä esitettyihin näkemyksiin toteamalla, että näen-

näisesti terveet ja hyvin menestyvät yritykset voivat olla oletettua haavoittuvampia, 

koska yrityksiin on ehtinyt kertyä ns. ”yrityskolesterolia”. Sillä tarkoitetaan luonnollista, 

inhimillistä organisaation toimintaa, joka rajoittaa kommunikointia, luovuutta ja tehokas-

ta resurssien kohdentamista. Sen sijaan, että johtajat jäisivät odottamaan ”kohonneen 

kolesterolin” seurauksena tulevaa liiketoiminnan ”sydänkohtausta”, heidän tulisi pohtia 

yrityksen rakenteita, palkitsemista ja prosesseja, kun suorituskyky on vielä hyvällä ta-

solla. Työntekijöiden näkemysten kartoitus voi auttaa johtajia tunnistamaan muutostar-

peen kiireellisyyden sekä millaisia muutoksia tulisi harkita. Tällä tavoin muutoksista 

huolehtivat yritykset menestyvät hyvin ja ovat suosittuja työnantajia. (Vermeulen et al., 

2010). 
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Kehittäjänsä Igor Ansoffin mukaan nimensä saaneilla, ns. Ansoffin suotimilla kuvataan 

sitä, miten eri tekijät rajoittavat organisaation kykyä hyödyntää ympäristöstä saatavissa 

olevaa tietoa. Käytännössä siis vain osa hyödyllisestä ja päätöksenteon kannalta ar-

vokkaasta tiedosta etenee päätöksentekotasolle saakka. Suotimien ajatus perustuu 

kuvan 4 mukaisesti kolmella eri tasolla tapahtuvaan havainnoinnin rajoittumiseen.  Ha-

vaintosuodin rajaa tarkkailtavan alueen ja estää hyödyntämästä tietoa, joka tulee hen-

kilökohtaisen suuntautumisemme rajaaman alueen ulkopuolelta. Mentaalisuodin valikoi 

informaatioita ja estää hyödyntämästä havaittua ja ehkä arvokastakin tietoa, jolla em-

me usko omien kokemustemme ja uskomustemme perusteella olevan merkitystä. Val-

tasuodin estää hyödyntämästä tietoa, joka suodattuu hierarkisen organisaatioraken-

teen tai voimakkaiden vallalla olevien tapojen tai uskomusten takia. (Sitra / Tapio et al., 

2008).  

Ympäristö Data Havainto Informaatio

Havainto-
suodin

Mentaali-
suodin

Valta-
suodin

Toimenpide

 

Kuva 4. Ansoffin suotimet (Sitra / Tapio et al., 2008) 

Igor Ansoff on lanseerannut myös käsitteen heikot signaalit (weak signals). Ansoffin 

mukaan strategiset yllätykset antavat itsestään viitteitä etukäteen. Viitteet, eli heikot 

signaalit, ovat aluksi epämääräisiä ja vaikeasti tulkittavia, mutta ajan myötä ne vahvis-

tuvat ja konkretisoituvat. Havaitsemalla heikot signaalit ajoissa ja valmistautumalla nii-

den vahvistumiseen, organisaatio voi saavuttaa merkittävän kilpailuetuaseman tilan-

teessa, jossa heikko signaali vahvistuu nopeassa tahdissa merkittäväksi trendiksi (Ta-

pio et al., 2008).  Koska heikkojen signaalien tunnistaminen on havaittu haasteelliseksi 

monissa tutkimuksissa, niin aiheen ympärille on syntynyt myös konsultointiliiketoimin-

taa. Suomestakin löytyy yrityksiä, jotka ovat tuotteistaneet palveluja, joilla systemaatti-

sesti kartoitetaan kehitysideoita, jotka muuten todennäköisesti suodattuisivat pois en-

nen päätöksentekotasolle pääsyä. Palvelujen markkinoinnissa viitataan usein juuri An-

soffin suotimien ja heikkojen signaalien tyyppisiin tekijöihin. 
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Mikäli strategiset muutosohjelmat ovat seurausta liian myöhään tapahtuneesta rea-

goinnista toimintaympäristön muutoksiin, niin se on merkki strategisen ketteryyden on-

gelmasta. Doz ja Kosonen (2008, s. 166) ovat tiivistäneet strategisen herkkyyden ra-

pautumista taulukon 3 muodossa.  

Taulukko 3. Strategisen herkkyyden rapautuminen (Doz & Kosonen, 2008, s. 166). 

Ajuritekijä Seuraukset Haitalliset sivuvaiku-
tukset 

Kirkas visio yrityksen ydinlii-
ketoiminnan tulevaisuudes-
ta. 

Sitä, mikä on ytimen ulko-
puolella, pidetään merkityk-
settömänä. 

Putkiajattelu, ”tunnel 
vision” 

Ydinliiketoiminnan kasvat-
taminen ja sen eri vipuvai-
kutusten hyödyntäminen 
täysimittaisesti. 

Kaikkea tarkastellaan ydinlii-
ketoiminnan näkökulmasta. 

Ydinliiketoiminnan ty-
rannia. 

Tiukka keskittyminen jatku-
vaan parantamiseen. 

Päähuomio lyhyen tähtäimen 
sisäisiin kysymyksiin. 

Strateginen likinäköi-
syys. 

Johtava asema kaikessa 
mitä tehdään. 

Vastenmielisyys avoimelle 
yhteistyölle ja kokeiluille. 

Hallitsevaa asemaa 
korostava ajattelutapa. 

Vahva toiminta- ja tulos-
suuntautuneisuus. 

Tekijäsankari-oireyhtymä; ei 
aikaa eikä kiinnostusta vaih-
toehtoihin. 

Äkkinäiset päätelmät ja 
henkinen laiskuus. 

 

Strategisen herkkyyden rapautumista voidaan estää kolmella johtamiskäytännöllä. 1) 

Avoin strategiaprosessi parantaa yrityksen vastaanottavuutta eri näkökannoille ja suun-

tautumistavoille. Se edellyttää aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. 2) Strate-

ginen valppaus parantaa yrityksen kykyä hahmottaa ja määritellä strategisia kysymyk-

siä tuoreella ja oivaltavalla tavalla. Se edellyttää ajattelun avoimuutta, jota voidaan 

edistää ilmaisurikkaammalla kielellä ja vähemmän sitovilla liiketoiminnan määrittelyta-

voilla. 3) Korkealaatuinen sisäinen keskustelu lisää yrityksen kyvykkyyttä muuntaa yksi-

lölliset oivallukset ja kaukonäköisyys yhteiseksi strategiseksi suunnaksi. Tämä edellyt-

tää systemaattista tosiasiatietopohjan vahvistamista ja käsitteellistä rikkautta sekä ajat-

telun erilaisuutta ylimmän johdon ja koko organisaation piirissä. (Doz & Kosonen, 2008, 

s. 113-114). 

 

2.4 Muutoksen hallinta 

Kirjallisuudessa on esitetty useita muutoksen hallinnan malleja, jotka luonnollisesti si-

sältävät osin samojakin elementtejä. Keskeisimpiä ja hyvin laajasti käytettyjä malleja 
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ovat Potterin kahdeksan vaiheen malli, Lewinin ja Scheinin ns. ”jääpalamalli” sekä 

Scheinin kuvaama muutoksen hallinnan prosessi.  

 

2.4.1 Muutoksen hallinta Kotterin mallin mukaan 

Kotterin (1995) mallissa muutosohjelma jaetaan kahdeksaan peräkkäiseen vaihee-

seen, joilla kullakin on oma tarkoin määritelty tehtävänsä. Mallissa on huomioitava, että 

strategiset yritystason muutokset kestävät jopa useita vuosia, joten yhdenkin osuuden 

laiminlyönti saattaa pahimmillaan vesittää koko ohjelman. 

Vaihe 1: Saa aikaan kiireen tuntu. 

Kommunikoidaan toimintaympäristön realiteetit ja muutoksen välttämättömyys or-

ganisaatiolle. Vaihe on tärkeä, sillä jo muutoksen alussa ihmiset on saatava orien-

toitumaan siihen, että omalta mukavuusalueelta on pystyttävä liikkumaan, jotta 

muutos onnistuu ja organisaation tulevaisuus tulee turvattua. Kotterin mukaan vai-

he 1 on saavuttanut tavoitteensa silloin, kun 75 % johtajista ja päälliköistä on vilpit-

tömästi vakuuttunut muutoksen tarpeellisuudesta. (Kotter, 1995).   

Vaihe 2: Kokoa vahva ryhmä ohjaamaan muutosta. 

Lähes riippumatta organisaation koosta kolmesta viiteen vahvaa vaikuttajaa riittää 

alkuvaiheessa ohjaamaan muutosta menestyksellisesti. Suurissa organisaatioissa 

lukumäärää on kuitenkin kasvatettava luokkaan 20 – 30, jotta onnistumisen edelly-

tykset ovat olemassa vaiheesta kolme eteenpäin. Kotterin mukaan muutosohjelmat 

ilman riittävän vahvaa ohjaavaa ryhmää voivat saada aikaan näkyviä tuloksia jonkin 

aikaa alkuvaiheessa, mutta ennen pitkää oppositio kokoaa voimansa ja pysäyttää 

muutoksen. (Kotter, 1995).   

Vaihe 3: Luo muutokselle visio.  

Vision luominen auttaa ohjaamaan muutosta. Hyvä visio on helposti kommunikoita-

vissa asiakkaille, omistajille ja henkilöstölle ja se konkretisoi miten tulevaisuus poik-

keaa menneisyydestä. Vision tueksi on myös luotava strategia, jolla tavoitellaan vi-

sion mukaista tilaa. Kotterin mukaan hyvä visio on pystyttävä kommunikoimaan alle 

viidessä minuutissa siten, että kuulija sekä ymmärtää sen että kiinnostuu siitä. (Kot-

ter, 1995).   
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Vaihe 4: Kommunikoi visio. 

Kotter korostaa vision kommunikoinnin laatua ja määrää. Vision kommunikointiin tu-

lee käyttää kaikkia käytettävissä olevia välineitä ja kanavia ja muutosta ohjaavan 

ryhmän on toimittava esimerkkinä muille. 

Vaihe 5: Mahdollista muiden toiminta vision saavuttamiseksi. 

Muutoksen läpiviennissä törmätään esteisiin, jotka on pystyttävä poistamaan. Jois-

sakin tapauksissa esteet ovat ihmisten päiden sisäisiä, mutta useimmiten hyvin nä-

kyviä. Esimerkiksi vanha organisaatiorakenne ja palkitsemisjärjestelmä saattavat 

toimia tehokkaina esteinä muutoksen edistämiselle. Kotterin mukaan ehkä pahim-

man esteen muodostavat esimiehet, jotka kieltäytyvät muutoksesta ja jotka esittä-

vät kokonaistavoitteen kannalta ristiriitaisia vaatimuksia. Tällaisia henkilöitä tulee 

kohdella oikeudenmukaisesti ja vision mukaisesti, mutta este on pystyttävä poista-

maan, jotta muiden toiminta mahdollistuu ja muutosohjelman uskottavuus säilyy. 

Vaihe 6: Suunnittele ja kehitä lyhyen aikavälin voittoja. 

Muutosohjelma voi kestää kauan, joten on tärkeää suunnitella ja luoda ohjelman 

aikana näkyviä tuloksia suorituskyvyn paranemisesta. Kotter korostaa, että on eri 

asia toivoa kuin luoda tuloksia. Toivominen on passiivista, mutta luominen aktiivista 

toimintaa. Menestyvissä muutosohjelmissa esimiehet hakevat aktiivisesti uusia kei-

noja saavuttaa parannuksia, laativat suunnitelmia ja palkitsevat niiden menestyk-

selliseen toteuttamiseen osallistuneita työntekijöitä. Lyhyen aikavälin voittoihin si-

toutuminen pitää yllä vaiheessa 1 luotua kiireen tuntua ja pakottaa analyyttiseen 

ajatteluun, joka voi selkiyttää tai tarkentaa visiota.  

Vaihe 7: Älä luovuta, vaan jatka parannuksia ja luo lisää muutoksia. 

Pitkissä muutoshankkeissa on riski, että esimiehet saattavat kokea muutoksen 

valmiiksi liian aikaisessa vaiheessa, pian ensimmäisten voittojen jälkeen. Sen si-

jaan saavutettuja voittoja ja niiden mukanaan tuomaa parantunutta uskottavuutta 

tulee hyödyntää aktiivisesti vielä jäljellä olevien muutosesteiden poistamisessa. 

Samoin ylennyksissä ja uusien työntekijöiden palkkaamisessa tulee huomioida en-

sisijaisesti vision mukaisesti toimivat henkilöt.  
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Vaihe 8: Juurruta uusi toimintakulttuuri. 

Muutoksen kautta saavutettu menestys ja uusi toimintatapa tulee viestinnällisesti 

kytkeä keskenään yhteen, jotta ihmiset näkevät muutoksen hyödyn. Tässä yhtey-

dessä on myös varmistettava, että seuraava johtaja- ja esimiessukupolvi on uuden 

toimintakulttuurin takana. Jos vanhat ylennysperusteet jäävät voimaan, niin uudis-

tukset harvoin kestävät kauan. 

 

2.4.2 Lewinin ja Scheinin jääpalamalli 

Alun perin Lewinin jo 1940-luvulla konseptoima ja sittemmin Scheinin edelleen jalosta-

ma ns. jääpalamalli esittää muutoksen kuvan 5 mukaisena kolmen vaiheen prosessina. 

Malli perustuu ajatukseen, jonka mukaan yksilön tai ryhmän käyttäytyminen perustuu 

”näennäisesti paikallaan pysyvään tasapainotilaan”. Siinä yksilön tai ryhmän käytöstä 

ohjaavat aina muutoksia edistävät ja hillitsevät voimakentät. Nämä voimakentät tunnis-

tamalla ja niihin vaikuttamalla saadaan aikaan haluttuja muutoksia. Konseptin mukaan 

mikään ei muutu ennen systeemin sulattamista eikä mikään muutos ei kestä ilman sys-

teemin uudelleenjäädyttämistä (Schein 2002). 

 

Sulattamisvaihe: Luodaan motivaatio muutokselle
• Osoitetaan nykytilan oikeutettomuus
• Luodaan syyllisyyttä tavoitteiden saavuttamattomuudesta
• Luodaan psygologista turvaa uuden oppimiselle

Muutosvaihe: Opitaan uudet toimintamallit 
• Haetaan aktiivisesti uusia, toimivampia malleja
• Edetään yritysten ja erehdysten kautta 
• Seurataan roolimallien mukaisia toimintamalleja

Uudelleenjäädytysvaihe: Vakiinnutetaan uudet toimintamallit
• Sisäistäminen yksilötasolla
• Sisäistäminen ryhmätasolla

 
Kuva 5. Lewinin ja Scheinin jääpalamalli (Schein, 2002). 

Vaikein ja tärkein vaihe jääpalamallissa on sulattaminen, jossa luodaan motiivit muu-

tokselle. Tämä tehdään muuttamalla systeemiin vaikuttavia voimia, esimerkiksi kieltä-
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mällä nykytilan oikeutus, synnyttämällä syyllisyyttä tavoitteiden saavuttamattomuudesta 

ja luomalla riittävästi psykologista turvaa, ettei yksilöiden tai ryhmien tarvitse ryhtyä 

puolustelemaan itseään ikävien faktojen johdosta. Sulattamisvaiheen tapahduttua hen-

kilö on valmiimpi uudelle informaatiolle, ideoille, ehdotuksille ja jopa määräyksille, joita 

hän olisi aiemmin vastustanut. Sulamisvaiheen jälkeen ihmisistä tulee aktiivisia ongel-

man ratkaisijoita, koska he kokevat olonsa epämukavaksi uutta tasapainotilaa hakies-

saan. Monimutkaisissa ongelmanratkaisutilanteissa voidaan soveltaa kahta eri mene-

telmää: 1) haetaan ympäristöstä uusia malleja kunnes toimiva ratkaisu löytyy tai 2) 

löydetään roolimalli, jonka kautta opitaan näkemään asiat uudella tavalla. Kun uusi 

toimintatapa on löytynyt ja se myös näkyy yksilön tai ryhmän päivittäisessä työssä, niin 

se täytyy ”jäädyttää” muuttuneen tilan vakiinnuttamiseksi. Vakiintuminen edellyttää, että 

uusi toimintatapa sopii yhteen yksilön persoonallisuuden kanssa tai ryhmän organisaa-

tiokulttuurin kanssa. Tähän liittyy suuri haaste. Yksilö saattaa sisäistää ja omaksua 

uuden toimintatavan, mutta jos muu organisaatio ja toiminta hänen ympärillään ei tue 

uutta toimintatapaa vaan ilmentää edelleen vanhaa mallia, niin se johtaa helposti pa-

luuseen vanhaan kulttuuriin myös tämän ”jo muuttuneen” yksilön kohdalla. (Schein, 

2002). 

Vaikka jääpalamalli on Burnesin (2004) mukaan dominoinut muutoksen hallinnan teori-

aa ja käytäntöä jo vuosikymmeniä, niin se on viime aikoina kohdannut myös kriittistä 

arviointia. Kritiikin mukaan malli mm. olettaa organisaatioiden toimivan stabiilissa tilas-

sa, se soveltuu vain pienille muutosprojekteille, se jättää huomioimatta organisaation 

voiman ja politiikan ja on liikaa ylhäältä alas -johdettu. Omassa analyysissään Burnes 

(2004) kuitenkin puolustaa vahvasti Lewinin alkuperäisiä näkemyksiä toteamalla, että 

jääpalamallia tulisi tarkastella osana Lewinin laajempaa konseptikokonaisuutta, jossa 

on huomioitu myös kritiikeissä irrallisina esiin nostettuja yksityiskohtia. Myös Weick ja 

Quinn (1999) toteavat jääpalamallin kestäneen hyvin aikaa. He tosin myös näkevät, 

että sulattamisvaihe aloitetaan nykyisin entistä aikaisemmin. 

 

2.4.3 Muutoksen hallinnan prosessi 

Schein (2002) esittää alun perin Bechardin ja Harrisin vuonna 1987 kuvaaman muu-

toksen hallinnan prosessin kuvan 6 mukaisena monivaiheisena ketjuna, jonka jokai-

seen vaiheeseen kuuluu joukko ratkottavia kysymyksiä. Muutosta johtavan ryhmän 

tulisi jo alkuvaiheessa käydä läpi kysymyslista mahdollisimman kattavasti pystyäkseen 

tunnistamaan tarvittavat lisäinformaatiot ja niiden lähteet. Erityisen tärkeää on saada 
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uskottavat vastaukset ensimmäisen vaiheen kysymyksiin, vaikka niitä jouduttaisiin joil-

takin osin arvaamaankin tiedonkeruun puutteiden vuoksi. (Schein, 2002). 

Miksi muutos?
• Muutostarpeiden tunnistaminen
• Muutosmahdollisuuksien arviointi

• Onko muutokselle todellinen tarve?
• Onko muutos mahdollinen?
• Onko vaihtoehtoja?
• Onko ylitsepääsemättömiä esteitä?
• Mikä on motivaatiomme muutokselle?
• Mitkä ovat systeemimme muutostarpeet?
• Mitkä ongelmat ja tavoitteet edellyttävät muutosta?
• Mikä on systeemimme valmius muutokselle?
• Kuinka saamme  muutosta tukevaa informaatiota?
• Kuinka saamme informaatiota  herättämättä vastustusta? 

Tulevan tilan määrittäminen

• Millaisen uuden toimintatavan visioimme?
• Millaisia arvoja tarvitsemme uudessa mallissa?
•Tarvitsemmeko suunnitteluvälineitä uuden 
tilan määrittämiseen?

Nykytilan kuvaaminen

• Millainen on nykyinen tapamme toimia?
• Millaisiin arvoihin nykyinen tapamme perustuu?
• Mitkä organisaatiokulttuuriimme liittyvät oletukset  tukevat
nykyistä nykytilaa ja mitkä kulttuuriin liittyvät oletukset 
tukisivat haluttua uutta tilaa?

• Onko uusi tavoitetila toteutuskelpoinen, millaisen muutos-
ohjelman ja muutoksen työvälineet se vaatii?

Eroanalyysi • Mikä on ero nykytilan ja tavoitetilan välillä?
• Millaisella muutosohjelmalla ero saadaan kurottua kiinni?

Muutossuunnitelma

• Kuka johtaa mitäkin?
• Kuinka arvioimme edistymistä?
• Aikataulun ja etenemiskriteerien määrittäminen
• Ketkä ryhtyvät toimenpiteisiin?
• Kuinka usein muutosryhmä kokoontuu tarkistamaan

tilannetta, jakamaan tietoa ja tarkentamaan 
suunnitelmaa?  

Kuva 6. Muutoksen hallinnan prosessi (Schein, 2002).  

Prahalad (2010) on todennut, että johtajien havaittua ensimmäiset merkit toimintaym-

päristön muutoksista heidät tulisi päättää siitä, mitä kannattaa säilyttää ja mistä tulee 

luopua. Ylin johto voi tunnistaa organisaatiosta ”pyhiä lehmiä” hakemalla vastauksia 

kysymyksiin kuten; mitä pidämme hyvänä suorituskykynä, ylennämmekö heitä, jotka 

tekevät voittoa nykyisellä toimintamallilla vai heitä, jotka pystyvät johtamaan yrityksen 

uuteen liiketoimintaan, keskittyykö keskijohto nykytilan säilyttämiseen vai muutokseen 

ja mikä on ylimmän johdon kokemuspohja, onko erilaisuutta riittävästi? Prahalad muis-

tuttaa, että yrityksen muutostilanteessa vanhan unohtamiskäyrä on joskus tärkeämpi 

kuin uuden oppimiskäyrä.  

Abrahamsonin (2000) mukaan yritysten tulisi sijoitella suuret muutokset huolellisesti 

jaksotettujen pienten, orgaanisten muutosten lomaan. Tällöin yritykset pystyisivät hallit-

semaan kokonaismuutoksen lähestymistavalla, jota kutsutaan dynaamiseksi stabiili-

suudeksi. Dynaamisen stabiilisuuden periaatetta on vaikea toteuttaa, mutta se mahdol-
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listaa muutoksen ilman suurten kertamuutosten aiheuttamaa kaaosta ja henkilöstön 

kokemaa muutoskipuilua. (Abrahamson, 2000). 

ISO 9001 -standardissa on määritelty kuvan 7 mukainen ja yrityksissä laajasti sovellet-

tu nelivaiheinen PDCA-kehittämismalli (Plan – Do – Check – Act). Malli on geneerinen, 

mutta sitä sovelletaan laajasti muutosten hallinnassa.  Plan-vaiheessa määritellään 

muutoksen tavoitteet ja laaditaan muutossuunnitelma. Do-vaiheessa toteutetaan laadit-

tua suunnitelmaa. Check-vaiheessa mitataan kuinka hyvin suunnitelman mukaisiin ta-

voitteisiin on päästy. Act-vaiheessa korjataan ja parannetaan suunnitelmaa ja toteutus-

ohjelmaa saatujen kokemusten perusteella.   

Plan
(Suunnittele)

Do
(Toteuta)

Check
(Arvioi, tarkista)

Act
(Korjaa, paranna)

 
Kuva 7. PDCA -muutoksen hallintamalli (ISO, 2011).  

Oakland ja Tanner (2007) ovat kehittäneet organisatoristen muutoshankkeiden tueksi 

kuvan 8 mukaisen muutoskehikon. Kehitetty malli perustuu sekä muiden tutkijoiden 

havaintoihin että kirjoittajien omien muutostutkimusten tuloksiin. Muutoskehikossa on 

kaksi toistensa kanssa vuorovaikutuksessa toimivaa rengasmaista rakenneosaa: 1) 

Valmius muutokseen ja 2) Muutoksen toimeenpano. Tutkimuksen mukaan monissa 

muutoshankkeissa ei kovinkaan hyvin ymmärretä valmius muutokseen -osan merkitys-

tä. Tämä johtaa helposti siihen, että muutoksen toimeenpanoon rynnätään nopeasti 

korostamalla mittavia koulutusohjelmia ja muita aktiviteetteja. Tällöin huomataan pian, 

että organisaatiossa pyöritään yhä uudelleen ja uudelleen rakenteen alemmassa ren-

kaassa ilman, että ylemmän renkaan strategista asemointia on tapahtunut. Ylempään 

renkaaseen mennään sisälle muutosajureiden kautta. On ymmärrettävä avainajurit 

muutokselle, jotta niistä pystytään muokkaamaan ja kommunikoimaan Tarpeet koko 

tavoiteltavalle muutokselle. Ilman tätä into ja energia muutokseen häviävät nopeasti. 

Muutostarpeiden selkeys on avainasemassa sille, että ylemmän renkaan Johtajuus ja 

suunta –osiossa pystytään muuttamaan tarpeet odotusarvoiksi: päämääräksi ja mitat-

taviksi tavoitteiksi. Määrätietoisella Suunnittelulla puolestaan määritetään prioriteetit ja 
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keskitetään ihmisten huomio muutoksen strategisiin tavoitteisiin. Muutoskehikon alempi 

rengas, muutoksen toimeenpano, on rikas kudelma epäonnistumisen mahdollisuuksia. 

Yleinen virhe on se, että johtajat lähtevät toimeenpanossa liikkeelle väärästä kohdasta, 

esimerkiksi pyrkimällä muuttamaan ihmisten käyttäytymistä asennemuokkauksen kaut-

ta kiinnittämättä sitä käytännön realiteetteihin eli liiketoimintaan. Muutoskehikon oikea-

oppisessa soveltamisessa tämä tapahtuu Prosessien avulla. Kun kehikon ylemmän 

renkaan vaiheet on onnistuneesti suoritettu, niin alempaan renkaaseen mennään ih-

misten käytännössä näkemien ja kokemien prosessien kautta. Pidetään siitä tai ei, niin 

prosessit ohjaavat ihmisten tapaa toimia – rakenteissa, rooleissa, osaamisissa ja käy-

tettävissä resursseissa. Suorituskykymittareilla ja teknologialla tuetaan organisaation 

Järjestelmiä ja kontrolleja. Kaikki edellä mainitut ohjaavat organisaation Käyttäytymistä 

– esimies-alaisrakenteita, mittareita, prosesseja ja järjestelmiä. Muutoskehikon ”kah-

deksikko” sulkeutuu palaamalla takaisin prosesseihin. Ihmisten käyttäytyminen ratkai-

see prosessien toimivuuden ja sitä kautta lopputulokset. Kehikon ”kahdeksikon” toisella 

kierroksella voidaan vielä varmistaa muutoksen kiinnittyminen strategiaan. (Oakland & 

Tanner, 2007).  

Valmius
muutokseen

Johtajuus & 
Suunta

Suunnittelu
Tarpeet 

muutokselle

Muutoksen 
toimeenpano

Järjestelmät 
& Kontrollit

Käyttäyty-
minen

Organisaatio 
& Resurssit

PROSESSIT

Muutoksen 
ajurit

 

Kuva 8. Oaklandin ja Tannerin muutoskehikko (Oakland & Tanner, 2007). 
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Yritysjohtajat joutuvat kohtaamaan työssään monenlaisia muutostarpeita. Varsinkin 

työpaikan vaihdoksen yhteydessä liiketoiminnan haasteet saattavat muuttua kokonaan 

siitä, mihin johtaja oli kouliintunut ja tottunut edellisessä tehtävässään. Uusi toimin-

taympäristö merkitsee sekä uusia haasteita että uusia mahdollisuuksia. Watkins (2009) 

on jäsentänyt yleisimmät organisaation muutostilanteet sekä niihin liittyvät haasteet ja 

mahdollisuudet taulukon 4 mukaisen STARS-mallin avulla.    

Taulukko 4. STARS-malli (Watkins, 2009). 

Tilanne Haasteet Mahdollisuudet 
S (Start-up): 
Kokonaan uuden 
liiketoiminnan käyn-
nistäminen 

 Strategian, rakenteiden ja 
järjestelmien rakentaminen 
nollasta ilman selvää kehik-
koa tai rajoja 

 Suorituskykyisen tiimin rek-
rytointi ja yhteen liittäminen 

 Rajalliset resurssit 

 Voi tehdä asiat alusta 
asti 

 Ihmisillä on paljon 
energiaa uusien mah-
dollisuuksien edessä 

 Ei ole luutuneita ennak-
kokäsityksiä 

T (Turnaround) 
Vakaviin vaikeuksiin 
ajautuneen yrityksen 
pelastaminen 

 Henkilökunnan ja sidosryh-
mien uudelleenmotivointi 

 Päätösten tekeminen aika-
paineen alaisena 

 Riittävien leikkausten ja 
henkilövalintojen tekeminen  

 Kaikki huomaavat, että 
muutos on välttämätön 

 Merkittävä ulkoinen tuki 
 Pienetkin onnistumiset 

kantavat pitkälle 

A (Accelerated 
growth) 
Nopeasti kasvavan 
liiketoiminnan hallin-
ta 

 Skaalauksen mahdollistavi-
en rakenteiden ja järjestel-
mien luominen 

 Monien uusien työntekijöi-
den integrointi yritykseen  

 Kasvupotentiaali moti-
voi työntekijöitä 

 Ihmiset venyvät parem-
piin suorituksiin 

R (Realignment) 
Aiemmin menesty-
neen, mutta nyt on-
gelmia kohtaavan 
organisaation uudel-
leen energisointi 

 Ihmisten vakuuttaminen sii-
tä, että muutos on välttämä-
tön 

 Johtoryhmän harkittu uudis-
taminen ja organisaation uu-
delleen suuntaaminen 

 Organisaatiossa on 
merkittäviä vahvuuksia 

 Ihmiset haluavat jatkaa 
ja nähdä itsensä onnis-
tujina 

S (Sustaining suc-
cess) 
Korkeasti arvostetun 
ja loistavia tuloksia 
saavuttaneen johta-
jan seuraajaksi tu-
leminen  

 Edellisen johtajan varjossa 
eläminen ja hänen luomansa 
johtoryhmän vetäminen 

 Aseman varmistaminen en-
nen kovin monien uusien 
aloitteiden käynnistämistä 

 Liiketoiminnan saaminen 
seuraavalle tasolle 

 Vahva tiimi saattaa olla 
jo valmiina 

 Ihmiset ovat motivoitu-
neet jatkaman menes-
tyksellistä historiaansa 

 Perusta jatkuvalle me-
nestykselle saattaa olla 
valmiina 
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Watkinsin (2009) mukaan jokaiseen STARS-mallin eri muutostilanteeseen voidaan 

soveltaa kuutta perustavaa laatua olevaa muutosjohtamisen periaatetta. Näiden peri-

aatteiden seuraaminen auttaa johtajaa omaksumaan kussakin muutostilanteessa tarvit-

tavan uuden johtamisroolin: 

1. Oppimisen organisointi 

2. Organisaation vision ja strategian määrittäminen 

3. Tärkeimpien prioriteettien määrittäminen 

4. Tilanteeseen sopivan johtoryhmän kokoaminen 

5. Nopeiden voittojen varmistaminen 

6. Muutosta tukevien koalitioiden luominen organisaatiossa  

 

Edellä mainittujen kuuden periaatteen soveltamistapa vaihtelee, riippuen organisaation 

muutostilanteesta. Esimerkiksi T-muutoksessa (Turnaround) johtoryhmän kokoaminen 

edellyttää yleensä radikaaleja henkilövaihdoksia ja ulkoisia rekrytointeja, kun R-

muutoksessa (Realignment) riittää muutamien tärkeimpien henkilömuutosten tekemi-

nen ja sisäisten ylennysten edistäminen. Tärkeimpiä prioriteetteja määritettäessä T-

muutoksessa korostuvat nopeat ja rohkeat muutokset sekä fokusointi strategiaan ja 

rakenteisiin. R-muutoksessa keskitytään hitaampiin ja harkittuihin muutoksiin sekä fo-

kusoidaan järjestelmien, taitojen ja kulttuurin kehittämiseen. (Watkins, 2009).  
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3. MUUTOSTEN ONNISTUMINEN TUTKIMUSTEN VALOSSA  
 

3.1 Muutoksessa onnistumisen haasteellisuus 

Abrahamsonin (2004) mukaan monet organisaatiot epäonnistuvat muutosohjelmissaan 

sen vuoksi, että ne yrittävät muuttua liian aggressiivisesti ja nopeasti. Muutosaloitteita 

käynnistetään liikaa ja liian lyhyessä ajassa, jolloin seurauksena on toistuvien muutos-

ten syndrooma; muutosaloitteiden ruuhka, muutoskaaos, henkilöstön kyynistyminen ja 

loppuun palaminen. Toiminnan painopiste siirtyy yhä enemmän sisäisen muutoksen 

toimenpiteisiin ja asiakastarpeet jäävät liian vähälle huomiolle. Vaikka muutosaktivitee-

tit vievät yhä suuremman osa työajasta, niin niihin käytettyä aikaa ja rahaa ei kuiten-

kaan mitata järjestelmällisesti, puhumattakaan muutospanostusten hyödyistä. 

Kotter (1995) on käsitellyt laajasti muutoshankkeiden epäonnistumisten syitä, peilaten 

niitä kehittämäänsä kahdeksan vaiheen muutosmalliin. Näistä monet kytkeytyvät tämän 

tutkimuksen tietojohtamisen näkökulmaan. Kotterin mukaan yli 50 % hänen tutkimis-

taan organisaatioista epäonnistuu muutostarpeen (vaihe 1: kiireen tuntu) konkretisoin-

nissa. Esimiehillä on vaikeuksia saada ihmisiä liikkumaan ulos omilta mukavuusalueil-

taan, ts. tiedon välittäminen muutoksen välttämättömyydestä ei onnistu riittävän tehok-

kaasti.  Usein ylimmässä johdossa esiintyy pelkoja kokeneimpien työntekijöiden vasta-

rinnasta, työmoraalin heikkenemisestä, kontrollin pettämisestä, taloudellisen tuloksen 

heikkenemisestä ja siitä, että heitä tullaan syyttämään kriisin luomisesta. Organisaation 

hyvä taloudellinen tilanne saattaa jarruttaa muutostarpeen ymmärtämistä, mutta se 

myös mahdollistaa muutospanostukset normaalin toiminnan ohessa. Huonolla talousti-

lanteella on muutoksen kannalta myös kaksi puolta; se herättää henkilöstön tunnusta-

maan muutostarpeen, toisaalta se rajoittaa muutokseen käytettäviä resursseja. (Kotter, 

1995). 

Tuominen (1999, s. 15-20) luettelee kolme tärkeää syytä kehitysohjelmien epäonnis-

tumisiin: 1) puutteellinen kokonaiskuva, 2) kehittämistaidot puuttuvat ja 3) muutosta ei 

osata johtaa. Puutteellisella kokonaiskuvalla tarkoitetaan sitä, että johtajan oma tausta 

ja vahvin henkilökohtainen ammattitaito vaikuttavat liikaa ohjelman läpiviennissä. Yh-

den osa-alueen ymmärtäminen ei mahdollista kokonaisuuden riittävää hallintaa ja joh-

tamista. Kehittämistaitojen puute viittaa siihen, että hyvä idea, suunnitelma ja into eivät 

vielä riitä, jos osaamista puuttuu. Muutoksia ei myöskään johdeta samoilla menetelmillä 

kuin päivittäistä liiketoimintaa. Päivittäisen johtamisen välineinä ovat tavoitteet, vastuut 

ja valtuudet sekä delegointi. Merkittävissä muutoksissa juuri nämä ovat muutoksen 
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alaisina. Muutokset voivat koskea rakenteita, valtasuhteita, vastuurajoja, suoritusten 

mittaamista ja palkitsemista myöten. Operatiivisen johtamisen ja muutosjohtamisen 

eroja on havainnollistettu taulukossa 5 (Tuominen, 1999, s. 264).  

Taulukko 5. Operatiivisen johtamisen ja muutosjohtamisen erot (Tuominen, 1999, s. 

264) 

Operatiivinen johtaminen Muutoksen johtaminen 

Vakiintuneet toimintaperiaatteet Muuttuvat toimintaperiaatteet 

Vakiintuneet arvot Arvojen muuttaminen 

Selkeät mittarit Muuttuvat mittarit 

Vakiintunut suorituskyky Kehittyvä suorituskyky 

Vakiintuneet tulokset Muuttuvat tulokset 

Tulosten palkitseminen Hyvän yrittämisen palkitseminen 

Vakiintuneet vastuurajat Muuttuvat vastuurajat 

Delegointi Vaikuttaminen ja koordinointi 

Tuloksentekokyky Visiointikyky 

Asiajohtaminen Halujohtaminen 

 

Watkins (2009) toteaa, että toimintaympäristön muuttuessa johtajat luottavat liikaa tai-

toihin ja strategioihin, jotka ovat toimineet heillä aiemmin muissa ympäristöissä. Uudis-

tuminen uutta tilannetta vastaavaan johtajan rooliin on vaikeaa ja tässä muutoksessa 

onnistuminen ennustaa vahvasti koko uudessa tehtävässä onnistumisen todennäköi-

syyttä.  

Laajat muutosohjelmat ovat vaativia osaamis- ja prosessihaasteita. Laamasen (2008, 

s. 308) mukaan muutosten tehokas toteuttaminen vaatii kuvan 9 mukaisia muutos-

osaamisia, joita harvoin löytyy organisaatioista valmiina. Heikon osaamisen vuoksi suu-

rin osa hankkeista epäonnistuu ja organisaation kilpailukyky pikkuhiljaa murentuu. Ih-

miset alkavat puhua ”ismeistä”. Pahimmillaan ihmiset muuttuvat kyynisiksi, passivoitu-

vat ja kokevat itsensä systeemin uhreiksi organisaation laajuisten haasteiden edessä.  
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Muutos-
osaamiset

Muutosprosessiosaaminen
Taito suunnitella, toteuttaa ja seurata 
muutosprosessin edistymistä, monien 
projektien yhtäaikainen hallinta, 
työskentely järjestelmien kautta

Muutosilmiöiden tuntemus
Taito tehdä sosiaalisia havaintoja, 
miten sitoutuminen syntyy, ihmisten 
erilaisuuden vaikutus sitoutumiseen ja 
oppimiseen

Muutosjohtajuus
Taito lukea sitä, mistä ihmiset voivat innostua, 
tunnistaa ne ihmiset, joiden kanssa saadaan 
tehokkaasti tuloksia aikaan, fokuksen säilyttäminen, 
olennaisen kiteyttäminen puhuttelevalla tavalla

Onnistumisen organisointi
Taito luoda organisaatiorakenteita, 
joita tarvitaan muutoksen aikaan 
saamiseen, löytää oikeat ihmiset, 
järjestää tarvittavat resurssit, 
osaaminen ja tuki

Systeemiosaaminen
Ymmärtää monimutkaisia 
kokonaisuuksia ja niissä vaikuttavia 
sosiaalisia voimia, jäsentää 
monimutkaisuutta, vaikutussuhteita, 
syy-seuraussuhteita, 
palautemekanismeja, ymmärtää 
taustalla olevat rakenteet

Seuranta- ja arviointitaidot
Taito arvioida tarkoituksen-
mukaisuutta muuttuvissa olosuhteissa 
ja seurata edistymistä sovittuja 
kriteerejä vasten sekä nostaa esille 
saavutuksia ja puuttua rakentavasti 
epäkohtiin oppimista edistävästi.

Itsensä johtamistaidot
Kyky henkilökohtaiseen kehittymiseen ja 
kestävään hyvinvointiin, epätietoisuuden 
kestäminen, omat vahvuudet

Onnistumisen tuki
Taito edistää muiden ihmisten kykyä selvitä 
muutoksesta, dialogisuus, refleksiivisyys, 
koutsaus, sparraus, mentorointi  

 Kuva 9. Muutososaamiset (Laamanen, 2008, s. 308) 

Muutoshankkeissa on tärkeää tunnistaa ja valita mitä kannattaa säilyttää ja mitä tulee 

muuttaa. Jos menneisyyden haasteista on selvitty hyvin, niin on selvää, että toimintata-

voissa on ollut jotakin hyvää ja säilyttämisen arvoista. Näitä kannattaa jatkossakin yllä-

pitää tavoitteellisesti. Useimmissa organisaatioissa ei kuitenkaan tehdä eroa muutok-

sen ja ylläpidon välillä. Tällöin ylläpitotavoitteita ei erotella muutostavoitteista ja organi-

saation tulosmittarit painottuvat ylläpitoon liittyviin asioihin. Seurauksena on, että kehi-

tysprojekteilla pyritään lähinnä säilyttämään nykyinen olotila. (Laamanen, 2008, s. 63-

65). 

Senge ja Kaeufer (2000) listaavat kymmenen keskeistä voimaa, jotka haittaavat muu-

toksen onnistumista. Muutoksen ylläpitäminen ja jatkaminen edellyttää, että näiden 

voimien perimmäiset syyt ymmärretään ja niihin pystytään sitten vaikuttamaan. 

1. Muutokselle ei ole tai sille ei pystytä järjestämään aikaa; ”Ei meillä ole aikaa täl-

laiselle”.  

2. Muutoksen vaatima apu ja tuki organisaatiolle aliarvioidaan; ”Meitä ei auteta, 

me tuhlaamme aikaamme”. 
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3. Esimiehet eivät huomaa, että muut eivät koe muutosta relevantiksi itselleen; ”Ei 

tämä meitä koske”. 

4. Muutos ei näy tekoina; ”Eivät itse pidä mitä lupaavat”. 

5. Muutosta ja siihen liittyviä toimenpiteitä pelätään; ”Tästä ei hyvää seuraa”. 

6. Usko muutokseen alkaa horjua, koska tuloksia odotetaan liian nopeasti; ”Tämä 

ei toimi”. 

7. Muutokseen uskovat eristäytyvät omaksi joukokseen, erilleen muusta organi-

saatiosta; ”Ne luulevat tietävänsä (meitä paremmin)”. 

8. Vallankäyttöön liittyvät ristiriitaisuudet muutostilanteissa; ”Ne eivät ikinä anna 

meidän tehdä tätä”. 

9. Muutoksen diffuusion hitaus sosiaalisista syistä; ”Keksimme vaan pyörää uudel-

leen”. 

10. Strategia ja tarkoitus; ”Minkä vuoksi me täällä oikein olemme?”. 

Barnes ja Karney (2007) huomauttavat, että joskus olosuhteet edellyttävät muutosta 

ilman, että on aikaa kunnolla suunnitella sitä. Tämän vuoksi on tärkeää, että organisaa-

tioon rakennetaan ennakoivasti muutosmyönteinen työskentely-ympäristö, jossa on 

kyvykkyydet reagoida ongelmiin nopeasti ja ratkoa niitä menestyksellisesti, kun aikaa 

suunnitteluun ei ole.   

Sirkin et al. (2005) ovat julkaisseet yhteenvetoja The Boston Consulting Groupin teke-

mistä muutostutkimuksista. Tulosten mukaan noin kaksi kolmasosaa muutoksista epä-

onnistuu. Yhtenä syynä epäonnistumisiin nähdään, että jokainen johtaja katsoo muu-

tosta omiin lähtökohtiinsa ja kokemuksiinsa perustuen, jolloin muutosten menestysteki-

jöistä ei ole yleistä ja yhteistä käsitystä. Tutkimuksissa kritisoidaan myös ns. ”pehmei-

den tekijöiden” kuten organisaatiokulttuurin, johtajuuden ja motivaation ylipainotusta 

muutoshankkeissa. Kirjoittajien mukaan ns. ”kovien tekijöiden” painoarvoa ei arvosteta 

riittävästi. Näillä tekijöillä tarkoitetaan 1) muutosten mitattavuutta, 2) muutosten tärkey-

den sisäistä ja ulkoista kommunikointia ja 3) kykyä vaikuttaa muutostekijöihin nopeasti. 

Tästä huolimatta ”pehmeitä tekijöitä” ei saa laiminlyödä. ”Kovat tekijät” on kuitenkin 

huomioitava ensin, koska muuten muutokset ehtivät epäonnistua jo ennen kuin ”peh-

meät tekijät” ehtivät vaikuttaa. (Sirkin et al., 2005). 

Vuosien 1994 – 2005 aikana The Boston Consulting Group on analysoinut yli tuhat 

muutoshanketta, joissa muutosten onnistumista on tarkasteltu neljää keskeistä onnis-

tumiskriteeriä, DICE-kriteeristöä vastaan: 1) projektin kesto, jossa on erityisesti tarkas-

teltu projektin välikatsausten välistä aikaa (D = Duration), 2) projektiryhmän suoritusky-



 
38 

  
 

vyn eheys (I = Integrity), 3) johdon ja työntekijöiden sitoutuminen muutokseen (C = 

Commitment) ja 4) ponnistelut muutostavoitteen saavuttamiseksi (E = Effort). (Sirkin et 

al., 2005). 

 D (Duration): Tutkimusten mukaan useimmissa yrityksissä uskotaan, että muu-

toshankkeen kokonaispituuden venyminen kasvattaa koko muutoksen epäon-

nistumisen riskiä; alkuvaiheen liikevoima hiljenee, muutosmahdollisuuden ai-

kaikkuna sulkeutuu, tavoitteet unohtuvat, muutoksen tukijat lähtevät tai heidän 

intonsa laantuu ja ongelmat kumuloituvat. Tutkimustulosten mukaan pitkät, 

mutta tiheästi väliraportoidut ja seuratut projektit onnistuvat kuitenkin parem-

min kuin lyhyet ja harvoin raportoidut ja seuratut. Suositus onkin, että välikat-

sauksia tulisi suorittaa vähintään kahdesti kuukaudessa, sillä muutoshankkeen 

todennäköisyys ajautua ongelmiin kasvaa eksponentiaalisesti, kun katsausväli 

ylittää kahdeksan viikkoa. Katsauksissa tulisi keskittyä päivittäisten aktiviteetti-

en sijaan muutoksen kriittisimpien välitavoitteiden seuraamiseen. (Sirkin et al., 

2005). 

 I (Integrity): Projektiryhmän suorituskyvyn eheydellä kuvataan sitä, kuinka laa-

jasti yritykset voivat luottaa projektiryhmän kykyyn selviytyä muutoksen läpi-

viennistä. Mikään organisaatio ei ole kyvyiltään täydellinen, joten käytännössä 

parhaista kyvyistä on aina pulaa. Asiaa hankaloittaa muutoksen onnistumisen 

kannalta se, että esimiehet haluavat mielellään pitää avainosaajat päivittäisen 

liiketoiminnan turvaavissa tehtävissä. Lisäksi yritysten johtajat erehtyvät usein 

luulemaan, että parhaat päivittäistä toimintaa johtavat päälliköt ovat myös hy-

viä muutosryhmien vetäjiä, vaikka tämä ei läheskään aina pidä paikkaansa. 

Onnistumisen kannalta on oleellista, että parhaat voimat saadaan kiinnitettyä 

muutosohjelman toteuttamiseen. (Sirkin et al., 2005). 

 C (Commitment): Yritysten tulee varmistaa kahden avainryhmän sitoutuminen 

muutoksen juurruttamiseksi: kaikkein vaikutusvaltaisimpien johtajien tuki on 

tehtävä näkyväksi ja uusien järjestelmien, prosessien ja toimintatapojen käyt-

täjäryhmien innostus tai sen puute on huomioitava. Jos työntekijät eivät näe 

johdon tukevan muutosta, niin he eivät itsekään sitoudu siihen. Ylimmän joh-

don tuen määrä ei voi koskaan olla liian suuri. Usein ylimmät johtajat yliarvioi-

vat oman näkyvyytensä muutoksen tukijoina, joskus taas he ovat jopa halut-

tomia tukemaan muutosta. Syynä voi olla esimerkiksi se, että muutoksessa 

joudutaan kohtamaan ikäviä asioita kuten henkilöstövähennyksiä. Tällaisissa 
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tilanteissa myös riski johdon erilaisista muutosviesteistä kasvaa. Usein kyse 

on vain muutosviestien pienistä vivahde-eroista, mutta kun ne kohdistuvat kriit-

tisiin tekijöihin, niin hämmennyksen todennäköisyys organisaatiossa kasvaa. 

(Sirkin et al., 2005). 

 Ponnistelut (Effort): Muutosohjelmia käynnistettäessä ei useinkaan huomioida 

riittävästi sitä, että muutoksen kannalta tärkeät henkilöt ovat jo ennestään ko-

vasti kuormitettuja päivittäisten vastuidensa vuoksi. Jos heitä tällaisessa tilan-

teessa kuormitetaan vielä muutosaktiviteeteilla, niin se voi kääntyä muutoksen 

vastustamiseksi. Jos ylimääräisten ponnistelujen osuus muodostuu suurem-

maksi kuin 10 %, niin muutos ajautuu todennäköisesti vaikeuksiin. Ylimmän 

johdon on tällaisissa tilanteissa pystyttävä priorisoimaan tehtäviä ja avainhen-

kilöiden työajan käyttöä. (Sirkin et al., 2005). 

DICE-kriteeristön avulla pystytään muutamilla määrätyillä kysymyksillä, vastausten 

pisteytyksillä ja yksinkertaisella laskutoimituksella laskemaan yhteen DICE-tulos. Tulos 

saa aina arvon väliltä 7 – 28. Jos tulos on välillä 7 – 14, niin todennäköisyys muutoksen 

onnistumiselle on hyvä, jos tulos on 15 - 17, niin lopputulosta on vaikea ennustaa ja jos 

tulos on 18 – 28, niin todennäköisyys onnistumiselle on heikko. Yksinkertaisuudestaan 

huolimatta menetelmän on todettu antavan varsin luotettavan kuvan muutoshankkeen 

onnistumisen todennäköisyydestä. Menetelmää voidaan samalla hyödyntää apuväli-

neenä muutosohjelman tilan arvioinnissa ja tarvittavien korjaavien toimenpiteiden 

suunnittelussa. (Sirkin et al., 2005).      

Valtaosa muutosjohtamista käsittelevästä kirjallisuudesta korostaa muutosherkkyyden 

tärkeyttä organisaatioiden kilpailukyvyn varmistamisessa. Huy ja Mintzberg (2003) kui-

tenkin toteavat, että jatkuvan muutoksen korostamisesta on tullut mantra, jota toiste-

taan liiankin herkästi. Mantran mukaan muutos on oletusarvoisesti hyvä asia ja muu-

toksen vastustaminen on pahasta. Tällöin jää helposti huomioimatta asioita, jotka eivät 

muutu ja joiden ei tarvitsekaan muuttua. Muutoksia tulisikin hallita siten, että myös va-

kauden merkitystä arvostettaisiin. Samoin on tilanteita, jolloin muutoksia vastustetaan 

täysin perustellusti.     
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3.2 Henkilöstön suhtautuminen muutoksiin  

Hyvin usein muutosohjelmissa kohdataan ainakin jossain määrin muutosvastarintaa. 

Yleensä muutosvastarinta myös koetaan pelkästään negatiiviseksi, muutokselle haital-

liseksi tekijäksi. Kyseessä on kuitenkin moniulotteinen ilmiö, jonka luonnetta ja käsitte-

lyä harvoin riittävästi pohditaan. 

Ihmisten suhtautumista muutoksiin on tutkittu paitsi johtamisteorioiden kannalta, niin 

viime aikoina myös aivotutkimuksen näkökulmasta. Aivotutkimusten mukaan ihmisissä 

on edelleen syvään juurtuneena ”luolamiehen aikainen järjestelmä”, jossa odottamat-

tomiin ilmiöihin – myös muutoksiin - reagoidaan ensimmäiseksi uhkien kautta (Rock, 

2009). Tämä tulisi huomioida heti muutoksen julkistusvaiheessa huolellisella valmistau-

tumisella ja perusteellisella muutosviestinnällä. Mikäli henkilöstön ensireaktio muutok-

seen on jyrkän negatiivinen, niin sen kääntäminen positiiviseksi on huomattavan työläs-

tä. 

Rock (2006) viittaa laajasti esitettyyn jäävuori-metaforaan, jonka mukaan ihmisen toi-

mintaa ohjaavat näkymättömissä olevat tunteet ja niiden taustalla myös näkymättömis-

sä oleva ajattelu. Rock toteaa, että suuren muutoshankkeen yhteydessä johtajan en-

simmäinen tehtävä on muuttaa ihmisten ajattelua. Liian usein pyritään muuttamaan 

suoraan prosesseja ja käyttäytymistä ymmärtämättä ihmismielen luontaista toimintaa ja 

sen merkitystä muutostilanteessa. Yhtenä syynä tähän mainitaan se, että yleensä joh-

tajia koulutetaan muuttamaan prosesseja, ei niinkään ihmisiä. 

Tulokset

Käyttäytyminen

Tunteet

Ajattelu

Näkyvä
osa

Näkymätön
osa

 

Kuva 10. Jäävuori-metafora (Rock, 2006) 
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Ihmisten ajattelun muuttaminen on yksi suuria johtamishaasteita, koska ihmiset kamp-

pailevat tiedostamattaankin kovasti pitääkseen omat ajattelutapansa, koska ne ovat jo 

ehtineet juurtua heidän mieliinsä. Ulkoisten realiteettien muuttuessa ihmisten sisäiset 

realiteetit eivät muutu yhtä nopeasti. Muutoksen juurruttaminen sisäisesti vaatii yksin-

kertaisesti aikaa. Koska jokaisella on omat syvään juurtuneet ajattelutapansa, niin ryh-

män ajattelun yhtenäistäminen muutostilanteessa voi olla vielä vaikeampaa. Ihmisten 

ajatteluun voi vaikuttaa luottamusta ja varmuudentunnetta vahvistavilla toimenpiteillä 

kuten liiketoimintasuunnitelmien läpikäymisellä sekä muutoksen perusteiden ja raken-

nemuutosten perusteellisella selvittämisellä. Näin ihmiset saadaan helpommin vakuut-

tumaan päätösten ja suunnitelmien välttämättömyydestä. (Rock, 2005 ja 2006). 

Yksilön reagointitavalle on ominaista, että hän yleensä muutoksia arvioidessaan kiinnit-

tää huomionsa aivan muihin tekijöihin kuin niihin, jotka ovat muutoksen vaikuttimia – 

tehokkuuden tai kehittymisen vaatimukset. Yksilö kysyy ensi sijassa: mitä tämä merkit-

see minulle ja minun asemalleni, miten minun kokemukseni, näkökantani ja toiveeni 

otetaan huomioon? Ihminen ei luovu mielellään totutusta työntekotavastaan, jos koke-

mus osoittaa sen tuottavan hänelle turvallisuutta, varmuutta ja itsetuntoa. Vaikka yksilö 

voi olla vakuuttunut muutoksen oikeutuksesta, jää silti usein jäljelle hyvin voimakas 

tunneperäinen vastustus muutoksia kohtaan. Muutokset koetaan usein uhaksi psykolo-

gisille eikä materiaalisille tarpeille. Muutoksen avoimen tai tiedostamattoman vastusta-

misen lisäksi on mahdollista sekin, että henkilö odottaa, että muutoksen toivottu vaiku-

tus jää toteutumatta, joten muutokset eivät vaikuta hänen asemaansa. Silloin henkilö ei 

halua tukea muutosta, mutta ei myöskään vastusta sitä. Hän sietää muutoksen teke-

mättä mitään nopeuttaakseen tai hidastaakseen muutosjärjestelyjä. (Rubenowitz, 

1989, s. 112-113). 

Jos työntekijät eivät hyväksy muutospäätöstä tunneperäisesti, vastaa päätöksen te-

hokkuus harvoin odotuksia riippumatta siitä, kuinka perusteltu päätös saattaa asialli-

sesti olla. Rubenowitz (1989, s. 110-111) esittää yksinkertaisen kaavan muutosta kos-

kevan päätöksen tehokkuudelle: 

PT = L * H, jossa 

PT = päätöksen tehokkuus 

L =  päätöksen täysin objektiiviset eli henkilöihin liittymättömät ominai-

suudet (päätöksen laatu) 

H = päätöksen houkuttelevuus niille, joiden työhön päätös vaikuttaa 
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Muutosvastarinnan leimaaminen pelkästään negatiiviseksi voi olla itse muutokselle 

vahingollista. Muutoksen vastustajien syyttely on paitsi hyödytöntä, niin se voi myös 

johtaa tuhoisaan johtamiskäyttäytymiseen. Jos johtajat kokevat vastustamisen uhaksi, 

niin heidän käyttäytymisensä saattaa muuttua kilpailevaksi, puolustautuvaksi tai hei-

kosti kommunikoivaksi. He voivat joskus olla niin huolissaan oikeassa olemisestaan, ja 

siitä, etteivät näytä ”häviäjiltä” muutoksen vastustajien silmissä, että he hukkaavat al-

kuperäisen tavoitteensa. Viedessään jääräpäisesti läpi muutosta ymmärtämättä vastus-

tusta he vaarantavat arvokkaita vuorovaikutussuhteita ja hukkaavat mahdollisuuden 

hyödyntää skeptikoita muutossuunnitelman parantamisessa. He eivät kuule suunnitel-

man puuttuvista osista ja sen vääristä olettamuksista. Todellisessa ”me vastaan he” –

asetelmassa muutosjohtajat edellyttävät, että vain muutoksen vastustajien on muutet-

tava käyttäytymistään. Tosiasiassa muutosvastarinta on yksi palautteen muoto, joka 

tulisi hyödyntää. Sitä antavat ihmiset, jotka usein tuntevat päivittäiset toiminnot muutos-

johtajaa paremmin. Muutosvastarinta onkin mahdollista kääntää energiseksi keskuste-

luksi, joka nostaa muutosohjelman profiilia.  (Ford & Ford, 2009). 

Youngin (2009) mukaan oppiminen ja muutosprosessi kuuluvat kiinteästi toisiinsa; 

muutos on oppimisprosessi ja oppiminen on muutosprosessi. Muutosvastarinnan yh-

teydessä tämän tiedostaminen hyödyntää sekä muutosjohtajaa että muutoksen vastus-

tajaa. 

Tehokkaalla muutosviestinnällä voidaan pienentää muutosvastarintaa. Johtajan on 

kyettävä kertomaan muutoksen tavoitteista niin, että hän osoittaa välittävänsä työnteki-

jöistä. Viestinnällä on keskeinen sija muutoksissa, sillä ihmisten toiminnan muuttami-

nen edellyttää ihmisten ajattelun ja päätöksenteon muuttamista. Koska päätöksenteko 

on pohjimmiltaan informaation hankintaa ja käsittelyä, yksilöiden päätöksenteon muut-

taminen edellyttää, että päätöksenteon perusteena oleva tietämys muuttuu. Pelkästään 

päätöksenteon pohjana käytettävistä faktoista kertominen ei yleensä johda muuttunee-

seen päätöksentekoon ja toimintaan. Usein tarvitaan vaikuttamista niihin havaintoihin 

vaikuttaviin ajattelun taustaoletuksiin eli skeemoihin, joiden avulla yksilö tulkitsee saa-

maansa informaatiota. (Salminen, 2001, s. 37-39). 

Salmisen (2001, s. 40-43) mukaan on perusteltua arvioida, että tärkein muutosproses-

sien epäonnistumisen syy on huono viestintä. Koska organisaation jäsenet eivät tiedä 

mihin muutoksella pyritään ja mitä heiltä odotetaan, onnistuminen on sattumanvaraista. 

Monet esimiehet mieltävät tiedon hallinnan ennen kaikkea vallan välineeksi ja käyttävät 

sitä oman asemansa tukemiseen. Tästä seuraa tiedon salaamista ja pahimmillaan 
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esimies ei lainkaan tiedosta viestintää osana esimiestyötä. Monissa yrityksissä viestin-

tää pyritään parantamaan lisäämällä tuotettavan informaation määrää, vaikka tarpeelli-

sempaa olisi pyrkiä kiteyttämään oleellinen informaatio mahdollisimman yksiselittei-

seen ja helposti omaksuttavaan muotoon.  

Muutosvaiheessa oleva yhteisö tarvitsee muutosviestintäpolitiikan ja –ohjelman. Kun 

muutokset alkavat, niin vanhat menettelyt eivät välttämättä toimi. Muutosvaiheessa 

viestintää tarvitaan jatkuvasti ja välillä yllättävänkin nopeasti, kun taas normaalioloissa 

viestintää ehditään toteuttaa suunnitelmien mukaan. Muutosaallon alkaessa saatetaan 

joutua siirtämään viestinnän painopiste muutoksen kannalta akuuteille alueille. Muu-

tosprosessissa on tärkeää kertoa asioista jatkuvasti ja sellaisina kokonaisuuksina, että 

niiden ymmärtäminen on mahdollista. Asiat pitää kertoa siitä näkökulmasta, joka kos-

kettaa ja kiinnostaa juuri kyseistä ryhmää. Esimiehen rooli korostuu tässä, sillä hänen 

tehtävänsä on muokata myös koko yhteisöä koskevat viestit sellaisiksi, että ne ymmär-

retään omakohtaisesti: miten tämä vaikutta minuun, mitä minulta odotetaan tässä tilan-

teessa. (Ikävalko, 1998, s. 112-116). 

Tuominen (1999, s. 304) korostaa tiedottamisen merkitystä muutoksessa: ”Jos et tiedo-

ta, ihmiset kuvittelevat vastaukset avoimiin kysymyksiinsä. Tieto siitä, minne ollaan 

menossa, minimoi muutosvastarinnan ja nopeuttaa muutosprosessia.” Hän siteeraa 

samasta asiasta Tauno Matomäkeä: ”Muutos on monelle kuin istuisi auton takapenkil-

lä. Kuljettajan ja istujan välillä on läpinäkymätön seinä. Takaikkunasta nähtynä taakse 

jäävät tutut maisemat ja sivuikkunasta näkee vain vilinää.” Salmisen (2001, s. 32) mu-

kaan muutoskykyisen organisaation edellytys on se, että yritys kykenee ylläpitämään 

työntekijöissään perusturvallisuuden tunteen. Tämä edellyttää taitavaa johtamista ja 

viestintää muutostilanteessa. Jos ihminen suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteensa ja 

omiin selviämismahdollisuuksiinsa, hänen on helpompi vastaanottaa uutta informaatio-

ta ja muuttaa ajatteluaan ja toimintaansa. 

Muutosviestintä on osa organisaation strategista viestintää. On tärkeää muistaa, että 

muutosviestintä ei voi koskaan olla irrallaan organisaation perustehtävästä. Kyseessä 

on myös jatkuva, elävä prosessi, jolla ei välttämättä ole selkeää alkua ja loppua ja jota 

johto ei voi ulkoistaa. Johdon ja esimiesten keskeisimpiä haasteita muutostilanteissa 

on luottamuksen säilyttäminen työyhteisössä. On tärkeää jatkuvasti kirkastaa muutok-

sen tavoitteita. Samalla on annettava tilaa muille muutoksen peruskysymyksille, kuten 

”Miten minun käy”, ”Miksi tämä muutos” ja ”Mikä muuttuu, mikä ei”. Perustehtävän hoi-

tuminen, luottamuksen ylläpitäminen ja tavoitteiden kirkastaminen tapahtuvat viestin-
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nän avulla. Aito muutos on mahdollinen vasta, kun sen tavoitteet ja uudet toimintatavat 

ovat riittävän yhtenäisesti hyväksyttyjä. (Valtiokonttori, 2007). 

 

Muutoksen sisäistäminen ja sen vaikutusten arviointi voivat olla henkilöstölle vaikeasti 

hahmotettavia asioita, vaikka itse muutoksen perusfaktat olisikin esitetty selkeästi. Li-

säksi jokaisella ihmisellä on omat epävarmuutta herättävät kysymyksensä, joten kaikille 

soveltuvaa yleisjäsennystä on vaikea laatia. Valtiokonttorin (2007) mukaan asiaa voi-

daan helpottaa ns. muutosinventaarin laatimisella. Siinä muutos jaetaan kolmeen 

osaan: 1) Mikä muuttuu varmasti?, 2) Mikä muuttuu mahdollisesti?, 3) Mikä ei muutu?. 

Tämän jälkeen kutakin osa-aluetta voidaan tarkastella eri näkökulmista: 1) Mitä seura-

uksia näillä muutoksilla on?, 2) Keihin muutokset vaikuttavat?, 3) Miten suuri merkitys 

tällä muutoksella on elämääni.    

 

Taulukko 6. Muutosinventaari (Valtiokonttori, 2007). 
Mikä muuttuu 
varmasti? 
   
   
  

Mitä seurauksia näil-
lä muutoksilla on? 
   
   
  

Keihin muutok-
set vaikuttavat? 
   
   
  

Miten suuri merkitys tällä muu-
toksella on elämääni (1-5)? 
   
   
  

Mikä muuttuu 
mahdollisesti? 
   
   
  

Mitä seurauksia näil-
lä muutoksilla on? 
   
   
   

Keihin muutok-
set vaikuttavat? 
   
   
   

Miten suuri merkitys tällä muu-
toksella on elämääni (1-5)? 
   
   
   

Mikä ei muutu? 
 
   
   
   

Mitä seurauksia näil-
lä muutoksilla on? 
   
   
   

Keihin muutok-
set vaikuttavat? 
    
   
   

Miten suuri merkitys tällä muu-
toksella on elämääni (1-5)? 
   
   
   

 

Valtiokonttorin muutosviestintäohjeiston (2007) mukaan muutoksen perusviestit on 

johdettava muutoksen tavoitteista ja niiden on kuljettava samanlaisina läpi koko organi-

saation. Sen sijaan perustelut ja esitystavat voivat muuttua, sillä eri henkilöillä ja henki-

löstöryhmillä voi olla hyvin erilaisia viestinnän tarpeita ja odotuksia. Myös persoonakoh-

taiset erot voivat olla suuria riippuen esimerkiksi muutoksen aiheuttamista tunnereakti-

oista ja koko muutokseen suhtautumisesta. 

 

Muutosviestinnän suhteellisen uusina keinoina on ryhdytty hyödyntämään metaforia ja 

tarinan kerrontaa. Yleinen esimerkki on kuvaus purjehdusmatkasta, jonka avulla luo-

daan kuva yhteisestä muutosmatkasta. Se ei ole suoraviivainen reitti lähtöpisteestä 

määränpäähän, vaan matkalla joudutaan tilanteen mukaan luovimaan ja tekemään 
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erilaisia ohjausliikkeitä ympäristöolosuhteiden muutosten vuoksi. Reitin valinnassa voi 

tehdä rohkeita valintoja ja suunnata avomerelle tai sitten voi minimoida riskejä ja pur-

jehtia rannikon tuntumassa. Jokaisella mukana olijalla on veneessä oma roolinsa ja 

tärkeä tehtävänsä jne. Varsinaisen muutoksen tavoitteita ja toimenpiteitä voidaan kyt-

keä tarinaan, jolloin muutosviesti juurtuu henkilöstön mieliin positiivisena ja helpommin 

mieleenpainuvana tarinana. Samaan ideaan perustuvat myös sellaiset muutosjohtami-

sen popularisoidut menestyskirjat kuten Johnsonin ’Kuka vei juustoni’ (Who moved my 

cheese) tai Kotterin ja Rathgeberin ’Jäävuoremme sulaa’ (Our iceberg is melting). 

 

3.3 Muutosjohtajuus ja yrityskulttuuri 

Eri muutostilanteet vaativat omat johtamistapansa. Suuria kehityshyppyjä johdetaan eri 

tavalla kuin jatkuvaa kehittämistä. Leikkauksia johdetaan eri tavalla kuin laatuohjelmaa. 

Paikallisia muutoksia johdetaan eri tavalla kuin globaaleja muutoksia jne. Johtajan on 

tunnistettava, mistä muutoksesta on kysymys ja johdettava muutosta sen mukaisesti. 

(Tuominen, 1999, s. 265).    

Merkittäviä muutoksia tuodaan organisaatioon strategisen johtamisen (tarkoitukset ja 

merkitykset; leadership) kautta. Näistä tehtävistä vastaavien johtajien on oltava tulevai-

suutta painottavia, innovatiivisia ja rohkeita. Vastaavasti operatiivisesta johtamisesta 

(asiat) vastaavien ihmisten on oltava rationaalisia, harkitsevia ja oman alansa asiantun-

tijoita. Strategisten ja operatiivisten johtajien välillä on luontaisia jännitteitä. Operatiivis-

ten johtajien voi olla vaikeaa hyväksyä strategisten johtajien käsityksiä tulevaisuuden 

kehityssuunnista ja niiden organisaatiolle asettamista haasteista. Operatiivisten johtaji-

en voi olla vaikeaa hyväksyä, että heidän olisi taivuttava strategisen johdon ehdottamiin 

muutoksiin. He ovat usein haluttomia hyväksymään käsitystä, jonka mukaan koko or-

ganisaatiota on mahdotonta kehittää yksittäisten toimialojen – funktioiden – näkökul-

masta. (Harisalo, 2008). 

Erityisesti strategisia, mutta myös operatiivisia johtajia on luokiteltu eri tavoin, jolloin 

voidaan puhua visionäärisistä johtajista tai johtajuudesta, muutosta mahdollistavista 

johtajista tai johtajuudesta tai muutosta tekevistä johtajista tai johtajuudesta. Näitä kä-

sitteitä on mahdotonta erottaa täysin toisistaan, sillä ne kuvaavat samoja ilmiöitä stra-

tegiateorioissa. Karismaattiset johtajat ovat erinomaisia kuvaamaan tarkoituksia ja 

merkityksiä, osoittamaan tekemisen suuntaa ja innostamaan ihmisiä. Muutosta mah-

dollistavat johtajat (transactional leaders) ovat monessa mielessä karismaattisten johta-

jien kaltaisia. He kohdistavat huomionsa ihmisten potentiaalin ja mahdollisuuksien 
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avaamiseen ja aktivoimiseen. He haluavat saada ihmiset kehittämään itseään ja arvi-

oimaan asioita myönteisesti. Kuva 11 havainnollistaa muutosta mahdollistavaa johta-

juutta. (Harisalo, 2008, s. 245-246).  

Muutosta mahdollistava johtajuus

1. Nostaa ihmisten tietoisuutta
2. Auttaa ihmisiä ajattelemaan oman edun 

rajat ylittäen
3. Auttaa ihmisiä toteuttamaan itseään
4. Auttaa ihmisiä ymmärtämään muutosta
5. Vahvistaa pyrkimystä tuottaa kestäviä 

tuloksia
6. Luo luottamusta
7. Korostaa pitkän aikavälin ajattelua
8. Korostaa voimavaroja

Muutokset

 
Kuva 11. Muutosta mahdollistava johtajuus (Harisalo, 2008, s. 246). 

Muutosta luovat johtajat (transformational leaders) toimivat tavoitteellisesti ja tulokselli-

sesti, he ovat tehokkaita johtajia. He saavat ihmiset yhdistämään voimansa yhteisiin 

ponnisteluihin. He pystyvät minimoimaan ahdistukset, konfliktit ja rasitukset työstä. 

(Harisalo, 2008, s. 246). 

 

Kaikissa organisaatioissa on omia, usein ulkopuolisille vaikeasti selitettäviä ”talon tapo-

ja”. Ne ovat organisaatiokulttuurin ilmentymiä, joita havaitaan ja koetaan organisaatios-

sa yhteisesti. Scheinin (2001, s. 30) mukaan organisaatiokulttuuri ilmenee kuvan 12 

mukaisesti monitasoisena. Hän toteaa, että kulttuurin ymmärtämisen suurimpana vaa-

rana on liika yksinkertaistaminen, jolloin sen syvimpiä tasoja ei hallita. 

 

Artefaktit

Pohjimmaiset
perusoletukset

Ilmaistut
arvot

Näkyvät organisaation rakenteet ja prosessit 
(vaikea tulkita)

Strategiat, päämäärät, filosofiat 
(ilmaistut perusteet toiminnalle)

Tiedostamattomia, itsestään selviä uskomuksia, 
käsityksiä, ajatuksia ja tunteita
(arvojen ja toiminnan perimmäinen lähde)    

Kuva 12. Organisaatiokulttuurin tasot (Schein, 2001, s. 30). 
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Artefaktit ilmenevät organisaatioissa esimerkiksi pukeutumistyylinä, tilojen sisustukse-

na, ihmisten käyttäytymisenä ja ulospäin näkyvänä ilmapiirinä. Ne kertovat organisaa-

tiokulttuurista vain ulospäin näkyvän osan, mutta eivät vielä selitä miksi organisaation 

jäsenet käyttäytyvät niin kuin tekevät.  Ilmaistut arvot kuvastavat nimensä mukaisesti 

asioita, joita organisaatio arvostaa. Ne myös kertovat miksi organisaatiossa toimitaan 

tietyllä tavalla. Arvot voivat esimerkiksi perustua siihen, että yrityksessä uskotaan yh-

teistyöhön tai että tietyt arvot ovat peräisin suoraan yrityksen perustajalta. Monissa 

yrityksissä esitetään erilaisia artefakteja, esimerkiksi seinätauluja, joiden tarkoituksena 

on kuvata yrityksen arvoja ja periaatteita. Tällaiset artefaktit saattavat kuitenkin johtaa 

harhaan, sillä ilmaistut arvot saattavat kahdella yrityksellä olla samat, mutta silti niillä 

on erilaiset työskentelytavat. Näin ollen jokin ajattelun ja käsitysten syvempi taso ohjaa 

näkyvää käyttäytymistä. Yhteiset piilevät oletukset ovat näitä syvimmän tason ilmenty-

miä. Organisaatiokulttuurin ytimenä ovat yhdessä opitut arvot, uskomukset ja oletukset, 

joista tulee yhteisiä ja itsestään selviä, kun organisaatio pysyy menestyvänä. On tärke-

ää muistaa, että ne ovat yhteisen oppimisprosessin tulosta. (Schein, 2001, s. 30-35). 

Muutosjohtamistilanteissa on syytä tunnistaa ja ymmärtää organisaatiokulttuurin sy-

vimmän tason piileviä oletuksia, jotta niihin voidaan vaikuttaa. Mikäli tässä epäonnistu-

taan, niin todennäköisyys tavoiteltavan muutoksenkin epäonnistumiselle kasvaa. Var-

sinkin ongelmiin ajautuneiden yritysten merkittävissä muutostilanteissa on varsin yleis-

tä, että muutosta saapuu johtamaan uusi, organisaation ulkopuolelta tuleva henkilö. 

Tällöin riski piilevien oletusten sivuuttamisesta on ilmeinen. Vahva organisaatiokulttuuri 

luo henkilöstölle turvallisuuden tunnetta ja kulttuurin hallitsematon muutosyritys saa 

aikaan levottomuutta ja muutosvastarintaa. Toisaalta, uusi johtaja voi myös onnistua 

muuttamaan organisaation piileviä perusoletuksia ja siten edesauttamaan muutoksen 

läpivientiä. 

 

3.4 Tietojohtamisen soveltaminen muutosjohtamisessa 

Tietojohtaminen on laaja ja monitieteinen tutkimuskenttä. Tämän tutkimuksen muutos-

johtamisen teeman kannalta liittymäpintoja löytyy mm. kognitiivisista tieteistä (muutos-

tarpeiden havainnointi), sosiaalisista tieteistä (muutokseen suhtautuminen, organisaa-

tiokulttuuri, muutosviestintä), liiketaloustieteistä (hiljainen tieto, luottamus) ja johtamis-

tieteistä (johtaminen, muutoksen johtaminen).  

Tässä tutkimuksessa tietojohtamisen prosesseja tarkastellaan Alavin ja Leidnerin 

(2001) kuvaaman tietojohtamisen nelijaon pohjalta. Siinä keskeisimmät tietoprosessit 
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ovat 1) tiedon luominen (creation), 2) tiedon tallentaminen ja hakeminen (storage and 

retrieval), 3) tiedon siirtäminen (transfer) ja 4) tiedon soveltaminen (application).  

Tiedon luominen: 

Muutosjohtamisen kirjallisuuskatsauksessa nousi useaan otteeseen esiin muutokseen 

liittyvän uuden tiedon luominen ja sisäistäminen muutoksen onnistumisen mahdollista-

jana. Alavin ja Leidnerin (2001) mukaan tiedon luomiseen sisältyy uuden tiedon kehit-

täminen ja olemassa olevan tiedon korvaaminen organisaation hiljaisella tai eksplisiitti-

sellä tiedolla. Muutostarpeen tunnistaminen käynnistää uuden tiedon luomisen ja on 

siten koko muutoksen liikkeelle laittava voima.  

Nonaka ja Takeuchi (2004, s. 8-9) ovat esittäneet tiedon luomisen kuvan 13 mukaisena 

nelivaiheisena, spiraalimaisena prosessina, jossa hiljainen tieto muuntuu eksplisiitti-

seksi ja päinvastoin. Prosessin nimi, SECI, tulee mallin neljän vaiheen mukaan: 

S = Sosialization (sosialisaatio) 

E = Externalization (ulkoistaminen) 

C = Combination (yhdistäminen) 

I = Internalization (sisäistäminen) 

 

Hiljainen

Eksplisiittinen

Eksplisiittinen

Hiljainen

 
Kuva 13. Tiedon luomisen SECI-malli (mukailtuna Nonaka ja Takeuchi, 2004, s. 8-9). 

Sosialisaatiossa hiljaista tietoa jaetaan ja luodaan suorien kokemusten avulla. Ulkois-

tamisessa hiljaista tietoa muokataan eksplisiittiseen muotoon. Yhdistämisessä ekspli-

siittistä tietoa jäsennetään ja sovelletaan. Sisäistämisessä ryhmään kertynyttä ekspli-

siittistä tietoa opitaan yksilötasolla eli tämä vaihe kasvattaa uutta hiljaista tietoa. Mallin 
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spiraali kuvaa tiedon luomisen vahvistumista, sillä tieto leviää yksilötasolta ryhmätasol-

le ja siitä edelleen laajemmin organisaatiossa. Jokainen SECI-mallin vaihe luo uutta 

tietoa eri tavoin yksilön, ryhmän ja organisaation kannalta. Sosialisaatiossa tietoa luo-

daan yksilöltä yksilölle, ulkoistamisessa yksilöltä ryhmälle, yhdistämisessä ryhmältä 

organisaatiolle ja sisäistämisessä organisaatiolta yksilölle. (Nonaka ja Takeuchi, 2004, 

s. 8-9).  

 

Tiedon tallentaminen ja hakeminen: 

Empiiriset tutkimukset ovat osoittaneet että siinä missä organisaatiot luovat uutta tie-

toa, ne myös unohtavat. Tästä johtuen tietoa tallennetaan erilaisiin tietojärjestelmiin, 

luodaan ns. organisaatiomuistia. Organisaatiomuistiin kuuluu kirjoitettu dokumentaatio, 

strukturoitu informaatio, joka on tallennettu sähköisiin tietokantoihin, koodattu inhimilli-

nen tieto, joka on tallennettu erilaisiin asiantuntijajärjestelmiin, dokumentoidut organi-

saation toimintatavat ja prosessit sekä ihmisillä tai ihmisten muodostamilla verkostoilla 

oleva hiljainen tieto (Alavi ja Leidner, 2001). Tiedon tallentaminen ja hakeminen eivät 

tämän tutkimuksen kannalta nouse kovin merkittävään rooliin. Asialla on toki merkitystä 

varsinkin muutosviestintään liittyen, mutta siinäkin kyse on enemmän teknisistä ratkai-

suista kuin itse muutoksen johtamisesta.    

 

Tiedon siirtäminen: 

Tiedon siirtämistä tapahtuu monella eri tasolla: yksilöiden välillä, yksilöiden ja tietova-

rastojen välillä, yksilöiden ja ryhmien välillä, ryhmien välillä ja niiden sisällä sekä ryhmi-

en ja organisaation välillä. Toimivien tietoprosessien avulla tieto saadaan siirrettyä sin-

ne missä sitä kulloinkin tarvitaan ja missä se on käyttökelpoista. Tämä ei kuitenkaan 

ole yksinkertainen prosessi, sillä organisaatiot eivät usein tiedä mitä ne tietävät ja nii-

den järjestelmät liittyen tiedon paikantamiseen ja hakemiseen ovat usein kehittymättö-

miä. (Alavi ja Leidner, 2001).  

Tiedon siirtymisellä on suuri merkitys muutosjohtamisessa. Se konkretisoituu mm. 

muutostarpeiden tunnistamisessa syntyvien signaalien siirtämistarpeissa Ansoffin suo-

timista tai muista rajoittavista tekijöistä huolimatta. Lisäksi se näkyy muutoksen suun-

nittelussa ja toteutuksessa tarvittavan hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon siirtämisessä 

sekä muutosviestinnässä. Tiedon siirtämiseen liittyy kuitenkin Ansoffin suotimien lisäksi 

monia muitakin haasteita.  Minbaeva (2007) on tarkastellut organisaation tiedonsiirtoa 

kuvan 14 mukaisesti neljästä eri näkökulmasta; 1) siirrettävän tiedon ominaispiirteet, 2) 
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tiedon lähettäjän ominaispiirteet, 3) tiedon vastaanottajan ominaispiirteet sekä 4) näi-

den välisen yhteistoiminnan ominaispiirteet.  

 
Kuva 14. Tiedon siirtyminen (Minbaeva, 2007) 

Minbaevan (2007) mukaan organisaatiot usein yliarvioivat varsinaisen tiedon merkityk-

sen ja aliarvioivat kolmea muuta osa-aluetta. Hän korostaa tiedon kompleksisuuden ja 

hiljaisen tiedon osuuden käänteisiä vaikutuksia tiedonsiirtoon. Vastaavasti sekä tiedon 

lähettävän että vastaanottavan puolen tiedonkäsittelykyky ja motivaatio vaikuttavat 

suoraan tiedonsiirron onnistumiseen. 

Tiedon jakamisessa usein yliarvioidaan teknologian merkitystä, vaikka kokemus on jo 

osoittanut, ettei IT yksinään voi ratkaista järjestelmällisen tiedonjakamisen haasteita. 

Yksi todellinen haaste on se, että tiedonjakamisessa ei käsitellä ainoastaan eksplisiit-

tistä tietoa vaan myös hiljaisen tiedon jakaminen tulee varmistaa. Tiedonjakamiseen 

saatetaan organisaatioissa suhtautua kuitenkin hyvinkin negatiivisesti, jopa vihamieli-

sesti. Vihamielisyyden arviointia voidaan jäsentää kolmeen kokonaisuuteen; 1) tietoa 

lähettävän henkilön käyttäytyminen (syyt tiedon panttaamiseen), 2) tietoa vastaanotta-

van henkilön käyttäytyminen (syyt tiedosta kieltäytymiseen, mm. ns. NIH-ilmiö – Not 

Invented Here) ja 3) molempien suhtautuminen jaettavan tiedon vaikutuksiin (asenteet 

virheiden tekemistä kohtaan). Syynä saattaa olla yksilön pelko menettää henkilökohtai-

nen valta-asema tai etu tai tiedonjakamisen koetaan olevan vastoin omaa henkilökoh-

taista ajattelua tai muuta etua. Lisäksi syynä saattaa olla haluttomuus käyttää aikaa 

tiedon jakamiseen, joka vie resursseja ja on lisätyö muutenkin jo ylityöllistetyille työnte-

kijöille. Myös pelko, että toiset saavat tiedot/osaamisen ilman, että ovat nähneet vai-

vaan sen eteen, voi olla yksi tärkeimmistä syistä pantata tietoa itsellään. Tiedon vas-

taanottopuolella organisaatiossa saatetaan katsoa, että on etusijalla luoda omia ideoita 

ja kehittää omaa tietämystä ja tästä johtuen ulkopuolelta tuleva tieto on hylättävä. Tä-
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hän voi liittyä myös se, että epäillään ulkoa tulevan tiedon oikeellisuutta ja luotettavuut-

ta. Tästä johtuen ajatellaan, että on parempi kehittää itse tietämystä kuin ottaa sitä vas-

taan ulkopuolelta. Vihamielisyyttä tiedon jakamista kohtaan voidaan poistaa tai vähen-

tää laatimalla oikeat kannustimet, lisäämällä luottamukseen perustuvaa toimintaa sekä 

kehittämällä tiedon jakamisen kulttuuria. Kannustinten ei tarvitse olla välttämättä rahal-

lisia vaan ne voivat olla myös organisaation julkista tunnustusta osaamisesta. Lisäksi 

erilaiset palautejärjestelmät ovat hyviä tapoja edistää ko. toimintaa.  Johdon tulisi myös 

itse näyttää hyvää esimerkkiä alaisilleen ja pyrkiä selkeisiin toimenpiteisiin ja ohjeistuk-

seen sekä ohjata työntekijöitä tehtäviin, joita ei voi toteuttaa loppuun ilman intensiivistä 

tiedon jakamista. Organisaatiot, joilla on korkea taso tiedon jakamisen vihamielisyy-

dessä, ovat toisaalta myös kehittäneet pitkälle immuunit suojamekanismit joilla suojel-

laan heitä kehittämistä vastaan. Näissä tapauksissa johtajien on määrätietoisesti ohjat-

tava, jopa pakotettava, työntekijöitä tiedon jakamiseen vaihe kerrallaan. Käytössä tulisi 

olla myös yhteiset selkeät rangaistustavat, jos organisaatiossa tapahtuu virheiden ja 

epäonnistumisien piilottelua tai tiedonjakamisessa on muutoin ongelmia. (Husted ja 

Michailova, 2002). 

Davenport (1997) on esittänyt kymmenen keskeistä tietämyksenhallinnan periaatetta, 

joista tiedon jakamisen problematiikkaa käsittelee erityisesti kaksi: 1) tieto on valtaa, ts. 

tietämyksen hallinta on vahvasti valtapoliittinen asia, 2) tiedon jakaminen ei ole ihmisel-

le luontaista toimintaa. Näihin tulisi vaikuttaa tiedon jakamiseen kannustavan yrityskult-

tuurin kehittämisellä sekä suoritusarviointikriteerien ja palkitsemisjärjestelmien uudis-

tamisella. 

 

Tiedon soveltaminen: 

Tiedon oikeanlainen käyttäminen ja soveltaminen luovat kilpailuetua, ei tieto itsessään. 

Alavin ja Leidnerin (2001) esittämistä tiedon integroinnin mekanismeista nousevat 

muutosjohtamisen kannalta keskeiseen asemaan rutiinit (organizational routines).  Ru-

tiineilla tarkoitetaan tehtävien suorittamisen ja koordinoinnin sekä vuorovaikutuskäytän-

töjen ja prosessimäärittelyjen kehittämistä, siten että yksilöt voivat helposti soveltaa 

erityisosaamistaan tehtävien suorittamisessa (Alavi ja Leidner, 2001). Käytännössä on 

todettu, että muutoksia pystytään juurruttamaan organisaatioon juuri rutiinien kautta. 

Kun esimerkiksi tietojärjestelmään tehdään muutos, joka edellyttää tietyn toiminnan 

muuttamista, niin uudesta toimintatavasta tulee mahdollisen alkuvastustuksen jälkeen 

varsin nopeasti uusi organisaation laajuinen käytäntö. 
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3.5 Luottamuksen ja hiljaisen tiedon merkitys muutosjohtamisessa 

Luottamus ja muutosjohtaminen muodostavat yhdessä mielenkiintoisen tarkastelukoh-

teen. Luottamuksesta on laadittu lukuisia tutkimuksia, ja sillä on todettu olevan tärkeä 

merkitys monissa eri asiayhteyksissä. Luottamuksen voi oletusarvoisesti arvioida ole-

van tärkeä tekijä myös muutosohjelmien läpiviennissä, mutta aiheesta löytyy yllättävän 

niukasti tutkimusaineistoa. Toisaalta, luottamuksen merkitystä korostetaan yleisesti 

johtamisessa ja sitä myös perustellaan useissa tutkimuksissa. Muutosjohtaminen on 

lopulta ”vain” yksi johtamisen ilmentymä, joten monien johtamiseen liittyvien luottamus-

tutkimusten tulosten voi olettaa soveltuvan myös muutosjohtamiseen. 

Vaikka luottamuksesta on julkaistu paljon eri viitekehyksiin sijoittuvia tutkimuksia, niin 

luottamuksen käsite on kuitenkin vielä heikosti jäsentynyt. Laine (2008) toteaa luotta-

muksen olevan luonteeltaan hyvin sumea, dynaaminen ja kompleksinen. Blomqvistin 

(1997) mukaan yleispätevä määritelmä luottamukselle näyttää mahdottomalta, koska 

luottamus on aina tilanneriippuvainen.  

Eri tieteenaloilla on erilaisia näkökulmia luottamukseen. Esimerkiksi taloustieteilijöiden 

rationaalisuuteen ja laskelmointiin perustuva luottamuskäsite on ristiriidassa filosofien 

eettisyyteen perustuvan luottamuskäsitteen kanssa. Sosiaalipsykologiassa korostetaan 

lupausten pitämistä ja sovittujen velvoitteiden täyttämistä, kun taloustieteessä painote-

taan odotetun toiminnan ennustettavuutta. Vastaavasti sosiaalipsykologit ja filosofit 

korostavat henkilötason luottamusta, kun taloustieteilijät ja juristit korostavat luottamus-

ta organisaatioiden välisenä kysymyksenä (Blomqvist, 1997). 

Kirjallisuudessa luottamus tunnustetaan yleisesti avaintekijänä tiedon jalostamisessa ja 

uuden tiedon luomisprosessissa. Muutosjohtamisen kannalta luottamuksen merkitys 

voidaan katsoa tärkeäksi muun muassa siten, että se edistää yhteistyötä (McAllister, 

1995) ja edesauttaa verkostosuhteiden kehittymistä (Miles & Snow, 1992). Tämä on 

tärkeää muutostilanteissa, joissa organisaatiorakenteet ja siten myös sosiaaliset ver-

kostot uusiutuvat. Rousseau’n (1998) mukaan luottamukseen liittyvät kiinteästi riski, 

riippuvuus ja haavoittuvuus. Riskin osalta McLain ja Hackman (1999) toteavat, että 

luottamus toista kohtaan voi olla riski, mutta se voi myös pienentää organisaation kehit-

tämistyön riskejä. He huomauttavat, että luottamukseen liittyvä riski on yleensä hyväk-

syttävissä oleva hinta siitä, että luottamuksen rakentaminen parantaa onnistumisen 

mahdollisuuksia tulevissa päätöksissä.  
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Mishra (1996) on luonut sekä henkilötason että organisaatiotason luottamukselle mää-

ritelmän, jonka mukaan luottamus on ”osapuolen halukkuutta asettua haavoittuvaksi 

toisen osapuolen kanssa, uskoen, että toinen osapuoli on 1) asiantunteva, 2) avoin, 3) 

välittävä ja 4) luotettava”.  Mayer et al. (1995) ovat määritelleet luottamuksen osapuo-

len halukkuutena asettua haavoittuvaksi toisen osapuolen toiminnalle, perustuen odo-

tusarvoon toisen osapuolen halusta suorittaa jokin luottavalle osapuolelle tärkeä toimin-

to ilman mahdollisuutta toisen osapuolen kontrolliin. Molemmat edellä mainitut määri-

telmät ovat hyvin toimiessaan arvokkaita muutosohjelmien onnistumisen kannalta. 

Organisatorisella luottamuksella ja organisaation tehokkuudella on useissa tutkimuk-

sissa todettu olevan keskinäinen kytkentä. Organisaatioiden, joilla on korkea organisa-

torinen luottamus, on todettu olevan menestyvämpiä ja innovatiivisempia kuin heikom-

man luottamustason organisaatiot. Tehokkaan viestinnän on todettu rakentavan or-

ganisatorista luottamusta. Täsmällinen informaatio, päätösten perustelu ja avoimuus 

viestinnän keinoina edistävät organisatorisen luottamuksen vahvistumista. (Shockley-

Zalabak et al., 2000). 

Fox (1975) erottaa toisistaan organisaation vertikaalisen ja lateraalisen luottamuksen. 

Vertikaalisella luottamuksella tarkoitetaan luottamusta esimiesten ja alaisten välillä, kun 

lateraalisella luottamuksella tarkoitetaan horisontaalista, vastaavantyyppistä työtä teke-

vien henkilöiden keskinäistä luottamusta. Laajoissa tehtävien ja vastuiden uudelleenjär-

jestelyjä sisältävissä muutoksissa molemmat mainitut luottamustyypit joutuvat usein 

koetukselle, joten organisatorisella luottamuksella voi olettaa olevan vaikutusta muu-

toksen läpiviennissä.   

Johtamisen ja muutosjohtamisen kannalta hiljaisen tiedon hyödyntäminen on haasteel-

lista, koska tieto on henkilökohtaista ja vaikeasti ilmaistavaa. Tästä johtuen hiljaisen 

tiedon pelkistäminen eksplisiittiseen, yleisesti ymmärrettävään muotoon on vaikeaa. 

Haluun jakaa hiljaista tietoa liittyy vahvasti luottamus, sillä yksilö altistaa itsensä riskille, 

ettei enää ole omaavansa tiedon osalta ainutlaatuinen ja korvaamaton. Tämä muotou-

tuu usein muutoshankkeissa haasteeksi, sillä työntekijät saattavat pelätä oman ase-

mansa puolesta ja ”panttaavat” sen vuoksi muutoksen edistämiselle arvokastakin tie-

toa. Lisäksi odotetaan, että luotettu henkilö käyttää tietoa toivotulla tavalla luottajan ja 

hänen edustamansa asian tai organisaation parhaaksi. Tämä taas saattaa joissain 

muutostilanteissa johtaa intressiristiriitoihin ja osaoptimointiriskeihin. 
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Holsten ja Fieldsin (2010) tutkimuksen mukaan tunne- ja järkiperäinen luottamus vai-

kuttavat positiivisesti työtekijöiden halukkuuteen jakaa ja käyttää hiljaista tietoa: Luot-

tamus toisen osapuolen ammatilliseen osaamiseen on hiljaisen tiedon hyödyntämistä 

edistävän prosessin perusedellytys. Kuitenkaan tiedonsiirtoa ei todennäköisimmin syn-

ny ilman tunnesiteen syntymistä osapuolten välille. Tunneperustaisella luottamuksella 

on suurempi merkitys halukkuuteen jakaa hiljaista tietoa: hyvät henkilökohtaiset suh-

teet mahdollistavat läheisen kontaktin ihmisten välillä, missä hiljaisen tiedon jakaminen 

voi toteutua. Järkiperäisen luottamuksen merkitys haluun käyttää hiljaista tietoa on suu-

rempi: ammatillinen arvostus on edellytys sille, että vastaanotettua tietoa arvostetaan ja 

sen oikeellisuuteen luotetaan.  

Aiemman tutkimuksen perusteella järkiperäisen luottamuksen voisi tietointensiivisellä 

IT-toimialalla olettaa nousevan tunneperäistä merkittävämmäksi tekijäksi muutosjohta-

misessa. Toisaalta, arvoperusteisten organisaatiokulttuurien kehittyminen ja nuorem-

man sukupolven IT-ammattilaisten uudenlaiset arvopainotukset saattavat muuttaa ase-

telmaa.  
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4. MUUTOSJOHTAMINEN JA TIETOJOHTAMINEN IT-
YRITYKSISSÄ 

 

4.1 Empiriatutkimuksen lähtökohdat 

Empiriatutkimuksen viitekehys rakentui vahvasti kappaleiden 1-3 teoriaosuuksissa esiin 

nostettujen keskeisimpien havaintojen varaan. Koko tutkimuksen lähtökohtana oli 

useissa tutkimuksissa todettu muutoshankkeiden heikko onnistumisaste, jonka syitä 

tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään.  

Yritysten toimintaympäristöissä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, joihin yritysten tulee 

kilpailukykynsä säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi reagoida. Merkittävien, strategisen 

tason muutosten hallintaa uhkaavat kuitenkin monet erilaiset häiriötekijät. Useimmat 

tutkimuksessa esiin nousseet häiriötekijät tai pikemminkin muutosjohtamisen haasteet 

koostuvat edelleen lukuisista pienemmistä tekijöistä, joten kokonaisuudesta selviämi-

nen vaatii hyvin monenlaisia kyvykkyyksiä. Monilla esiin tulleilla tekijöillä on selvä kyt-

kentä tietojohtamisen käytäntöihin, joiden hyödynnettävyyttä haluttiin tässä tutkimuk-

sessa tarkemmin selvittää. Lisäksi yhtenä empiriatutkimuksen lähtökohtana oli tutki-

muksen tavoitteissa mainittu tarve laatia Tietokarhu Oy:lle suositukset muutosjohtami-

sen valmiuksien parantamiseksi. Empiriatutkimuksen viitekehystä on havainnollistettu 

kuvan 15 avulla. 

 

Kuva 15. Empiriatutkimuksen viitekehys. 
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Kappaleiden 1-3 teoriaosuuden perusteella nostin esiin muutamia empiriaosuuden 

kannalta kiinnostavia tarkastelukohteita.  

 Useissa yhteyksissä korostettiin muutosjohtamisessa tarvittavien ja päivit-
täisestä johtamisesta poikkeavien kyvykkyyksien merkitystä. Tämä herätti 

mielenkiinnon selvittää tarkemmin esiin nousseiden osaamisten ja menetelmien 

tunnettuutta sekä niiden merkityksen arviointia ja hyödyntämisen laajuutta suo-

malaisissa IT-yrityksissä. Samoin heräsi ajatus selvittää muutosjohtamiseen liit-

tyvää koulutustarjontaa sekä korkeakouluissa että koulutusyrityksissä.  

 Monilta radikaaleilta muutoksilta ja niiden mukanaan tuomilta ylimääräisiltä on-

gelmilta vältyttäisiin, jos muutostarpeita pystyttäisiin tunnistamaan tehok-
kaasti ennakoiden. Tällöin pystyttäisiin tekemään useampia pieniä ja helpom-

min hallittavia korjaus- ja ohjausliikkeitä, jolloin myös niiden tuloksista päästäi-

siin hyötymään nopeammin. Tältä pohjalta syntyi tarve selvittää, miten yrityksis-

sä on pyritty tunnistamaan ja ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja 

kuinka hyvin siinä on onnistuttu. 

 Muutoksen hallinnan moninaiset haasteet tulivat selvästi ilmi teoriaosuudessa. 

Samoin esiin nousi useita muutoksen hallinnan onnistumisen kannalta keskei-

siksi katsottuja tekijöitä. Erityisesti korostui henkilöstöön vaikuttamisen tär-
keys niin muutostarpeen konkretisoinnissa kuin muutoksen läpivientiin liittyvis-

sä asioissa. Tässä suhteessa myös muutosviestinnän kriittisyys tuli vahvasti 

esiin useista eri lähteistä. Mainittujen haasteiden yleisyys ja onnistumisen mah-

dollistajien hyödyntämislaajuus olivat myös mielenkiinnon kohteina empi-

riaosuudessa. 

 Hiljaisen tiedon hyödyntämisellä on nähty olevan laajasti merkitystä koko tie-

tojohtamisen laajassa kontekstissa. Samoin löytyy näyttöä siitä, että luotta-
muksella on vaikututusta hiljaisen tiedon jakamiseen ja siten hyödyntämiseen 

myös muutostilanteissa. Näiden käytännön ilmentymät valikoituivat näin ollen 

mukaan empiriaosuuden tarkasteluun. 

   

4.2 Tutkimuksen kohteena olleet IT-yritykset ja muut tahot 

Tutkimuksen empiriaosuus kohdistui kolmeen Suomessa toimivaan IT-toimialan yrityk-

seen. Mukaan pyydettiin sellaisia yrityksiä, joilla on kokemuksia viime vuosien aikana 
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toteutetuista merkittävistä muutoshankkeista. Tietokarhu Oy:n lisäksi tutkimukseen 

osallistuneet yritykset esitetään koodinimillä Organisaatio A ja Organisaatio B. Organi-

saatioiden keskeiset tiedot on esitetty taulukossa 7. 

Taulukko 7. Tutkimuksen kohdeorganisaatioiden keskeiset tiedot. 

 Tietokarhu Oy Organisaatio A Organisaatio B 

Organisaation 
kuvaus 

Pörssiyhtiön (Tieto 
Oyj) ja Suomen 
valtion yhteisyritys 

Kansainvälisen 
konsernin Suomen 
tytäryhtiö 

Suuren IT-konsernin 
toimialavastuullinen 
myyntiyksikkö 

Liikevaihto 2010 n. 37 M€ n. 9 M€ n. 110 M€ 
Henkilömäärä n. 300 n. 70 n. 40 

 

Edellä mainittujen kohdeorganisaatioiden lisäksi mukaan on koottu näkemyksiä myös 

kolmelta muutosjohtamisen senioritason asiantuntijalta (jäljempänä Asiantuntijaryhmä). 

Kaikilla heillä on pitkäaikainen kokemus vaativista muutoshankkeista joko muutosjohta-

jan tai konsultin roolissa. Yhdellä osallistujista on lisäksi aiheeseen liittyvää omaa kirjal-

lista tuotantoa ja kahdella merkittävää muutosjohtamiseen liittyvää valmennustaustaa.  

Tietokarhu Oy 

Tietokarhu Oy:n (jäljempänä Tietokarhu) osalta tutkimuksessa on ollut muita enem-

män osallistujia ja sille on tulosten pohjalta on laadittu yrityskohtaiset suositukset 

muutosjohtamisvalmiuksien parantamiseksi. Tämän vuoksi yrityksen toimintaa ja 

muutosjohtamishaasteita on kuvattu seuraavassa lyhyesti. 

Tietokarhu Oy on Suomen valtion ja Tieto Oyj:n omistama tietotekniikkayritys. Yritys 

on perustettu vuonna 1998 ja työntekijöiden lukumäärä on noin 300. Tietokarhu kehit-

tää ja ylläpitää Verohallinnon tietojärjestelmiä. Järjestelmillä on keskeinen rooli Suo-

men henkilö- ja yhteisöverotuksessa sekä verotulojen tilityksessä kulloinkin voimas-

saolevien säädösten mukaan julkishallinnon eri veronsaajille (mm. kunnat, kaupungit, 

seurakunnat). Lisäksi Tietokarhu kehittää uusia sähköisen asioinnin palveluja sekä 

Verohallinnon henkilöasiakkaille että yhteisöille. Yrityksen kannattavuus, asiakastyy-

tyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys ovat hyvällä tasolla. 

Suomen verolainsäädäntö ja verotuskäytäntö edellyttävät verotuksen tietojärjestelmiltä 

erittäin korkeaa luotettavuutta; ”oikea vero oikeaan aikaan”. Verotuksen järjestelmiä 

toimittavalta Tietokarhulta edellytetään Verohallinnon suurimpana tietojärjestelmätoi-
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mittajana laaja-alaista IT-osaamista sekä valmiutta reagoida nopeasti ja joustavasti 

lainsäädännöstä aiheutuviin järjestelmämuutoksiin.  

Verohallinnossa on investoitu voimakkaasti verotusprosesseja tukevien tietojärjes-

telmien kehittämiseen. Tietokarhulla on ollut keskeinen rooli näissä kehityshankkeis-

sa. Kehitysinvestoinneissa tarvittaviin uuden teknologian osaamisiin on Tietokarhus-

sa panostettu merkittävästi. Projektikuorman vaihteluiden tasaamiseksi, eräiden eri-

tyisosaamisten varmistamiseksi sekä liiketoimintariskien minimoimiseksi Tietokarhu 

on luonut varsin laajan alihankkija- ja kumppaniverkoston, mikä on asettanut omat 

erityisvaatimuksensa yhtiön johtamiskäytännöille.  

Tietokarhussa käynnistettiin vuonna 2009 yrityksen ohjausmallin uudistaminen, tavoit-

teena entistä joustavampi ja tehokkaampi resurssien allokointi sekä sitä kautta parempi 

kokonaistuottavuus ja kilpailukyky. Muutoksessa on mm. purettu siiloutuneita organi-

saatiorakenteita, yhtenäistetty prosesseja ja panostettu entistä enemmän asiakkuu-

denhallintaan. Uudistusohjelmaan kuului myös matriisiorganisaatioon siirtyminen, mikä 

muutti esimies/alaissuhteita ja yhtiön sisäisiä yhteistyöverkostoja. 

Uusina muutoshaasteina sekä Tietokarhussa että sen asiakasorganisaatiossa tullaan 

lähivuosina kohtaamaan merkittäviä teknologiauudistuksia ja niihin liittyen myös osaa-

misten ja yhteistyöverkostojen uudistamistarpeita. Muutosten ennakoidaan kestävän 

useita vuosia ja samaan aikaan on pystyttävä varmistamaan palvelujen häiriöttömyys 

ja kriittisten osaamisten saatavuus. Tietokarhulla on hyvin selkeä liiketoimintaintressi 

panostaa muutosjohtamisvalmiuksiin. 

 

4.3 Tiedonkeruu kohdeorganisaatioista ja erityisasiantuntijoilta 

Kolmen IT-yrityksen edustajien kutsumisesta kyselytutkimukseen sovittiin kunkin orga-

nisaation johdon kanssa. Tietokarhun osalta kutsu lähetettiin 50 henkilölle. Nämä edus-

tivat kohtuullisen kattavasti yrityksen ylintä johtoa, keskijohtoa, tukitoimintoja sekä asi-

antuntijoita. Vastauksia tuli 40, joten vastausprosentiksi muodostui 80,0. Organisaatio 

A:ssa kutsu lähetettiin neljälle johtoryhmän jäsenelle, joista kaksi vastasi. Vastauspro-

sentiksi muodostui näin 50,0. Organisaatio C:ssä kutsu lähetettiin kaikille organisaation 

42 jäsenelle. Tältä osin vastauksia tuli 18, joten vastausprosentiksi muodostui 42,9.  

Tietojen keruu toteutettiin Webropol-verkkokyselynä 28.11.2011 – 2.12.2011 välisenä 

aikana. Kartoitus perustui pääosin monivalintakysymyksiin ja kyselyyn pystyi vastaa-

maan joustavasti työtilanteen mukaan, joten yhden työviikon vastausaika riitti hyvin 
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tulosten kokoamiseen. Koko verkkokyselyn rakenne käy ilmi liitteestä 1. Yhteenveto 

koko organisaatiokyselyn tuloksista on esitetty liitteessä 2 ja Tietokarhun tuloksista 

liitteessä 3. 

Muutosjohtamisen asiantuntijaryhmäkyselyssä kaikki kolme mukaan pyydettyä henki-

löä osallistuivat tutkimukseen. Myös tämä osuus suoritettiin Webropol-verkkokyselynä, 

joskin kysymyslista oli hieman muuta kartoitusta suppeampi. Tässä ei ollut tarkoituk-

senmukaista pyytää erityisasiantuntijoita arvioimaan omia muutosjohtamisen osaamisi-

aan. Tätä ryhmää ei myöskään pyydetty arvioimaan oman organisaationsa tärkeimpiä 

kehityskohteita, vaan sen sijaan kokemustensa mukaan arvioimaan yleensä IT-

yritysten tärkeimpiä muutosjohtamisen kehityskohteita. Vastausaika oli sama kuin kol-

men organisaation kyselyissä.     

Kyselyn tulokset sai Webropol-välineestä numeromuodossa valmiina pdf- ja excel-

raportteina. Jatkoanalysoinnissa ja tulosten muokkaamisessa helpommin tulkittaviksi 

kuviksi on hyödynnetty excelin vakio-ominaisuuksia.  

Tulosten valmistumisen jälkeen osalle Tietokarhu-osuuteen kutsutuista henkilöistä lä-

hetettiin sähköpostilla sekä tutkimuksen tulokset että kuusi täydentävää kysymystä. 

Kysymykset kohdistuivat Tietokarhun tuloksiin ja niiden analysointiin. Tämän lisä-

kyselyn ja sitä täydentävien haastattelujen tarkoituksena oli hakea lisänäkemyksiä koko 

tutkimuksen tulosten analysointiin, mutta erityisesti Tietokarhulle laadittavien kehittä-

missuositusten pohjaksi. Lähetetyt kuusi lisäkysymystä ja poiminnat keskeisistä vasta-

uksista on esitetty liitteessä 4. Pidetyt haastattelut on lueteltu liitteessä 5. 

  

4.4 Empiriatutkimuksen tulokset 

Empiriaosuuden taustamuuttujien asettelu mahdollisti tulosten analysoinnin useista eri 

näkökulmista. Kaikkien tulosten esittäminen ei kuitenkaan osoittautunut tarkoituksen-

mukaiseksi, joten seuraavassa on keskitytty lisäarvoltaan ja tutkimuksen tavoitteiden 

kannalta keskeisiin yhteenvetoihin: 

1. Yhteenveto kaikkien kolmen organisaation vastauksista: Tärkein tarkastel-

tava kokonaisuus, joten tämä osuus on esitetty ja analysoitu muita laajemmin 

kappaleessa 4.4.1.  

2. Yhteenveto muutosjohtamisen asiantuntijaryhmän näkemyksistä: Täyden-

tävä kokonaisuus, josta keskeiset havainnot on koottu kappaleeseen 4.4.2. 
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3. Yhteenveto Tietokarhun vastauksista: Tulokset olivat hyvin saman suuntai-

set kappaleessa 4.4.1 esitettävien kolmen organisaation yhteistulosten kanssa. 

Yhtiötason kehittämissuositusten laatimiseksi tässä osa-alueessa on keskitytty 

eri vastaajaryhmien näkökulmien analysointiin. Tältä osin keskeiset havainnot 

on esitetty kappaleessa 4.4.3.  

 

4.4.1 Yhteenveto kaikkien kolmen IT-organisaation vastauksista 

Taustamuuttujat 

Yhteensä tutkimukseen osallistui 60 henkilöä kolmesta mukana olleesta organisaatios-

ta. Vastaajien jakauma organisaatioittain on esitetty kuvassa 16, rooli organisaatioissa 

kuvassa 17, työkokemus vuosina kuvassa 18, koulutus kuvassa 19 ja sukupuolija-

kauma kuvassa 20.  

40
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Tietokarhu

Organisaatio A

Organisaatio B

Vastaajien lukumäärä (n=60)

 
Kuva 16. Vastaajien jakauma organisaatioittain. 

Vastauksissa korostuvat Tietokarhun näkemykset, jotka muodostivat 2/3 kaikista vas-

tauksista. Tietokarhu-vastausten suuri lukumäärä oli siinä mielessä hyvä asia, sillä yh-

tenä tavoitteena oli laatia juuri Tietokarhulle kehityssuositukset muutosjohtamisval-

miuksien kehittämiseksi.  
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Kuva 17. Vastaajien roolien jakauma.  
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Tässä tutkimuksessa asiantuntijatyötä tekevien vastaajien määrä edusti noin 41,7 pro-

senttia kaikista vastaajista. Muutosjohtaminen mielletään yleensä enemmänkin mainit-

tujen kolmen muun roolin vastuulle kuuluvaksi toiminnaksi, joten tutkimuksen kannalta 

tuloksia oli syytä tarkastella myös ei-esimiestehtäviä suorittavien asiantuntijoiden näkö-

kulmasta.  
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Vastaajien työkokemus (n=60)

 
Kuva 18. Vastaajien työkokemus. 

Vastaajista 60,0 prosentilla oli vähintään 20 vuoden ja 95,0 prosentilla vähintään 10 

vuoden työkokemus. Otos on kokonaisuutena kohtuullisen hyvin linjassa organisaatioi-

den ikäjakaumien kanssa, joskin alle 10 vuoden työkokemuksen omaavien vastaajien 

osuus oli vain 5,0 %. Tutkimuksen suurimmassa vastaajaryhmässä eli Tietokarhussa 

(n=40) alle 10 vuoden työkokemuksen omaavia työntekijöitä on noin 15 prosenttia ja 

vastaavasti toiseksi suurimmassa eli organisaatio B:ssä (n=18) noin 12 prosenttia.  
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Vastaajien koulutus (n=60)

 
Kuva 19. Vastaajien koulutus. 

Vastaajissa korostuvat ammattikorkeakoulutason (noin 58 %) ja korkeakoulutason 

(noin 32 %) koulutustaustat, mikä on varsin tyypillinen jakauma IT-toimialalla. Monista 

muista toimialoista poiketen korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt jakautuivat 

melko tasaisesti kaikkien mainittujen tehtäväroolien kesken. Näistä ei esimiestehtävis-

sä toimivien asiantuntijoiden osuus koko otannasta oli noin 10 % ja itse asiantuntija-

ryhmästä noin 24 %. 
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Kuva 20. Vastaajien sukupuolijakauma. 

Tässä tutkimuksessa naisten osuus oli lähes puolet vastaajista. Tämä on hyvin linjassa 

kokonaisvastaajamäärissä keskeisten Tietokarhun ja organisaatio B:n sukupuolija-

kaumien kanssa.  Tietokarhun koko organisaatiossa naisten osuus on noin 49 % ja 

organisaatio B:ssä noin 42 %. Tulosten eri osuuksia analysoitaessa ei  paljastunut 

merkittäviä eroja miesten ja naisten vastauksissa. 

 

Muutosten hallinnan erityisosaamiset 

Muutoksissa tarvittavien erityisosaamisten pohjana kyselyssä käytettiin Laamasen 

(2008) esittämää jäsennystä, jota täydennettiin useista lähteistä vahvasti esiin nous-

seella muutosviestinnän osaamisella. Vastaajia pyydettiin merkitsemään näin kootulta 

listalta mielestään neljä tärkeintä osaamisaluetta. Arvioinnin tulokset on esitetty kuvas-

sa 21. Kysymyksenasettelussa kuvatuista osaamisista selvästi tärkeimmiksi arvioitiin 

otsikkotasolla tärkeysjärjestyksessä 1) Muutosjohtajuus, 2) Muutosviestintä ja 3) Onnis-

tumisen organisointi. On kuitenkin huomionarvoista, että kaikki esitetyt osaamiset sai-

vat ääniä, jopa viimeiseksi jäänyt Itsensä johtamistaidot sai kuudestakymmenestä 

mahdollisesta äänestä 11.  



 
63 

  
 

53

50

37

23

22

17

15

12

11

0 10 20 30 40 50 60

MUUTOSJOHTAJUUS: Taito lukea sitä, mistä ihmiset voivat 
innostua, tunnistaa ne ihmiset, joiden kanssa saadaan tehokkaasti 
tuloksia aikaan, fokuksen säilyttäminen, olennaisen kiteyttäminen 

puhuttelevalla tavalla.

MUUTOSVIESTINTÄ: Taito perustella ja kiteyttää muutoksen tarve, 
kyky huomioida eri ryhmien erilaiset tiedontarpeet, kyky herättää 

luottamusta kuulijoissa.

ONNISTUMISEN ORGANISOINTI: Taito luoda 
organisaatiorakenteita, joita tarvitaan muutoksen aikaan saamiseen, 

löytää oikeat ihmiset, järjestää tarvittavat resurssit, osaaminen ja 
tuki.

SEURANTA- JA ARVIOINTITAIDOT: Taito arvioida 
tarkoituksenmukaisuutta muuttuvissa olosuhteissa ja seurata 

edistymistä sovittuja kriteerejä vasten sekä nostaa esille saavutuksia 
ja puuttua rakentavasti epäkohtiin oppimista edistävästi.

ONNISTUMISEN TUKI: Taito edistää muiden ihmisten kykyä selvitä 
muutoksesta, dialogisuus, refleksiivisyys, koutsaus, sparraus, 

mentorointi.

MUUTOSILMIÖIDEN TUNTEMUS: Taito tehdä sosiaalisia 
havaintoja, miten sitoutuminen syntyy, ihmisten erilaisuuden 

vaikutus sitoutumiseen ja oppimiseen.

SYSTEEMIOSAAMINEN: Ymmärtää monimutkaisia kokonaisuuksia 
ja niissä vaikuttavia sosiaalisia voimia, jäsentää monimutkaisuutta, 

vaikutussuhteita, syy-seuraussuhteita, palautemekanismeja, 
ymmärtää taustalla olevat rakenteet.

MUUTOSPROSESSIOSAAMINEN: Taito suunnitella, toteuttaa ja 
seurata muutosprosessin edistymistä, monien projektien 
yhtäaikainen hallinta, työskentely järjestelmien kautta.

ITSENSÄ JOHTAMISTAIDOT: Kyky henkilökohtaiseen 
kehittymiseen ja kestävään hyvinvointiin, epätietoisuuden 

kestäminen, omat vahvuudet.

Muutososaamiset

 
Kuva 21. Eri muutososaamisten tärkeys. 

    

Saatu muutosjohtamiskoulutus 

Yhtenä mielenkiinnon kohteena empiriatutkimuksessa oli IT-organisaatioiden avain-

henkilöiden saama muutosjohtamiskoulutus. Asiaa tiedusteltiin sekä opiskeluvaiheessa 

että työelämässä saadun koulutuksen kannalta. Tulokset on esitetty kuvissa 22 ja 23. 
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Kuva 22. Muutosjohtamiskoulutus opiskeluvaiheessa. 
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Kuva 23. Muutosjohtamiskoulutus työuran aikana.   

Tulosten mukaan vain harva vastaajista on saanut muutosjohtamiskoulutusta opiskelu-

aikanaan. Tähän ryhmään kuuluneesta yhdeksästä henkilöstä kuudella oli korkeakou-

lututkinto ja kolmella ammattikorkeakoulututkinto tai vastaavan tasoinen muu tutkinto. 

Opiskeluvaiheessa saadun muutosjohtamiskoulutuksen osalta tulokset ovat hyvin lin-

jassa yliopistoihin tehdyn koulutuskartoituksen kanssa. Aiheeseen liittyvää kurssitarjon-

taa selvitettiin Aalto Yliopistosta, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sekä Tampe-

reen, Jyväskylän ja Oulun yliopistoista. Suoraan muutosjohtamiseen liittyviä kursseja 

löytyi kurssivalikoimista niukasti. Toki monilla strategiseen johtamiseen ja johtamiseen 

liittyvillä kursseilla käsitellään myös muutosjohtamisen kannalta tärkeitä tekijöitä, ja 

joissakin kurssikuvauksissa myös mainitaan strategisten muutosten hallinta yhtenä 

kurssiin liittyvänä osa-alueena. Muutosjohtamisen eri näkökulmia yhteen kokoavaa 

koulutusta löytyi kurssikuvausten perusteella vuonna 2011 vain yhdestä yliopistosta, 

jossa järjestetään kuuden opintopisteen kurssia Managing Innovation and Change.  

Työuran aikana tapahtunutta muutosjohtamiskoulutusta oli saanut n. 47 % vastaajista. 

Sekä ylimmästä johdosta että keskijohdosta lähes 70 % ilmoitti saaneensa muutosjoh-

tamiskoulutusta. Vastaavasti tukitoimintojen edustajilla osuus jäi n. 40 prosenttiin ja 

asiantuntijoilla n. 28 prosenttiin. Tulos on hyvin ymmärrettävä, sillä sekä tämän tyyppi-

sen koulutuksen tarve että tarjonta kohdistuvat useimmiten juuri organisaatioiden ylim-

pien tasojen edustajille.   

Yrityksille suunnattuja muutosjohtamisen kursseja ja valmennusohjelmia löytyy eri kau-

pallisten koulutusorganisaatioiden valikoimista useita. Taulukkoon 8 on koottu esimerk-

kejä vuonna 2011 järjestetyistä koulutuksista. Lisäksi lukuisat konsultointiyritykset tar-

joavat aiheen puitteissa asiakaskohtaisia valmennuksia ja konsultointeja. Kaupallisen 

koulutustarjonnan runsaudesta voi päätellä, että muutosjohtamisen valmennuksella on 

kysyntää. Johtunee myös muutoshankkeiden monimuotoisuudesta, että useilla val-
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mennusorganisaatioilla on ohjelmissaan myös asiakaskohtaisesti räätälöitäviä toteu-

tuksia.  

Taulukko 8. Muutosjohtamisen koulutustarjontaa Suomessa 2011. 

(http://www.koulutus.fi/muutosjohtaminen. [Verkkodokumentti]. [Viitattu 2.12.2011]). 

Kouluttaja Kurssin / valmennuksen nimi Kesto 
pv 

Tieturi Oy Change leadership – Muutoksen menestyksekäs 
johtaminen 

1 

Aalto Yliopisto Execu-
tive Education Oy 

Future Leadership – johda uudistumista 5 

Tieturi Oy Muutoshankkeen ohjaus ja tuki 1 
Laatukeskus Excel-
lence Finland 

Toimiva muutoksen suunnittelu – tekemistä vaille 
valmis 

1 

Aalto Yliopisto Execu-
tive Education Oy 

Leading change 3 

IMPROVment Oy Hallittu muutos 1 
Sanoma Pro Oy Muutosten johtaminen räätälöitynä Räätä-

löidään 
Novetos Oy Muutosprojektit ja konsultointi Räätä-

löidään 
Mercuri International 
Oy 

Muutoksen johtaminen – Manage change prog 1. 
(yhdistelmä seminaareja ja verkko-opiskelua)  

 

Mercuri International 
Oy 

Muutoksen johtaminen – Manage change prog 2. 
(yhdistelmä seminaareja ja verkko-opiskelua)  

 

 

Tutkimukseen osallistujia pyydettiin arvioimaan omaa muutosjohtamisosaamisen taso-

aan aiemmin arvioitujen erityisosaamisten perusteella. Tulokset kokonaisuutena on 

esitetty kuvassa 24.  
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Oma tietämykseni muutosjohtamisesta asteikolla 1-7 (n=59)

 
Kuva 24. Vastaajien oman muutosjohtamisosaamisen arviointi. 

http://www.koulutus.fi/muutosjohtaminen
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Kun tarkastellaan tässä kohdassa arvioitua omaa muutosjohtamisosaamista ja aiem-

min kysyttyä saatua muutosjohtamiskoulutusta, niin taulukosta 9 nähdään, että ylin 

johto kokee hallitsevansa muutosjohtamisen selvästi paremmin kuin keskijohto oman-

sa, vaikka saadussa muutosjohtamiskoulutuksessa ei ole juurikaan eroa. Tässä kartoi-

tuksessa ei kuitenkaan selvitetty saadun muutosjohtamiskoulutuksen laajuutta, joten on 

jopa todennäköistä, että ylin johto on asemansa ja laajemman vastuunsa vuoksi saanut 

aiheesta keskijohtoa laajempaa koulutusta.  

Taulukko 9. Korrelaatio muutosjohtamiskoulutuksen ja osaamisen itsearvioinnin välillä. 

 Saatu muutosjohtamiskoulutus 
(% vastaajista) 

Arvio omasta muutosjohtamisosaa-
misesta (keskiarvo asteikolla 1-7) 

Ylin johto 67 % 5,22 
Keskijohto 69 % 4,53 
Tukitoiminto 40 % 3,80 
Asiantuntija 28 % 3,20 

   

 

Muutostarpeiden havaitseminen  

Toimintaympäristön muutosten havaitsemisen ja niihin reagoinnin esteitä kartoitettiin 

kysymyksellä, jossa vastaajien tuli merkitä teoriatutkimuksen perusteella valituista kah-

destatoista merkittävästä esteestä viisi tärkeintä. Tulokset käyvät ilmi kuvasta 25. Kaik-

ki esitetyt tekijät nähtiin tärkeiksi, vähitenkin tärkeäksi arvioitu tekijä sai 59 mahdollises-

ta äänestä 17. Tärkeimmiksi todettiin kuitenkin 1) Yrityksen menestys, joka tuudittaa 

liialliseen hyvän olon tunteeseen, 2) Yksilöiden luutuneet ajatukset, jotka suosivat liikaa 

vallitsevia käsityksiä ja 3) Päättäjien omien henkilökohtaisten näkemysten liiallinen hal-

litseminen, joka rajoittaa uusien näkemysten esille pääsyä. Kun vastauksia tarkasteli 

vastaajien työkokemuksen pituuden perusteella, niin ensin mainittu tekijä korostui pi-

temmän kokemuksen omaavilla ja kaksi muuta nuoremman polven edustajilla.  
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Firmalla menee nyt taloudellisesti hyvin -> 
tuudittaudutaan hyvän olon tunteeseen.

Yksilön omat ajatukset ovat luutuneet -> ei osata katsoa 
asioita toisin, suositaan jo vallitsevia käsityksiä.

Päättäjien omat henkilökohtaiset näkemykset hallitsevat 
liikaa -> ei tilaa uusille näkemyksille.

Luottamuksen puute estää avointa keskustelua ja 
tiedonsiirtoa.

Puuttuu systematiikka ja työvälineet heikkojen signaalien 
kokoamiseen ja analysointiin -> ei pystytä 

hyödyntämään saatavilla olevaa informaatiota.

Keskitytään vain jatkuvaan parantamiseen -> päähuomio 
kääntyy sisäisiin kysymyksiin.

Nykyiset tuotteet ja/tai palvelut ovat kilpailukykyisiä -> ei 
nähdä uhkia ajoissa.

Liian tiukka fokus ydinliiketoimintaan -> ei panosteta 
uusiin mahdollisuuksiin.

Erittäin hajautettu päätöksenteko -> ei synny yhteistä 
näkemystä isoista kysymyksistä.

Yksittäisen ihmisen havaintokenttä on rajoittunut -> ei 
nähdä kaikkea tarpeellista tietoa.

Voimakkaasti keskitetty päätöksenteko -> liian kapea 
näkymä ympäristön muutoksiin.

Väärin kohdennetut palkitsemisjärjestelmät -> 
panostetaan tuttuun ja turvalliseen.

Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten 
tunnistamisen esteet

 
Kuva 25. Toimintaympäristön muutosten havaitsemisen esteet. 

 

Muutosjohtamisen teorian tuntemus 

Muutosjohtamisen teorioiden tuntemusta käsitelleen osuuden tulokset on esitetty ku-

vassa 26. Tulokset tukevat aiemmin esitettyjä muutosjohtamisen koulutusta kartoitta-

neen osuuden havaintoja. 42,9 % vastaajista ei tunnistanut lainkaan kysymyksessä 

esitettyjä muutosjohtamisen keskeiseksi tunnustettuja teorioita. Parhaiten tunnistettiin 

PDCA-malli, jonka tunnettuus (ka. 3,89 / n=56) selittyy luultavasti sillä, että kyseistä 

mallia sovelletaan varsin laajasti erilaisissa laadunhallinnan kehitysohjelmissa. Myös 

metaforat ja muutostarinat (ka. 3,65 / n=54) tunnettiin muita tekijöitä paremmin.   

Eri vastaajaryhmistä ylimmän johdon edustajat tunsivat teoriat parhaiten, asteikolla 1-7 

keskiarvolla 3,77. Tukitoimintojen ja keskijohdon edustajilla keskiarvot olivat 3,03 ja 
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2,92. Asiantuntijoilla teorioiden tuntemus sai keskiarvon 2,49. Tässäkin kohdassa vas-

tauksissa näkyy kohtuullisen hyvin korrelaatio työuran aikana saadun muutosjohtamis-

koulutuksen kanssa. Ainoastaan keskijohdon ja tukitoimintojen välillä syntyi merkittävä 

ero tukitoimintojen eduksi. Tukitoimintojen kokonaiskeskiarvoa nosti merkittävästi kes-

kijohtoa parempi tietoisuus organisaatiokulttuuria koskeneessa kohdassa; tukitoiminto-

jen (n=9) keskiarvo oli 3,89 ja keskijohdon (n=14) vastaavasti 2,64. Tulosten julkaisun 

jälkeen käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että tukifunktioiden edustajista varsinkin 

organisaatioiden HR- ja viestintävastaavat tunsivat organisaatiokulttuuriin liittyviä käsit-

teitä keskijohtoa paremmin.  

Esitettyjen teorioiden hyödynnettävyyttä pystyi arvioimaan vain alle puolet vastaajista. 

Näiden osalta parhaiden hyödynnettäviksi arvioitiin metaforat ja tarinoiden kerronta 

muutosviestinnän keinoina (ka. 5,13 / n=32) sekä PDCA-malli (ka. 4,84 / n=37).    
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Muutosjohtamisen teorioiden tuntemus asteikolla 1-7

Organisaatiokulttuurin näkyvät ja 
ei-näkyvät tasot ja niiden 
merkitykset, ka. 3,20.

Metaforat ja tarinan kerronta 
muutosviestinnän keinoina, 3,65.

Uuden tiedon luomisen SECI-
malli, ka. 1,87.

Hiljainen tieto (tacit knowledge), 
ka. 3,52.

PDCA-malli (Plan – Do – Check 
– Act), ka. 3,89.

Lewinin ja Scheinin 
kolmevaiheinen 
muutoksenhallintamalli, ns. 
jääpalamalli, ka. 1,57.
John Kotterin kahdeksan vaiheen 
muutoksenhallintamenettely, ka 
2,58.

 
Kuva 26. Muutosjohtamisen teorioiden tuntemus. 
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Muutosten onnistumisen esteet 

Muutosten onnistumisen esteitä pyydettiin arvioimaan kahden pääotsikon alla. Muutos-

prosessin hallinnan näkökulman tulokset on esitetty kuvassa 27 ja henkilöstön suhtau-

tumisen näkökulman tulokset kuvassa 28. Tuloksista käyvät hyvin ilmi muutosten mo-

ninaiset haasteet. Asteikolla 1-7 koko arvioinnin keskiarvoksi kertyi 4,89. Muutospro-

sessin hallinnassa suurimmiksi esteiksi osoittautuivat 1) Muutos ei näy tekoina, 2) Muu-

tokselle ei pystytä järjestämään aikaa ja 3) Muutoksen vaatima apu ja tuki aliarvioi-

daan. Muutosprosessin haasteellisuutta kuvaa hyvin sekin, että 23 esitetystä esteestä 

vähitenkin ääniä saanut tekijä ylsi keskiarvoon 3,92.   
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5.00
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4.83

4.69

4.58

4.55

4.53

4.32

4.10

4.02

3.92

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Muutos ei näy tekoina.

Muutokselle ei ole tai sille ei pystytä järjestämään aikaa. 
Esimiesten työtilanne ei kestä muutoksen aiheuttamaa …

Muutoksen vaatima apu ja tuki organisaatiolle aliarvioidaan.

Muutoksella aikaansaatua uutta toimintakulttuuria ei saada 
juurrutettua, jolloin muutosvaikutus ei kestä kauaa.

Strategian ja muutoksen tarkoituksen epäselvyys.

Muutoksella ei ole riittävän vahvaa ryhmää ohjaamassa 
prosessia, jolloin vauhti loppuu ennen pitkää.

Muutosvastarinnan perimmäisiä syitä ei tunnisteta, jolloin 
niihin ei osata vaikuttaa.

Organisaatioon ei ole kehittynyt muutosmyönteistä kulttuuria.

Muutosta ja siihen liittyviä toimenpiteitä pelätään.

Organisaation hiljaisen tiedon merkitystä ei osata huomioida 
riittävästi muutosten hallinnassa.

Muutoksen selviäkään esteitä ei pystytä poistamaan, esim. 
muutoksen onnistumiselle välttämättömiä henkilö- tai …

Merkittäviä muutoksia ei projektoida kunnolla.

Ei saada näkyviin lyhyen aikavälin voittoja, jolloin usko 
muutokseen alkaa hiipua.

Esimiehet eivät huomaa, että muut eivät koe muutosta 
relevantiksi itselleen.

Muutosprojektien etenemistä ei raportoida ja seurata riittävän 
tiheästi, jolloin muutosote heikkenee.

Johtajat johtavat muutosta liikaa omiin kokemuksiinsa 
perustuen. Se mikä toimii yhdessä paikassa, ei välttämättä …

Vallankäyttöön liittyvät ristiriitaisuudet muutostilanteissa.

Muutos katsotaan valmiiksi liian aikaisessa vaiheessa, jo 
ensimmäisten voittojen jälkeen.

Tarvittavia muutoskyvykkyyksiä ei ole riittävästi.

Muutokseen uskovat eristäytyvät omaksi joukokseen, erilleen 
muusta organisaatiosta.

Muutoksen vastustajat ”tyrmätään”, jolloin oikeutettujakaan 
kommentteja muutosprosessin heikkouksista ei huomata.

Muutoksen hitaus sosiaalisista syistä.

Muutoksen vastustajille annetaan liikaa tilaa.

Muutosten onnistumisen esteet / muutosprosessin hallinta

 
Kuva 27. Muutoksen onnistumisen esteet / muutosprosessin hallinta. 
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Henkilöstön suhtautumisen osalta suurimmiksi esteiksi todettiin 1) Henkilöstö ei tunnis-

ta muutoksen välttämättömyyttä, koska johto ei ole pystynyt viestimään sitä riittävän 

selvästi, 2) Muutosviestinnän epäonnistuminen ja 3) Muutosvision kommunikoinnin 

määrä ja laatu eivät ole riittävällä tasolla. Pienimmäksi esteeksi henkilöstön suhtautu-

misen kannalta arvioitiin luottamuksen puute työtovereita kohtaan, joka sekin sai kes-

kiarvoksi 3,53. Kokonaisuutena heikkoon muutosviestintään kiinteästi liittyvät tekijät 

nousivat selvästi tärkeimmiksi onnistumisen esteiksi henkilöstön suhtautumisen kannal-

ta. 
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Henkilöstö ei tunnista muutoksen välttämättömyyttä, 
koska johto ei ole pystynyt viestimään sitä riittävän 

selvästi.

Muutosviestintä epäonnistuu.

Vision kommunikoinnin laatu ja määrä eivät ole 
riittävällä tasolla.

Riittävän laajaa sitoutumista muutokseen ja sen 
tavoitteisiin ei synny.

Henkilöstö ei tunnusta muutoksen 
välttämättömyyttä, vaikka esitetyt realiteetit puhuvat 

sen puolesta (muutosvastarinta).

Muutosvisio puuttuu tai se ei ole riittävän selvä.

Avainhenkilöt pelkäävät asemansa ja arvonsa 
yritykselle heikkenevän muutoksessa.

Organisaation vaikuttajapersoonien heikko 
sitoutuminen heikentää muidenkin sitoutumista 

muutokseen.

Luottamuksen puute ylintä johtoa kohtaan 
heikentää sitoutumista muutokseen.

Luottamuksen puute mahdollisia ulkoisia 
muutoskonsultteja kohtaan heikentää sitoutumista 

muutokseen.

Syntyy mielikuva kaiken muuttamisesta, vaikka on 
paljon asioita, joiden ei pidä muuttua.

Luottamuksen puute lähintä esimiestä kohtaan 
heikentää sitoutumista muutokseen.

Luottamuksen puute työtovereita kohtaan heikentää 
avointa tiedonvaihtoa.

Muutosten onnistumisen esteet / henkilöstön suhtautuminen 
muutoksiin

 
Kuva 28. Muutoksen onnistumisen esteet / henkilöstön suhtautuminen muutoksiin. 



 
71 

  
 

Oman organisaation muutosjohtamisvalmiudet ja kehityskohteet 

Viimeisenä monivalintatehtävänä vastaajia pyydettiin arvioimaan oman organisaationsa 

tämänhetkisiä valmiuksia asteikolla 1-7 neljästä muutosjohtamisen eri näkökulmasta: 

1) Muutostarpeiden tunnistaminen, 2) Hiljaisen tiedon ja luottamuksen hyödyntäminen, 

3) Muutosprosessin hallinta ja 4) Muutosviestintä. Yhteensä eri valmiustekijöitä oli esil-

lä 34 kappaletta. Lisäksi vastaajia pyydettiin vielä merkitsemään listalta viisi tärkeintä 

muutosjohtamisen kehityskohdetta juuri oman organisaationsa kannalta.  

Kokonaisuutena parhaimmalla tasolla oleviksi valmiuksiksi osoittautuivat 1) Toimin-

taympäristön muutosten säännöllinen arviointi (ka. 4,40), 2) Muutosten projektointi (ka. 

4,28), 3) Muutosten perusteiden esittäminen selkeästi (ka. 4,20), 4) Kyky tehdä vaikei-

takin päätöksiä muutosten onnistumisen varmistamiseksi (ka.4,17) ja 5) Organisaatios-

sa vallitseva luottamuksen ilmapiiri (ka. 4,05). Vastaavasti heikoimmin sijoittuivat 1) 

Kehitysideoiden eteneminen päätöksentekotasolle (ka. 3,02), 2) Kehitysideoista annet-

tava palaute (ka. 3,05), 3) Huippuosaajien hallitseman hiljaisen tiedon saattaminen 

yhteiseen käyttöön (ka. 3,07) ja 4) Kehitysideoista palkitseminen (3,10). 

IT-toimiala on luonteeltaan hyvin nopealiikkeinen, joten hyvin menestyvissä alan orga-

nisaatiossa toimintaympäristön muutosten säännöllinen arviointi on jo ehtinyt vakiintua 

normaaliksi johtamiskäytännöksi. Kaikki tutkimukseen osallistuneet organisaatiot ovat 

menestyneet varsin hyvin, joten tämän tekijän sijoittuminen valmiuslistan kärkeen on 

näin selitettävissä. Sen sijaan voi hyvällä syyllä kyseenalaistaa kyseisen valmiuden 

hyvyyden, sillä asteikolla 1-7 tämä parhaaksi arvioitu valmius jäi arvoon 4,40. Samalla 

tulos kertoo, että koko 34 valmiuden listalta löytyy erittäin paljon kehityspotentiaalia 

tutkimuksen kohdeorganisaatioille. 

Myös muutosten projektointi sijoittui hyvin, mutta tulos (4,28) ei tältäkään osin osoita 

suurta tyytyväisyyttä. Tässä on syytä huomata, että kohdeorganisaatiot toimivat suu-

rimmaksi osaksi juuri projektiliiketoiminnassa, joten projektien hallinta on yksi organi-

saatioiden keskeisimpiä osaamisalueita.   

Vaikka muutosten perusteiden esittäminen ylsi keskiarvoon 4,20, niin monet muutok-

sen läpiviennille keskeiset valmiudet jäivät keskiarvoissa välille 3,15 – 3,78. Heikoim-

min sijoittui tältä osin ajan järjestäminen esimiehille ja muutosagenteille, jotta he voisi-

vat suoriutua muutoksen edistämisestä varsinaisten päivittäisten vastuidensa ohessa. 

Juuri tähän liittyvät tekijät oli mainittu merkittävinä muutosten onnistumisen esteinä 

mm. Sengen ja Kaeuferin (2000) artikkelissa.    
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Heikoimpia valmiusarvioita tarkasteltaessa huomataan, että ne kaikki ovat keskeisessä 

asemassa Dozin ja Kosonen (2008) kuvaamassa muutostarpeiden havainnoinnissa. 

Jos siis valmiudet tältä osin ovat heikot, niin todennäköisyys vaikeasti hallittaviin ”pak-

komuutoksiin” on myös korkea.  

Kaikkien 34 muutosjohtamisvalmiuden tulokset neljällä pääotsikkotasolla on esitetty 

kuvassa 29. Siitä käy myös ilmi, että kokonaisuutena heikoimmat valmiudet koettiin 

olevan muutostarpeiden tunnistamiseen liittyvissä tekijöissä. Kaikkien 34 valmiuden 

keskiarvoksi tuli 3,71. Tulosta ei asteikolla 1-7 voi pitää ainakaan erityisen hyvänä.   

3.56

3.64

3.73

3.88

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Muutostarpeiden tunnistaminen ajoissa (11 
tekijää)

Hiljainen tieto ja luottamus (3 tekijää)

Muutosprosessin hallinta (10 tekijää)

Muutosviestintä (10 tekijää)

Oman organisaation muutosvalmiudet asteikolla 1-7

 
Kuva 29. Oman organisaation muutosvalmiudet pääotsikkotasolla. 

 

Kymmenen tärkeimmäksi arvioitua oman organisaation kehityskohdetta on esitetty ku-

vassa 30. Tässä korostuivat huippuosaajien hallitseman hiljaisen tiedon saattaminen 

yhteiseen käyttöön sekä kehitysideoiden käsittelyprosessi. Molemmilla tekijöillä on 

merkitystä siinä, että muutostarpeet havaitaan ajoissa ja organisaatio pystyy toimimaan 

ketterästi pienten muutosten kautta. Erityisesti tämän arvioinnin kohdalla korostui Tie-

tokarhun vastauksissa selväksi ykköseksi noussut hiljaisen tiedon merkitys. Syitä tähän 

on tarkemmin käsitelty Tietokarhun tuloksia esittelevässä osuudessa kappaleessa 

4.4.3.  



 
73 

  
 

23

18

16

14

11

10

10

9

9

9

0 5 10 15 20 25

Panostamme jatkuvasti organisaatiomme 
huippuosaajien hallitseman hiljaisen tiedon 

saattamiseksi yhteiseen käyttöön.

Meillä uudet kehitysideat etenevät nopeasti 
päätöksentekotasolle, jos ne ovat hyvin perusteltuja.

Järjestämme esimiehille ja muutosagenteille riittävästi 
aikaa muutoksen edistämiseen esim. tehtävien 

uudelleenpriorisoinnilla

Muutoksella haettava tavoitetila kuvataan 
ymmärrettävästi.

Meillä on käytössä menetelmä/menetelmiä, jonka/joiden 
avulla kuka tahansa saa kehitysideansa esille ja 

prosessoitavaksi.

Organisaatiossamme vallitsee luottamuksen ilmapiiri, 
mikä mahdollistaa tiedon tehokkaan jakamisen ja 

hyödyntämisen.

Rakennamme organisaatioomme muutosmyönteistä 
organisaatiokulttuuria.

Meillä käydään tosiasiapohjaista, erilaista ajattelua 
arvostavaa ja läpi organisaation ulottuvaa keskustelua 

strategisista kysymyksistä.

Teemme muutoksen nopeat voitot näkyviksi.

Muutosviestinnässämme huomioidaan muutoksen eri 
kohderyhmien erilaiset tiedontarpeet, esim. mitä tämä 

tarkoittaa meidän ryhmällemme/minulle.

Oman organisaation 10 tärkeintä kehityskohdetta

 
Kuva 30. Oman organisaation tärkeimmät kehityskohteet. 

 

Kyselyn vapaat kommentit 

Kyselyn vapaista kommenteista nousi muita vahvemmin esille kaksi muutosjohtami-

sessa tärkeänä pidettyä kokonaisuutta: 

Muutoksen perustelu ja muu muutosviestintä 

Tässä korostui henkilöstöön vaikuttamisen tärkeys muutoksen mahdollistajana. 

Kommenteissa mainittiin omin sanoin monien tämän tutkimuksen teoriaosuudessa 

siteerattujen kirjoittajien näkemyksiä. Esimerkiksi Salmisen (2001) korostama yk-

silöiden päätöksentekoon vaikuttaminen ajattelun taustaoletuksien kautta liiallisen 

faktojen esittämisen sijaan mainittiin kommenteissa seuraavasti: 

 ”Muutos tapahtuu vain, kun ihmiset saadaan tuntemaan muutoksen vält-

tämättömyys tai saamaan muutoksesta se tunne, että muutos tuottaa jo-
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tain parempaa heille itselleen tai ryhmälle. Faktat ovat tärkeitä toki, mutta 

niiden esittäminen pitäisi tehdä muuten kuin "halki, poikki ja pinoon".”  

Vastaavasti Kotterin (1995) esittämä kiireen tunnun aikaan saaminen ja muutok-

sen välttämättömyyden kommunikointi tuli esille kommenteissa seuraavin sanoin: 

”Muutoksen palon sytyttäminen, sence of urgency, jää usein tehottomak-

si. Organisaatio tulee motivoida muutokseen. Pelätään pakon ja pelon 

tunteiden vaikutuksia organisaatiossa. Muutosta ei kuitenkaan tapahdu 

turvallisessa, harmoonisessa ilmapiirissä.” 

 

Myös Kotterin muut muutosprosessin vaiheet saivat mainintoja. Esimerkiksi muu-

tosvision luominen ja kommunikointi näkyi kommenteissa seuraavasti: 

 

”Liian paljon muutoksia, joiden joukossa vielä samojakin muutosasioita 

viestitään eri tavoin. Tarvitaan joitakin keskeisiä, valittuja viestejä (visio, 

johon ne kiinnitetään) ja sitten JOHDONMUKAISTA viestintää pitkän 

ajan.” 

 

Muutosagenttien ja mielipidevaikuttajien sitouttaminen muutoksen edistä-
jiksi 

Termi muutosagentti oli hyvin tunnettu ja tuli esiin kommenteissa. Myös mielipide-

vaikuttajat ja ulkopuoliset fasilitoijat mainittiin muutoksen edistäjinä: 

 

”Muutosprosessissa on tärkeää pystyä saamaan mielipidevaikuttajat 

muutoksen tueksi ja mukaan tekemään muutosta. Tämän lisäksi "kahvi-

pöytäkeskusteluilla" on uskomattoman suuri merkitys. Mitä enemmän 

meillä on esimerkkioppilaita, jotka imevät muita samaan joukkoon, sitä 

laajemmin saamme hitaampia omaksujia liittymään joukkoon.” 

 

”Fasilitoinnissa helpottaa usein, kun mukana on oman linjaesimiehen li-

säksi ulkopuolinen fasilitoija. Esimiesten resurssit eivät usein riitä tarpeel-

liseen valmistautumiseen. Ulkopuolinen tuo apua tähän.” 
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4.4.2 Yhteenveto muutosjohtamisen asiantuntijaryhmän näkemyksistä 

Tutkimukseen osallistuneista muutosjohtamisen asiantuntijoista kahdella oli yli 30 vuo-

den työkokemus ja yhdellä 20-30 vuoden työkokemus. Kaksi vastaajista oli miehiä ja 

yksi nainen. Kaikilla kolmella oli korkeakoulututkinto.  

Muutososaamisia koskeneessa osuudessa asiantuntijaryhmän arviot jakautuivat melko 

tasaisesti esitettyjen yhdeksän erityisosaamisen kesken. Vain ’Muutosilmiöiden tunte-

mus’ ja ’Seuranta- ja arviointitaidot’ jäivät ilman ääniä. Mikään osaamisalue ei myös-

kään saanut kaikkien kolmen vastaajan ääniä. Asiantuntijaryhmän näkemykset olivat 

pääosin yhteneväiset kolmen kohdeorganisaation vastausten kanssa. Ainoa mainittava 

ero syntyi muutosprosessiosaamisessa. Kaksi asiantuntijaryhmän jäsentä oli merkinnyt 

sen neljän tärkeimmän osaamisen joukkoon, kun organisaatioiden edustajista vain noin 

viidennes oli arvioinut sen tärkeimpien joukkoon.  

Muutostarpeen havaitsemisen esteistä kaikki kolme asiantuntijaa pitivät luottamuksen 

puutetta merkittävimpien joukkoon kuuluvana. Myös organisaatioille suunnatussa kyse-

lyssä tämä sijoittui korkealle eli neljännelle sijalle. Merkittävin ero vastaajaryhmien välil-

lä syntyi väärin kohdennettujen palkitsemisjärjestelmien kohdalla. Organisaatiokyselys-

sä se jäi viimeiselle sijalle, mutta kaksi kolmesta asiantuntijasta näki sen tärkeimpien 

tekijöiden joukkoon kuuluvaksi. Yksi asiantuntijoista perusteli palkitsemisjärjestelmien 

merkitystä sillä, että usein tulospalkkiot perustuvat vallalla olevan liiketoiminnan me-

nestymiseen, jolloin myös huomio kohdistuu liikaa sen edelleen vahvistamiseen.  

Muutosten onnistumisten esteitä arvioitaessa tulokset olivat erittäin samansuuntaiset 

organisaatiotulosten kanssa. Muutosprosessin hallinnan osalta molempien ryhmien 

viisi tärkeimmäksi arvioitua tekijää olivat samat, joskin asiantuntijaryhmä arvioi näitä 

tekijöitä asteikolla 1-7 selvästi organisaatioita korkeammalle, kuva 31.  
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epäselvyys.

Muutoksella aikaansaatua uutta 
toimintakulttuuria ei saada juurrutettua, 
jolloin muutosvaikutus ei kestä kauaa.

Muutosten onnistumisen esteet / muutosprosessin hallinta

Asiantuntijaryhmä

Organisaatiot

 
Kuva 31. Viisi tärkeintä onnistumisen estettä muutosprosessin hallinnassa. 

Myös henkilöstön suhtautumista käsittelevässä osuudessa tärkeimmät onnistumisen 

esteet nähtiin hyvin samalla tavalla molemmissa ryhmissä. Kuvassa 32 on esitetty asi-

antuntijaryhmän viisi tärkeimmäksi arvioimaa tekijää. Näistä sijoilla 1, 2 ja 4 olleet teki-

jät oli arvioitu myös organisaatiokyselyssä viiden tärkeimmän tekijän joukkoon. Myös 

kaksi muuta tekijää sijoittuivat korkealle organisaatioiden arvioissa, sijoille 8 ja 9.  
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Vision kommunikoinnin laatu ja määrä eivät 
ole riittävällä tasolla.

Luottamuksen puute ylintä johtoa kohtaan 
heikentää sitoutumista muutokseen.

Muutosten onnistumisen esteet / henkilöstön suhtautuminen 
muutoksiin

Asiantuntijaryhmä

Organisaatiot

 
Kuva 32. Viisi tärkeintä onnistumisen estettä henkilöstön suhtautumisen kannalta 
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Asiantuntijaryhmän näkemykset IT-yritysten tärkeimmistä muutosjohtamisen kehitys-

kohteista noudattivat pitkälti edellisessä kohdassa esiin nostettuja tekijöitä, ts. esimie-

hille ja muutosagenteille järjestettävä aika sekä muutoksen tavoitetilan kuvaaminen 

koettiin tärkeimmiksi. Samat tekijät sijoittuivat organisaatioiden arvioissa sijoille kolme 

ja neljä. Organisaatiot nostivat kuitenkin näitä selvästi korkeammalle huippuosaajien 

hallitseman hiljaisen tiedon saattamisen laajempaan käyttöön sekä kehitysideoiden 

tehokkaamman käsittelyn. Nämä priorisoitiin organisaatioissa korkealle riippumatta 

vastaajien roolista organisaatioissa. Tähän vaikutti luultavimmin juuri kyseisten organi-

saatioiden ajankohtaiset tilanteet, kun taas asiantuntijaryhmä arvioi asiaa yleisemmin. 

Asiantuntijaryhmän vapaissa kommenteissa korostuivat erityisesti johtajuuteen liittyvät 

näkökulmat: 

”Yritämme tehdä liian pieniä muutoksia, jotka hukkuvat arkipäivän enti-

seen. Emme uskalla tehdä vaikeita päätöksiä, tai teemme vaikeita pää-

töksiä ihmisiä arvostamatta. Muutosinto loppuu kesken, muutosta on te-

kemässä vain käynnistäjiä, ei loppuun saattajia.” 

”Organisaation johtajat voivat aina estää muutosta tapahtumasta.  Jos 

muutos vaatii ajattelutapojen ja asenteiden muuttamista, johtajien on aloi-

tettava omista ajattelutavoista ja asenteista. Walk the talk.” 

 

4.4.3 Yhteenveto Tietokarhun tuloksista 

Yleisesti ottaen Tietokarhu-vastaajien tulokset olivat hyvin samansuuntaiset kappa-

leessa 4.4.1 esitettyjen kaikkien kolmen organisaation yhteistulosten kanssa. Osin tä-

mä selittyy sillä, että koko tutkimuksen 60 vastaajasta 40 oli Tietokarhusta. Tietokarhul-

le laadittavien kehittämissuositusten vuoksi oli tärkeää saada mukaan riittävästi eri roo-

leissa toimivien työntekijöiden näkemyksiä.  Seuraavassa on esitetty joitakin tarkastelu-

ja puhtaasti Tietokarhun vastausten perusteella erityisesti yrityksen muutosjohtamis-

valmiuksien kehityssuositusten pohjaksi. 

Taustamuuttujat 

Tietokarhu-vastaajien taustatiedot on esitetty kuvissa 33 – 35. Jakauma tehtävien pe-

rusteella on esitetty kuvassa 33, koulutustaustan perusteella kuvassa 34 ja kokemus-

vuosien perusteella kuvassa 35.  
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Kuva 33. Tietokarhu-vastaajien asema organisaatiossa. 
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Kuva 34. Tietokarhu-vastaajien koulutustausta.  
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Kuva 35. Tietokarhu-vastaajien työkokemus. 

 

Saatu johtamiskoulutus 

 

Yrityksen muutosjohtamisvalmiuksien kehittämiseksi oli syytä selvittää jo saadun muu-

tosjohtamiskoulutuksen jakaumia. Tässä kävi ilmi, että vain kaksi vastaajista oli saanut 

aiheeseen liittyvää koulutusta opiskeluvaiheessa. Molemmilla heistä oli korkeakoulutut-

kinto. Sen sijaan työelämässä muutosjohtamiskoulutusta oli saanut 18 vastaajaa, ja-

kautuen suhteessa vastaajamääriin melko tasaisesti eri koulutustaustojen kesken. Tar-

kasteltaessa muutosjohtamiskoulutusta saaneiden henkilöiden nykyisiä rooleja Tieto-

karhussa havaitaan, että opiskeluvaiheessa aiheesta koulutusta saaneet kaksi henkilöä 
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työskentelevät keskijohdon ja tukitoimintojen tehtävissä. Selkeästi suurin osa työuran 

aikana muutosjohtamiskoulutusta saaneista henkilöistä toimii keskijohdon tehtävissä. 

Asiaa on havainnollistettu kuvassa 36. Kun työuran aikana hankittua muutosjohtamis-

koulutusta tarkastellaan osallistujien työkokemuksen perusteella (kuva 37), niin huoma-

taan koulutuksen painottuneen kokeneimmille työntekijöille. Tämä selittyy Tietokarhun 

tapauksessa sillä, että suurin osa esimiestehtävissä toimivista henkilöistä on jo ehtinyt 

hankkia vähintään 20 vuoden työkokemuksen. 
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Kuva 36. Saatu muutosjohtamiskoulutus rooleittain Tietokarhussa.    
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Kuva 37. Työelämän aikana muutosjohtamiskoulutukseen osallistuneiden työkokemus. 

 

Muutosteorioiden tuntemus 

Muutosteorioiden tuntemuksessa keskimäärin n. 48 % vastaajista ei tuntenut lainkaan 

mainittuja teorioita. Asteikolla 1-7 parhaiten tunnettiin PDCA-malli (ka. 3,68), Metaforat 

ja tarinan kerronta (ka. 3,25) sekä Hiljainen tieto (ka. 3,03). Heikoimmin tunnettiin  Le-

winin ja Scheinin jääpalamalli (ka. 1,34) sekä Uuden tiedon luomisen SECI-malli (ka. 

1,77). Nämä saivat heikoimmat arviot kaikissa tehtäväryhmissä. Tulosten perusteella 
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voi olettaa, että saadussa muutosjohtamiskoulutuksessa ei ole käsitelty taustateorioita 

kovinkaan syvällisesti. Tämän tutkija voi vahvistaa myös omien kokemustensa perus-

teella, sillä ulkoisten konsulttien valmennuksissa on useimmiten menty suoraan muu-

toksen toimeenpanon suunnitteluun ja läpivientiin ilman mainittavia teoriataustoituksia. 

Tämän tutkimuksen työstämisen yhteydessä esille nousi eri valmennustilaisuuksissa 

esitetyistä toimintamalleista kytkentöjä muutosten hallinnan tutkimukseen, mutta itse 

valmennustilaisuuksissa näitä taustoja ei ole avattu. Tämä on harmillista, sillä varsinkin 

esimiestehtävissä toimivien olisi paljon helpompi johtaa muutosta omalta osaltaan, kun 

taustalla oleva laajempi kuva olisi tiedostettu ja sisäistetty.  

 

Muutosvalmiudet 

Useimmissa kartoituksen kohdissa Tietokarhun ja muiden organisaatioiden vastaajat 

näkivät eri muutososaamisten tai muiden muutosjohtamiseen liittyvien tekijöiden tär-

keydet hyvin samalla tavalla. Sen sijaan oman organisaation muutosjohtamisvalmiuk-

sia arvioitaessa syntyi osin huomattaviakin eroja. Tätä oli kehittämissuositusten laati-

misen kannalta syytä pyrkiä avaamaan hieman syvällisemmin. 

Vastaajamäärien kannalta organisaatio B oli parempi vertailukohde Tietokarhulle, sillä 

sieltä vastauksia saatiin 18 henkilöltä, mikä edusti n. 43 prosenttia koko organisaation 

henkilömäärästä.  

Kuvassa 38 on esitetty Tietokarhun 10 parhaimmaksi arvioitua muutosjohtamisvalmiut-

ta sekä arviot vastaavista kohdista organisaatio B:stä. Kuvassa 39 on puolestaan esi-

tetty 10 heikointa valmiutta vastaavalla logiikalla. Kuvista käy ilmi, että organisaatiot 

ovat joko hyvin erilaisessa tilanteessa tai sitten muutosvalmiuksissa koetaan jostain 

muusta syystä olevan merkittäviä eroja. Koska tämän työn tavoitteissa oli mainittu kehi-

tyssuositusten laatiminen juuri Tietokarhulle, niin organisaatio B:n tilannetta ei tässä 

tutkimuksessa ryhdytty arvioimaan laajemmin. Tulosten vertailusta voi kuitenkin vetää 

sen johtopäätöksen, että perusta muutosjohtamisen kehittämiselle on selvästi vahvem-

pi Tietokarhussa. Tulosten julkaisemisen jälkeen kootuissa lisänäkemyksissä tätä asiaa 

kommentoitiin henkilöstöstä mm. seuraavasti: 

Asiantuntija: ”Minulla on sellainen tuntuma, että Tietokarhussa ihmiset ovat tär-

keämpiä kuin keskimäärin ts. henkilöstön hyvinvointiin panostetaan tyypillistä it-

yritystä enemmän. Tämä näkyy perinteisempien panostusten lisäksi mm. siinä, 

että talotasolla mietitään aktiivisesti sitä, miten ihmisille saisi tietoa ja miten ih-
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miset saataisiin sitoutettua muutoksiin. Muutokselle annetaan aikaa ja siihen si-

toutuu myös johdon edustajia, jolloin henkilöstölle muodostuu kuva siitä, että 

heihin satsataan. Lisäksi jos havaitaan puutteita, niihin tartutaan, olipa havaitsi-

jana johtoryhmäläinen tai ns. rivityöntekijä eli ihmisiä kuunnellaan. Muutokselle 

annetaan myös aikaa (ei aina riittävästi, mutta pyritään kuitenkin), eli ei vain tie-

doteta ja odoteta tuloksia vaan suunnitellaan muutosaskeleet, toistetaan, korja-

taan suuntaa ja pidetään ihmiset tietoisina missä mennään, annetaan ihmisille 

aikaa sulattaa muutos.”  

Tukifunktion edustaja: ”Mielestäni meillä on hyvin avoin ja ”herraton” yrityskult-

tuuri.” 

Asiantuntija: ”Mielestäni Tietokarhussa suhtaudutaan pääsääntöisesti positiivi-

sesti uusiin asioihin ja muutoksiin, varsinkin sellaisiin, joita saamme ITSE viedä 

eteenpäin, omista lähtökohdista, itsellemme parhaaksi.” 
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Kuva 38. Tietokarhun 10 vahvinta valmiutta verrattuna organisaatio B:hen. 
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Kuva 39. Tietokarhun 10 heikointa valmiutta verrattuna organisaatio B:hen. 

Vaikka Tietokarhun tulokset kokonaisuutena olivat rohkaisevia, niin eri roolien edustajil-

ta nousi esiin myös selkeitä kehityskohteita. Keskijohdon osalta nämä on esitetty ku-

vassa 40 ja asiantuntijoiden osalta kuvassa 41. 
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Teemme muutoksen nopeat voitot näkyviksi.

Meillä hyvistä kehitysideoista palkitaan.

Panostamme jatkuvasti organisaatiomme 
huippuosaajien hallitseman hiljaisen tiedon 

saattamiseksi yhteiseen käyttöön.

Meillä uudet kehitysideat etenevät nopeasti 
päätöksentekotasolle, jos ne ovat hyvin perusteltuja.

Järjestämme esimiehille ja muutosagenteille riittävästi 
aikaa muutoksen edistämiseen esim. tehtävien 

uudelleenpriorisoinnilla

Keskijohdon arviot Tietokarhun heikoimmista 
muutosvalmiuksista

 
Kuva 40. Keskijohdon arviot Tietokarhun heikoimmista muutosvalmiuksista. 
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Muutosviestinnässämme huomioidaan muutoksen eri 
kohderyhmien erilaiset tiedontarpeet, esim. mitä tämä 

tarkoittaa meidän ryhmällemme/minulle.

Meillä uudet kehitysideat etenevät nopeasti 
päätöksentekotasolle, jos ne ovat hyvin perusteltuja.

Saamme organisaatiosta paljon kehitysideoita.

Meillä hyvistä kehitysideoista palkitaan.

Osaamme tunnistaa muutosvastarinnan todelliset syyt.

Panostamme jatkuvasti organisaatiomme 
huippuosaajien hallitseman hiljaisen tiedon 

saattamiseksi yhteiseen käyttöön.

Meillä kehitysideoista annetaan palaute, vaikka ne 
eivät johtaisikaan muihin toimenpiteisiin.

Asiantuntijoiden arviot heikoimmista muutosvalmiuksista

 
Kuva 41. Asiantuntijoiden arviot Tietokarhun heikoimmista muutosvalmiuksista.  

Molempien ryhmien vastauksissa suurin osa havainnoista liittyy kehitysideoiden käsit-

telyyn, mutta myös muutosvastarinnan todellisten syiden tunnistaminen ja hiljaisen 

tiedon saaminen yhteiseen käyttöön saivat huomiota. Keskijohdon osalta esiin nousi 

kaikkein heikoimpana valmiutena riittävän ajan järjestäminen muutosagenteille ja esi-

miehille. Tämä on täysin ymmärrettävä huolenaihe, sillä juuri keskijohto joutuu muutos-

tilanteissa kaikkein hankalimpaan asemaan työajan priorisoinnin suhteen. 

 

Tärkeimmät kehityskohteet 

Tietokarhun muutosjohtamisen tärkeimmissä kehityskohteissa kertautuivat kuvan 42 

mukaisesti pääosin jo muutosvalmiuksien arvioinnissa esiin nousseet tekijät.  
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Panostamme jatkuvasti organisaatiomme huippuosaajien 
hallitseman hiljaisen tiedon saattamiseksi yhteiseen 

käyttöön.

Meillä uudet kehitysideat etenevät nopeasti 
päätöksentekotasolle, jos ne ovat hyvin perusteltuja.

Muutoksella haettava tavoitetila kuvataan ymmärrettävästi.

Järjestämme esimiehille ja muutosagenteille riittävästi 
aikaa muutoksen edistämiseen esim. tehtävien 

uudelleenpriorisoinnilla
Meillä on käytössä menetelmä/menetelmiä, jonka/joiden 

avulla kuka tahansa saa kehitysideansa esille ja 
prosessoitavaksi.

Muutosviestinnässämme huomioidaan muutoksen eri 
kohderyhmien erilaiset tiedontarpeet, esim. mitä tämä 

tarkoittaa meidän ryhmällemme/minulle.

Rakennamme organisaatioomme muutosmyönteistä 
organisaatiokulttuuria.

Seuraamme muutoksen etenemistä säännöllisesti ja niin 
tiheästi, että pystymme ohjaamaan muutosta tehokkaasti.

Teemme muutoksen nopeat voitot näkyviksi.

Tietokarhun tärkeimmät muutosjohtamisen kehityskohteet

 
Kuva 42. Tietokarhun tärkeimmät muutosjohtamisen kehityskohteet. 

Hiljaisen tiedon saattaminen yhteiseen käyttöön oli selkeästi tärkeimmäksi arvioitu ke-

hityskohde. Tulosten julkaisemisen jälkeen käydyissä keskusteluissa korostettiin yrityk-

sen ikärakenteen aiheuttamaa tarvetta hiljaisen tiedon jakamiselle. Seuraavien seitse-

män vuoden aikana yrityksestä on siirtymässä eläkkeelle useita kymmeniä henkilöitä. 

Lisäksi asian nouseminen tärkeimmäksi kehityskohteeksi saattaa johtua osittain siitä-

kin, että yrityksessä on kuluvana vuonna käynnistetty tietämyksen hallinnan kehittä-

misohjelma ja ohjelman vastuuhenkilö on useissa infotilaisuuksissa puhunut tästä asi-

asta yhtenä lähitulevaisuuden panostuskohteena.  

Muutoksella haettavan tavoitetilan kuvaaminen koettiin kolmanneksi tärkeimmäksi kehi-

tyskohteeksi. Tällekin löytyy sekä selitys että selkeä tarve. Tietokarhun asiakasympä-

ristössä on tulevina vuosina tapahtumassa merkittäviä teknologiamuutoksia. Muutokset 

ovat vasta suunnitteluvaiheessa ja niihin liittyy vielä useita auki olevia asioita. Tämän 

vuoksi tarve uskottavan ja ymmärrettävän muutosvision luomiselle on todellinen. 

Muutosviestinnässä tulee huomioida paremmin eri ryhmien tarpeet. Tälläkin on kytken-

tä tulevaan asiakasympäristön teknologiamuutokseen ja siihen liittyvään osaamisten 

kehittämiseen. Avoimia kysymyksiä on paljon, mutta vastauksia niihin saadaan vasta 

vaiheittain sitä mukaa, kun päätöksiä syntyy.   
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Organisaatiokulttuurin kehittämisen nousu kehittämislistalle on positiivinen ilmiö. Se 

kertoo organisaation halusta panostaa uudenlaisen kulttuurin kehittämiseen. Toisaalta, 

henkilöstötyytyväisyyskyselyjen mukaan nykyisessäkin kulttuurissa on huomattavia 

vahvuuksia, joten asiaa on syytä lähestyä avoimesti, mutta myös nykyisiä vahvuuksia 

arvostaen.  

Muutosten etenemisen säännöllinen seuraaminen ja osin siihen liittyvä muutoksen no-

peiden voittojen näkyväksi tekeminen ovat linjassa Kotterin muutoksen hallinnan mallin 

vaiheiden 6 ja 8 kanssa.  

 

4.5 Johtopäätökset empiriaosuudesta 

Empiriatutkimuksessa korostui muutosten hallinnassa tarvittavien erityisosaamisten 

merkitys. Kaikki tutkimuksessa esitetyt erityisosaamiset todettiin tärkeiksi. Tämä vah-

visti osaltaan käsitystä siitä, että ainakin riski päivittäisen johtamisen ohella tarvittavien 

ja muutosten hallinnassa keskeisten erityisosaamisten vajavaisuudesta on todellinen. 

Tätä tuki myös saatua muutosvalmennusta koskenut osuus. Vain noin 15 % vastaajista 

oli saanut aiheesta koulutusta opiskeluvaiheessa ja noin 53 % työuran aikana. Tutki-

muksesta kävi myös ilmi, että kaupalliset toimijat ovat havainneet tässä liiketoimintapo-

tentiaalia, sillä yrityksille suunnattua muutosvalmennusta löytyi markkinoilta runsaasti. 

Vastaajien omien muutososaamisten arvioinnissa oli merkittäviä eroja vastaajaryhmit-

täin. Muutosten johtamisen kannalta keskeisten ylimmän johdon, keskijohdon ja tuki-

funktioiden edustajat arvioivat oman muutososaamisensa asteikolla 1-7 keskimäärin 

tasoon 4,50. Asiantuntijatyötä tekevien keskuudessa arvio omasta muutososaamises-

taan oli vastaavasti 3,20. Tämä on hyvin ymmärrettävissä, sillä myös työuran aikana 

saatu muutosvalmennus oli painottunut juuri johdon ja tukitoimintojen edustajille. Lisäk-

si johdon ja tukitoimintojen yleisessä johtamistyössä ja johtamiskoulutuksessa korostu-

vat luonnostaan monet muutosjohtamisessakin tärkeät osaamiset. 

Muutosjohtamisen teorioita ei tunnettu kovinkaan hyvin. Keskimäärin 42,9 % vastaajis-

ta ei tunnistanut lainkaan esitettyjä teoriataustoja. Asteikolla 1-7 johdon, keskijohdon ja 

tukitoimintojen edustajat päätyivät tasoon 3,16 ja asiantuntijat tasoon 2,49. Tästä voi 

päätellä, että saadussa muutosjohtamiskoulutuksessa ovat korostuneet käytännönlä-

heiset ja muutosten tekniseen hallintaan liittyvät tekijät.  



 
86 

  
 

Kaikki tutkimuksessa esitetyt, toimintaympäristön muutosten havainnointiin liittyvät 

haasteet todettiin merkittäviksi. Erityisesti korostuivat kuitenkin yrityksen menestymisen 

aiheuttama harhainen kuva menestymisestä jatkossakin sekä yksilön rajoittunut kyky 

nähdä asioita uudella tavalla. Riskialttiiksi tilanne muodostuu, jos havainnoinnin rajoit-

tuneisuutta esiintyy päätöksentekotasolla, jolloin muualla organisaatiossa mahdollisesti 

havaitut muutostarpeet eivät saa riittävästi huomiota. 

Muutosten onnistumisen esteitä arvioitaessa sekä muutosprosessin hallintaan että 

henkilöstön muutoksiin suhtautumiseen liittyvät tekijät nähtiin tärkeiksi. Yhteensä 36 

tekijästä 21 sai asteikolla 1-7 arvoksi vähintään 5,00. Kun tämän yhdistää aiemmin 

esitettyyn moninaisten muutososaamisten tarpeeseen, niin on ilmeistä, että riski muu-

tosten epäonnistumiseen tosiaankin on suuri. 

Oman organisaation muutosjohtamisvalmiuksien arvioinnissa 34 esitetystä valmiusväit-

tämästä paraskin jäi asteikolla 1-7 arvoon 4,40 ja vain kuusi ylsi vähintään tasoon 4,00. 

Vahvuuksina nousivat esiin tämän tutkimuksen kohderyhmälle luontaiset 1) Toimin-

taympäristön muutosten säännöllinen arviointi (ka. 4,40) ja 2) Muutosten projektointi 

(ka. 4,28). Otsikkotasolla heikoimmaksi osa-alueeksi arvioitiin valmiudet tunnistaa muu-

tostarpeita ajoissa (ka. 3,56), mikä näyttäisi olevan ristiriidassa parhaimmaksi arvioidun 

tekijän kanssa. Pelkkä toimintaympäristön muutosten säännöllinen arviointi ei kuiten-

kaan riitä, jos tutkimuksessa esitetyissä muissa havainnointiin ja strategiaprosessiin 

liittyvissä tekijöissä koetaan olevan puutteita.  

Oman organisaation tärkeimmäksi kehityskohteeksi nousi selkeästi organisaation huip-

puosaajien hallitseman hiljaisen tiedon saattaminen yhteiseen käyttöön. Tällä on merki-

tystä sekä organisaation uuden tiedon luomisessa että muutosten läpiviennin edistämi-

sessä. Myös muutosviestintä ja organisaatiokulttuurin kehittäminen sijoittuivat korkealle 

kehityskohteiden priorisoinnissa. 

Asiantuntijaryhmän näkemykset olivat pääosin samansuuntaiset tutkittujen kolmen or-

ganisaation edustajien kanssa. Eroa syntyi lähinnä siinä, että kokeneet muutosjohtami-

sen asiantuntijat näkivät onnistumisen esteet kauttaaltaan vieläkin suuremmiksi kuin 

kolmen organisaation edustajat (5,31 vs. 4,89). 

Tietokarhun tulokset olivat yleisesti hyvin samansuuntaiset muiden organisaatioiden 

näkemysten kanssa. Perusta muutosjohtamisvalmiuksien kehittämiselle nähtiin Tieto-

karhussa varsin hyväksi. Kuitenkin, noin 48 % vastaajista ei tuntenut lainkaan esitettyjä 

muutosjohtamisen teoriataustoja. Muutosvastarinnan todellisten syiden tunnistaminen 
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jäi muutosvalmiuksia arvioitaessa heikoimpien tekijöiden joukkoon. Tämä on merkki 

siitä, että muutosvastarinnan olemassa olo on tiedostettu ja siihen halutaan vaikuttaa 

nykyistä tehokkaammin.     

Kehityssuositukset Tietokarhulle 

Kehityssuosituksina nousivat tulosanalyysien ja käytyjen täydentävien keskustelujen 

perusteella esiin seuraavat asiat: 

Muutosjohtamisosaamisen laajentaminen 

Saatu muutosjohtamiskoulutus on nyt painottunut yrityksen kokeneimmille henkilöille ja 

erityisesti johdon, keskijohdon ja tukitoimintojen edustajille. Kun ottaa huomioon jo en-

nakoitavissa olevat, useita vuosia kestävät muutoshankkeet, niin muutosjohtamisval-

mennusta olisi syytä sekä laajentaa että suunnata enemmän nuorille esimiehille ja po-

tentiaalisille tuleville esimiehille. Myös asiantuntijoille tulisi järjestää koulutusta muutos-

johtamiseen liittyvistä perustekijöistä. Kyseessä on asiantuntijaorganisaatio, joten teo-

riataustojen ymmärtäminen ja niiden kytkeminen käytännön tekemiseen helpottaa muu-

toshankkeiden läpivientiä, nostaa muutoksista käytävien keskustelujen tasoa ja pienen-

tää muutosvastarintaa.  

Hiljaisen tiedon saattaminen yhteiseen käyttöön 

Huippuosaajien hallussa olevan hiljaisen tiedon saattaminen yhteiseen käyttöön nousi 

selväksi ykköseksi kehityskohteita priorisoitaessa. Tähän liittyvää kehitystyötä kannat-

taa tehostaa, sillä pelkästään yrityksen ikärakenne on sellainen, että tarve kriittisten 

toimialaosaamisten ja asiakasympäristön prosessiosaamisen jakamiseen on ilmeinen. 

Kun kyseessä on vielä hyvin kapea toimialasektori, niin asialla on sekä Tietokarhun 

että sen asiakkaan toiminnan jatkuvuuden ja häiriöttömyyden turvaamisen kannalta 

suuri merkitys. 

Muutosvision rakentaminen ja muutosviestintä 

Yrityksen edessä olevaan muutosprosessiin liittyy vielä tässä vaiheessa paljon avoimia 

kysymyksiä. Tästä huolimatta yrityksen tulisi panostaa sekä muutosvision rakentami-

seen että sen kommunikointiin. Kuva visiosta varmastikin täydentyy matkan varrella, 

mutta sen peruselementit kannattaa kiinnittää heti, kun siihen on edellytykset olemas-

sa. Vaikka visiota jouduttaisiinkin tarkentamaan, niin laaja, avoin ja säännöllinen muu-

tosviestintä rauhoittaa henkilöstöä, luo turvallisuuden tunnetta ja poistaa turhaa speku-

lointia. Kotterin opeista ja muutosviestintään erikoistuneista teoksista löytyy tähän hyviä 



 
88 

  
 

apuvälineitä. Lisäksi kyse on niin mittavasta muutosohjelmasta, että ulkoisen konsult-

tiavun hyödyntämistä kannattaa selvittää. 

Muutosprosessin yhteinen kehikko 

Muutosprosessien hallintaan tulisi sopia yhteinen kehikko, jonka varaan henkilöstön 

muutosprosessiosaamista voi rakentaa. Tällöin organisaatioon kasvaa yhteinen syste-

matiikka, jota voi hyödyntää tehokkaasti eri vaiheissa ja osin limittäinkin edistettävissä 

muutoksissa.  

Muutosmyönteisen organisaatiokulttuurin kehittäminen 

Ennen kaikkea yrityksen organisaatiokulttuuria kannattaa tietoisesti kehittää muutos-

myönteiseksi. Kulttuurin muuttaminen vie joka tapauksessa paljon aikaa, joten sen hyö-

tyjen realisoinnin kannalta työhön tulisi panostaa jo hyvissä ajoin ennen suurten muu-

tosaaltojen saapumista. Mm. Edgar Scheinin kirjallisuuslähteistä löytyy paljon arvokas-

ta apua aiheen perustietämyksen kohentamiseen. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

5.1 Yhteenveto tutkimuksen toteutuksesta 

Tutkimuksessa selvitettiin syitä merkittävien muutoshankkeiden heikolle onnistumisas-

teelle. Asiaa tarkasteltiin erityisesti tietojohtamisen näkökulmasta ja toisena tavoitteena 

olikin tunnistaa tietojohtamisen mahdollisuuksia muutosjohtamisen tehostajana ja siten 

yritysten kilpailukyvyn parantajana. Kolmantena tavoitteena oli luoda sekä kirjallisuus-

katsaukseen että empiriatutkimukseen perustuen suositukset suomalaisen IT-yrityksen, 

Tietokarhu Oy:n, muutosjohtamisvalmiuksien kehittämiseksi. 

Kirjallisuuskatsauksessa tuotiin esiin aiemmissa tutkimuksissa todettuja muutosjohta-

misen haasteita sekä keinoja, joilla niihin voidaan vaikuttaa. Haasteiden monimuotoi-

suus kävi tutkimuksessa ilmi selvästi. Jo muutostarpeiden havaitsemiseen liittyy lukui-

sia, osin tiedostamattomiakin esteitä. Muutosten hallinnassa tarvitaan erityisosaamisia, 

joita ei välttämättä löydy kaikista organisaatioista. Muutosprosessin hallinta on vaativa 

tehtävä, alkaen muutoksen perusteiden analysoinnista ja päätyen monien vaiheiden 

kautta muuttuneen tilan vakiinnuttamiseen. Luottamuksella, hiljaisen tiedon hyödyntä-

misellä ja muutosviestinnällä on omat roolinsa onnistuneen muutoksen mahdollistajina 

ja muutosvastarinnan pienentäjinä. Kun otetaan huomioon, että usein strategisen tason 

muutosohjelmat kestävät useita vuosia, niin ei ole ihme, että muutosten onnistumisaste 

on useiden tutkimusten mukaan vain luokkaa 30 %.  

Empiriaosuus rakennettiin pääosin edellä kuvattujen, kirjallisuuskatsauksessa esiin 

tulleiden havaintojen pohjalta, tarkoituksena selvittää kolmen suomalaisen IT-yrityksen 

edustajien ja kolmen muutosjohtamisen asiantuntijan näkemyksiä ja kokemuksia mai-

nittujen haasteiden käytännön ilmentymistä. Kartoitus suoritettiin lomakepohjaisena 

verkkokyselynä ja sitä täydentävinä haastatteluina.  

Tutkittava ilmiö oli laaja ja moniulotteinen, joten myös tarkastelunäkökulmia syntyi usei-

ta. Esimerkiksi keskeisiä muutososaamisia kertyi otsikkotasollakin yhdeksän erilaista. 

Samoin muutostarpeiden havainnointiin, muutosprosessin hallintaan ja muutosviestin-

tään liittyi lukuisia erillisiä tekijöitä ja siten onnistumisen mahdollistajia tai estäjiä.   
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5.2 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Seuraavassa on esitetty ensin vastaukset tutkimuksen alakysymyksiin ja sen jälkeen 

yhteenvetona näkemykset ja pohdinnat pääkysymykseen. 

Mitkä tekijät vaikuttavat organisaation kykyyn tunnistaa muutostarpeet ajoissa? 

Yrityksillä on nykyisin mahdollisuus saada valtavasti tietoa toimintaympäristöstään. Jo 

tiedon paljous sinänsä muodostaa haasteita, sillä liiketoiminnan kehittämisen kannalta 

olennaisen tiedon valikointi ja hyödyntäminen vaatii sekä järjestelmällisyyttä että hyviä 

tietojärjestelmiä. Tietoteknisiä apuvälineitä tähän löytyy ilmaisista internetin haku-

konepalveluista aina laajoihin Business Intelligence - ja analysointijärjestelmiin saakka. 

Tietämyksen hallinnan prosessien ja järjestelmien merkitys varsinkin tietointensiivisillä 

aloilla kasvaa koko ajan, joten tietojohtamisen käytännöillä on yhä kasvava rooli yritys-

ten kilpailukykytekijänä.   

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen perusteella strateginen valppaus on muutostarpei-

den tunnistamisessa keskeinen tekijä. Yrityksen täytyy pystyä avoimeen ja jatkuvasti 

ylläpidettävään strategiaprosessiin, jossa kyetään muuntamaan yksilölliset oivallukset 

strategisiksi valinnoiksi. Yksilöllisiä oivalluksia ja niiden etenemistä päätöksentekoon 

saakka estävät kuitenkin eri tasoilla ilmenevät suotimet. Ihmisen kyky havaita olennais-

ta tietoa on rajallinen ja havaituistakin tiedoista osa suodattuu pois sen vuoksi, että 

omat kokemukset ja uskomukset ohjaavat ajattelua mieluummin itselle tuttuihin ratkai-

suihin. Viimeisenä suodatinkerroksena toimii valtaan ja organisaatiohierarkiaan perus-

tuva rajoitin, joka helposti suosii voimakkaita, jo vallalla olevia käytäntöjä. Tehokkaasti 

toimiessaan edellä kuvatut kognitiiviset suotimet estävät tärkeidenkin havaintojen ete-

nemisen, jolloin muutostarpeita ei tunnisteta ajoissa. Tutkimuksen empiriaosuuden 

tulokset tukevat täysin kirjallisuuskatsauksessa esiin tulleita näkemyksiä. Edellä kuvat-

tuihin suotimiin perustuvat tekijät sijoittuivat empiriatutkimuksessa selvästi tärkeimpien 

muutostarpeiden tunnistamisen esteiden joukkoon.  

Kirjallisuuskatsauksessa siteerattiin tutkijoita, joiden mukaan hyvin menestyvät yritykset 

voivat olla oletettua helpommin haavoittuvia, sillä pitkään jatkunut menestys rapauttaa 

helposti strategista ketteryyttä. Tällöin myöskään muutostarpeita ei tunnisteta tai niiden 

tarvetta ei tunnusteta ajoissa. Myös tämä tuli selvästi esiin empiriatutkimuksessa. Me-

nestyksen myötä saavutettu liiallinen hyvän olon tunne nähtiin yhtä tärkeäksi muutos-

tarpeen havainnoinnin esteeksi kuin aiemmin kuvatut kognitiiviset suotimet.   
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Tutkija on oman työuransa aikana muutamia kertoja havainnut tilanteen, joka on sukua 

molemmille edellä kuvatuille muutostarpeen tunnistamisen esteille. Jos sekä toimittaja- 

että asiakasorganisaatioissa tehdään kovin pitkään läheistä ja menestyksellistä yhteis-

työtä siten, että ohjaus ja päätöksenteko keskittyvät liian pienelle ja muuttumattomalle 

ydinjoukolle, niin se saattaa joissakin tapauksissa johtaa edellä kuvattuun strategiseen 

rapautumiseen. Molemmat osapuolet uskovat kaiken sujuvan mainiosti, mutta todelli-

suudessa kumpikin on jo ajautunut mukavuusalueelle, joka ei ole erityisen vastaanotta-

vainen uusille, nykykäytäntöjä mahdollisesti horjuttaville näkemyksille. Tällaisessa tilan-

teessa seurauksena syntyy todennäköisesti jossain vaiheessa mittava muutosprosessi, 

joka yleensä myös vaatii henkilövaihdoksia onnistuakseen.       

 

Mitkä tekijät vaikuttavat henkilöstön suhtautumiseen muutoksiin? Miten hyvällä 
muutosviestinnällä tehostetaan muutosten johtamista? 

Kirjallisuuskatsauksessa korostui muutosvastarinnan yleisyys ja monimuotoisuus. Aivo-

tutkimuksen mukaan ihminen reagoi luonnostaan epäilevästi kaikkeen odottamatto-

maan ja siten uhkaavaan. Usein myös muutokset koetaan mieluummin uhkina kuin 

mahdollisuuksina. Tämän vuoksi laadukkaalla muutosviestinnällä on keskeinen rooli 

aivan muutoksen alusta pitäen. Muutostilanteen kohdatessaan ihminen ei välttämättä 

toimi täysin rationaalisesti, joten pelkkien teknisten tai taloudellisten faktojen kautta on 

vaikea saada hyväksyntää muutokselle. Asiaa pitäisi siis muutosviestinnässä pystyä 

lähestymään yksilöllisemmin.  

Usein muutosprosessissa pyritään muuttamaan suoraan ihmisten käyttäytymistä ja 

prosesseja, vaikka ensin pitäisi pystyä vaikuttamaan ajatteluun ja tunteisiin. Ajatteluun 

vaikuttaminen on kuitenkin suuri muutosjohtamishaaste, koska ihmiset tiedostamat-

taankin turvautuvat jo aiemmin omaksumaansa ajatteluun.  

Muutosjohtamisen tutkimuksessa paljon siteerattu Kotter pitää tärkeänä, että heti muu-

toksen alussa luodaan muutokselle kiireen tuntu. Siinä kommunikoidaan toimintaympä-

ristön realiteetit ja muutoksen välttämättömyys, joka puolestaan ohjaa ihmiset liikku-

maan omilta mukavuusalueiltaan. Sama tavoite korostuu Lewinin ja Scheinin niin sano-

tussa jääpalamallissa, ts. osoitetaan ensin muutoksen välttämättömyys, jolla saadaan 

ohjattua ihmisten käytöstä ohjaavia voimakenttiä uusien ratkaisujen hakemiseen. Hy-

vällä muutosviestinnällä voidaan vaikuttaa siihen, että muutoksen kohteeksi joutuvat 

ihmiset hyväksyvät ja sisäistävät muutoksen tavoitteet nopeammin ja ryhtyvät edistä-
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mään sitä. Sama toimii myös päinvastoin, toisin sanoen heikko muutosviestintä kasvat-

taa muutosvastarintaa ja jarruttaa muutoksen läpivientiä. Hyvässä muutosviestinnässä 

muutoksen perusviestit johdetaan muutoksen tavoitteista, mutta asiaa voidaan käsitellä 

eri tavoin eri ryhmissä, huomioiden ryhmien tai jopa yksilöiden erilaiset tiedontarpeet. 

Myös metaforia ja tarinan kerrontaa voidaan hyödyntää muutosviestin juurruttamisessa 

henkilöstön keskuuteen.  

Tutkimuksen empiriaosuudessa korostui vahvasti muutosviestinnän ratkaiseva merki-

tys muutoksen onnistumisen mahdollistajana. Suurimmaksi onnistumisen esteeksi ko-

ettiin juuri se, että henkilöstö ei tunnista muutoksen välttämättömyyttä, koska johto ei 

ole pystynyt viestimään sitä riittävän selvästi. Myös kaikki muut muutosviestintään liitty-

vät tekijät nähtiin tärkeinä, mikä korostaa asian merkitystä edelleen.  

Sekä tutkijan omien kokemusten että haastatteluissa esiin tulleiden näkemysten mu-

kaan hyvä muutosviestintä on uskomattoman haasteellinen tehtävä. Kaikki kyllä ym-

märtävät muutosviestinnän tärkeyden yleisellä tasolla, mutta yleensä muutosjohtami-

sen ytimessä toimivat henkilöt ovat ylikuormitettuja ja muutosviestinnässä joudutaan 

keskittymään liikaa yleisen tason argumentointiin. Muutosviestintää ei voi eikä saa ul-

koistaa esimerkiksi organisaation viestintähenkilöstölle, sillä heillä harvoin on valmiuk-

sia vastata usein tavalla tai toisella esiin nouseviin ”Mitä tämä tarkoittaa minulle” –

kysymyksiin. Koko linjaorganisaation esimiesten rooli on tässä suhteessa ratkaisevan 

tärkeä. On erittäin helppo yhtyä Kotterin näkemykseen, jonka mukaan muutoksen alku-

vaiheessa on saatava vähintään 75 % johtajista ja päälliköistä vilpittömästi vakuuttu-

maan muutoksen tarpeellisuudesta. Ilman tätä sisäistämistä he eivät uskottavasti toimi 

muutoksen edistäjinä ja muutosviestin välittäjinä. 

 

Millainen merkitys luottamuksella ja hiljaisella tiedolla on muutosten onnistumi-
seen? 

Erityisesti muutosjohtamiseen liittyvää luottamustutkimusta ei kirjallisuuskatsauksen 

kokoamisen yhteydessä juurikaan löytynyt. Sen sijaan luottamuksen merkitystä on ko-

rostettu lukuisissa yleisesti johtamiseen liittyvissä tutkimuksissa. Luottamuksella on 

laajasti nähty olevan suuri merkitys uuden tiedon luomisessa ja siten myös hiljaisen 

tiedon saattamisessa yhteiseen käyttöön. Vahva luottamus edistää tietojen jakamista ja 

hyödyntämistä organisaatiossa.  
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Empiriaosuudessa luottamuksen puute sijoittui neljännelle sijalle, kun kysyttiin tärkeim-

piä esteitä muutostarpeiden tunnistamiselle. Vaikka tähän liittyen varsinaista tutkimus-

tietoa ei kirjallisuuskatsauksessa löytynyt, niin myös tutkijan kokemusten mukaan luot-

tamuksella on yhteys muutosjohtamiseen sekä muutostarpeiden tunnistamissa että 

muutosprosessien läpiviennissä. Jos organisaatiossa on vahva verikaalinen ja lateraa-

linen luottamus, niin se mahdollistaa uusien näkemysten avoimen esittämisen ja käsit-

telyn. Näin signaalit muutostarpeista saadaan nopeammin esille ja päätöksenteon poh-

jaksi. Muutosprosesseissa sekä henkilötason että organisaatiotason luottamuksella voi 

olla suurikin merkitys muutoksen onnistumiselle. Jos organisaatio on selviytynyt me-

nestyksellisesti aiemmista muutoksista tai muista liiketoiminnan haasteista, niin se kas-

vattaa henkilöstössä organisaatiotason luottamusta. Jos taas yksittäisessä muutokses-

sa luotettu henkilö asettuu muutoksen edistäjäksi, niin se pienentää muutosvastarintaa 

myös häneen luottavilla. Muutosviestinnän kirjallisuudessa puhutaan mielipidevaikutta-

jista. Syitä siihen, miksi joku koetaan mielipidevaikuttajaksi, on varmasti erilaisia ja ne 

voivat olla myös yksilöllisiä. Tutkijan omien kokemusten mukaan ainakin yksi syy on 

juuri luottamus. 

Kun kartoitettiin tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilöstön suhtautumiseen muutosta koh-

taan, niin luottamukseen liittyvät tekijät saivat asteikolla 1-7 arvoja väliltä 3,53 – 5,02. 

Muihin tekijöihin – erityisesti muutosviestintään liittyviin – verrattuna ne jäivät kuitenkin 

vähiten tärkeiden joukkoon. Tutkijan näkemyksen mukaan tulosten lukuarvot kertovat 

enemmänkin muutosviestinnän ylivertaisesta tärkeydestä, eivät niinkään luottamuksen 

merkityksen väheksymisestä. Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa todettiin mainituilla teki-

jöillä olevan keskinäinen kausaalisuhde: hyvällä muutosviestinnällä voidaan vahvistaa 

luottamusta ja pienentää muutosvastarintaa. 

Huippuosaajien hallitseman tiedon saattaminen yhteiseen käyttöön todettiin tutkimuk-

sen empiriaosuudessa organisaatioiden selvästi tärkeimmäksi kehityskohteeksi. Tämä 

on myös yksi tietojohtamisen teorioiden keskeisimmistä teemoista. Tietointensiivisellä 

ja muutosten kannalta nopeasyklisellä IT-alalla tämä on tutkijan omienkin kokemusten 

mukaan yksi suurimpia haasteita, mutta samalla myös yksi potentiaalisimpia kilpailuky-

vyn parannuskohteita. Asia tuli useaan otteeseen esille haastatteluissa. Samoin tuli 

esille myös kirjallisuuskatsauksessa mainittu Davenportin näkemys, jonka mukaan tie-

don jakaminen ei ole ihmisille luontaista toimintaa. Kyse ei aina ole siitä, että tietoa 

varjellaan oman aseman turvaamiseksi. Monille voi olla vaikeaa esiintyä edes tutun 

yleisön edessä saati sitten suuremmalle yleisölle. Oman tiedon tai oivalluksen arvoa 

myös vähätellään: ”ei kai tämä nyt niin iso juttu ole”, ”kyllähän tämän kaikki tietää muu-
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tenkin”. Myös virkistäviä uusia ideoita asian tehostamiseksi nousi esiin: ”Voitaisiinko 

esimerkiksi sosiaalisen median tapaisia käytäntöjä kehittää organisaation sisäiseen 

verkkoon hiljaisen tiedon jakamista edistämään? Perustettaisiin työssä tarvittavan hyö-

dyllisen tiedon ilmainen ostetaan ja myydään -palsta”. 

 

Miten hyvin suomalaisissa IT-yrityksissä tunnetaan ja hyödynnetään tietojohta-
misen keinoja ja mahdollisuuksia muutoksen hallinnan apuvälineinä? 

Tähän alakysymykseen haettiin vastausta puhtaasti empiriaosuuden kautta. Muutos-

johtamisen ja tietojohtamisen teorioiden tuntemus osoittautui varsin puutteelliseksi. 

Tietojohtamisen perusasioihin kuuluva uuden tiedon luomisen SECI-malli tunnettiin 

kysytyistä seitsemästä teoriasta heikoiten. Asteikolla 1-7 sen keskiarvo jäi arvoon 1,87. 

Kokonaisuutena 42,9 % kaikista vastauksista päätyi arvioon 1 (En tunne lainkaan). 

Tästä seurasi luonnollisesti se, ettei teorioiden hyödynnettävyyttä pystytty juurikaan 

arvioimaan. Haastatteluissa kävi ilmi, että ne, jotka teorioita tunsivat, kokivat niistä ole-

van todellista hyötyä. Tässä on kuitenkin huomattava, että teorioiden tuntemus rajoittui 

pääosin johdon ja tukitoimintojen edustajiin.  

Tutkimuksessa mukana olleet IT-yritykset ovat asiantuntijaorganisaatioita, joille teorioi-

den sisäistäminen ei yleisesti ottaen ole ongelma. Koska koko toimialan toimintaympä-

ristö elää lähes jatkuvassa muutoksessa, niin näihin osaamisiin investointi säilyttää 

arvonsa huomattavasti kauemmin kuin monet teknologiaosaamiseen perustuvat osaa-

mispääomainvestoinnit.   

Oman organisaation muutosvalmiuksia kartoittaneessa kohdassa parhaimmaksikin 

arvioitu tekijä koko 34 tekijän listalla jäi arvoon 4,40. Tietojohtamisen kannalta valmiuk-

sissa on paljon parannettavaa. Neljästä pääryhmästä muutostarpeiden havainnointiin 

liittyvät tekijät sijoittuivat koko kartoituksessa viimeiseksi (ka. 3,56) ja hiljaisen tiedon ja 

luottamuksen valmiudet toiseksi viimeiseksi (ka. 3,64). Vaikka muutosviestinnän val-

miudet arvioitiin parhaiksi (ka. 3,88), niin lukuarvona sitäkään ei asteikolla 1-7 voi pitää 

vahvuutena.  

Kokonaisuutena tietojohtamisen keinoja ei tämän tutkimuksen mukaan hyödynnetä 

kovinkaan hyvin muutosjohtamisen tukena. Herää myös kysymys, hyödynnetäänkö 

niitä riittävän hyvin muunkaan johtamisen tukena.  
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Pääkysymys: Miten IT-yrityksen muutosjohtamista voidaan tehostaa tietojohta-
misen keinoja hyödyntämällä? 

Tämän tutkimuksen mukaan IT-yritysten muutosjohtamisessa on huomattavan paljon 

kehittämispotentiaalia. Tietojohtamisen keinoja ei vielä tunneta kovinkaan laajasti, joten 

niiden tarjoamia mahdollisuuksiakaan ei pystytä tehokkaasti hyödyntämään.  

Tehostamisessa luontevinta on lähteä liikkeelle muutosjohtamisen ja tietojohtamisen 

perustietämyksen laajentamisesta. Vaikka kyse on johtamisosaamisesta, niin varsinkin 

IT-alalla perusteorioita kannattaisi viedä myös organisaation asiantuntijatason hyödyn-

nettäväksi. Se helpottaisi sekä muutosten johtamista että henkilöstön osallistumista 

muutosten edistämiseen. IT-alan ammattilaiset ovat tottuneet analyyttiseen ajatteluun, 

joten muutosvastarinta todennäköisesti kehittyisi tietämyksen lisääntymisen myötä 

enemmän sparrauksen ja rakentavan kyseenalaistamisen suuntaan. 

Kognitiivisten taitojen parantamisesta on hyötyä paitsi muutostarpeiden varhaisessa 

tunnistamisessa, niin myös kaikessa muussa liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämi-

sessä. Jo pelkkä asiaan liittyvien rajoitteiden tiedostaminen auttaa sekä yksittäisiä joh-

tajia että johtoryhmiä olemaan herkempiä erilaisille omasta organisaatiosta ja koko 

toimintaympäristöstä tuleville signaaleille. Muutostarpeiden varhainen tunnistaminen 

mahdollistaa nopeamman reagoinnin, jolloin toimintaa voidaan kehittää ketterästi, pien-

ten ja helpommin hallittavien muutosten kautta. Myös muutosten hyödyt saadaan no-

peammin organisaation käyttöön. 

Hiljaisen tiedon tehokas hyödyntäminen on erityisesti IT-alalla merkittävä kilpailutekijä. 

Tiedon tallentamiseen, jakamiseen ja hyödyntämiseen löytyy hyviä tietoteknisiä ratkai-

suja. Tämän tutkimuksen perusteella keskeisintä on kuitenkin rakentaa luottamukseen 

perustuvaa organisaatiokulttuuria, joka on myönteinen tiedon jakamiselle.    

Muutosten läpiviennissä on hyvin pitkälti kysymys ihmisiin vaikuttamisesta. Tässäkin 

organisaation muutosvalmiuksia voi parantaa luottamusta vahvistavaa ja muutosmyön-

teistä organisaatiokulttuuria kehittämällä. Sekä normaalin viestinnän että muutosvies-

tinnän tulee olla johdonmukaista ja laadukasta. Muutosviestinnässä korostuvat lisäksi 

viestinnän määrä ja ryhmäkohtainen kohdentaminen. Erilaisia kanavia viestin välittämi-

seen tulee hyödyntää laajasti suurista tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista ja verkko-

teknisistä viestintäratkaisuista jopa yksilötason keskusteluihin. Muutoksissa on silti hy-

vä määrävälein palauttaa mieliin Prahaladin näkemys, jonka mukaan unohtamiskäyrä 

on joskus tärkeämpi kuin uuden oppimiskäyrä.  
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5.3 Tutkimuksen arvo uuden tiedon luomisessa 

Muutosjohtaminen on aiempien tutkimusten mukaan erittäin haasteellinen johtamisen 

osa-alue, jossa onnistumisaste on matala. Tämä tutkimus vahvisti aiempien tutkimus-

ten näkemyksiä muutosten moniulotteisuudesta ja sitä kautta hallinnan vaikeudesta.  

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen perusteella tämän tyyppistä, muutosjohtamista ja 

tietojohtamista yhdistävää tutkimusta ei juuri ole aiemmin tehty. Lisäksi uutta näkemys-

tä syntyi asian tarkastelusta erityisesti Suomessa toimivien IT-yritysten näkökulmasta.  

Tutkimuksen rajoitteena voidaan pitää sitä, että tarkastelunäkökulmiksi valittiin vain osa 

tietojohtamisen monista ulottuvuuksista. Toisaalta, valitut osa-alueet osoittautuivat oi-

keaan osuneiksi IT-yritysten kannalta asiaa tarkasteltaessa. Toisena rajoitteena pitää 

mainita se, että empiriaosuudessa oli mukana vain kolme IT-yritystä. Näillä kaikilla oli 

kuitenkin kokemusta viime vuosien aikana läpiviedyistä merkittävistä muutosohjelmista. 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli luoda suositukset Tietokarhu Oy:n muutosjohtamis-

valmiuksien kehittämiseksi. Tämä tavoite toteutui odotetussa laajuudessa. Erityisen 

positiivista tutkimuksessa oli tältä osin se, että pelkästään empiriaosuuden verkko-

kysely loi paljon mielenkiintoa ja uutta keskustelua koko aihealueesta. Keskustelu ja 

käytännön kehittäminen jatkuu yrityksessä tämän työn julkaisemisella ja sen jälkeen 

erikseen sovittavilla muilla toimenpiteillä. Myös kaksi muuta tutkimukseen osallistunutta 

organisaatiota saavat tutkimuksen käyttöönsä omien muutosjohtamisvalmiuksiensa 

kehittämisen tueksi.  

Oma arvonsa on sillä, että tutkijan henkilökohtainen osaamispääoma kasvoi tutkimuk-

sen yhteydessä merkittävästi. Näin saaduista syventävistä tiedoista olisi ollut huomat-

tavan paljon hyötyä tutkijan itse viimeisten 20 vuoden aikana kohtaamissa muutosjoh-

tamisen haasteissa. Tälle osaamiselle tulee olemaan käyttöä myös jatkossa.   

Tietojohtamisen keinoilla voi epäilemättä tehostaa muutosjohtamista, mutta ne yksin 

eivät ratkaise koko muutosjohtamisen laajaa haastetta. Tämä tutkimus osoitti, että 

muutoksiin liittyy lukuisa määrä muuttujia, joten epäonnistumisen mahdollisuuksia on 

myös paljon. Tämä osaltaan selittää muutosten heikkoa onnistumisastetta. Erityisesti 

haasteet korostuvat laajoissa ja vuosia kestävissä muutoshankkeissa. Lisäksi on ym-

märrettävä ja hyväksyttävä, ettei ole kahta täysin samanlaista muutosta. Hyvistä käy-

tännöistä voi aina oppia, mutta yhtä ja kaikkiin tilanteisiin soveltuvaa muutosjohtamisen 

mallia tuskin on vielä keksitty.  



 
97 

  
 

5.4 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksen kohteena oli kaksi laajaa osa-aluetta: muutosjohtaminen ja tietojohtami-

nen. Suoraan tämän tutkimuksen jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tarkastella 

asiaa jonkun muun toimialan kannalta. Samalla voisi tutkia sitä, missä määrin tämän 

tutkimuksen tuloksia voi yleistää koskemaan muutosjohtamista yleensä. Myös yritysten 

tietointensiivisyyden tason vaikutusta lopputuloksiin voisi selvittää.  

Organisaatiokulttuurin kehittäminen muutosmyönteisemmäksi olisi sekä mielenkiintoi-

nen että hyödyllinen tutkimusaihe.  

Tietojohtaminen on tieteenalana varsin nuori. Lyhyen historiansa viimeisten kymmenen 

vuoden aikana Suomen yrityselämään on kasvanut todellisiksi vaikuttajiksi ja päätök-

sentekijöiksi niin sanottu ”Playstation-sukupolvi”, jolla on huomattavasti edeltäviä johta-

jasukupolvia paremmat tietotekniset ja verkostoitumisvalmiudet. Yksi tutkimuksen koh-

de voisi olla se, miten tämä näkyy tai miten sen odotetaan jatkossa näkyvän tietojoh-

tamisen hyödyntämisessä yrityksissä.  

Muutosjohtaminen on jo todettu vaikeaksi johtamisen osa-alueeksi. Koska siinä onnis-

tumisaste on heikko, niin asialla täytyy olla laajoja taloudellisia vaikutuksia sekä suo-

raan yrityksille että niiden sidosryhmille. Jatkotutkimuksena voisi selvittää näiden kus-

tannusten rakennetta ja suuruutta.  
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Muutosjohtaminen suomalaisissa IT-yrityksissä  

Tällä kartoituksella selvitetään suomalaisten IT-organisaatioiden näkemyksiä ja kokemuksia muu-
tosjohtamiseen liittyvistä haasteista. Yrityksenne tai vastaajienne nimet eivät tule näkymään tut-
kimuksen yhteenvedossa. Yksittäisten vastaajien nimiä ei myöskään tunnisteta, ts. vastaukset nä-
kyvät anonyymeinä. Saatte kuitenkin tuloksena yhteenvedon, jossa näkyvät oman organisaationne 
näkemykset aiheesta summatasolla. Lisäksi saatte yhteenvedon, josta näkyvät kaikkien tutkimuk-
sen kohteena olevien organisaatioiden näkemykset myös summatasolla esitettynä.  
 
Tutkimuksessa tarkastellaan strategisia muutoksia, ts. muutoksia, joilla on merkittäviä vaikutuksia 
koko organisaatioon. Muutoksella vaikutetaan esimerkiksi asiakas-, tuote- tai palvelulinjauksiin, 
henkilöstön määrään, organisaatiorakenteisiin tai kumppaniverkostoihin.  
 

TAUSTATIEDOT  

1. Yritys   
Valitse etukäteen saatekirjeessä annettu organisaationumero.  
_ 10   
_20   
_30   
_40   
_50   
 
2. Asema organisaatiossa   
_ Tämän kyselyn saatesanomassa kuvatun organisaationne ylin johto (yrityksen tai sen merkittä-
vän vastuualueen ylin johtaja ja hänen johtoryhmässään toimivat johtajat)   
_ Keskijohto   
_ Asiantuntija   
_ Tukifunktion edustaja (HR, talous, laatu, prosessikehitys)   
 
3. Työkokemus   
_Yli 30 vuotta   
_20 - 30 vuotta   
_10 - 19 vuotta   
_5 - 9 vuotta   
_Alle 5 vuotta   
  
4. Koulutus  
_Korkeakoulututkinto   
_Ammattikorkeakoulu- tai vastaava opistotutkinto   
_Muu ammattitutkinto   
 
5. Sukupuoli  
_ Nainen   
_Mies   
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MUUTOSJOHTAMISEN ERITYISOSAAMISET  

   
6. Seuraavassa on esitetty joukko muutosjohtamisen tutkimuksessa tärkeiksi katsottuja osaami-
sia. Merkitse näistä kokemustesi perusteella muutosjohtamisen neljä (4) tärkeintä osaamisalu-
etta:   
  
Valittujen neljän kohdan valintajärjestyksellä ei ole merkitystä, ts. niiden keskinäistä tärkeysjär-
jestystä ei tarvitse pohtia.  
  
   
__ Muutosjohtajuus: Taito lukea sitä, mistä ihmiset voivat innostua, tunnistaa ne ihmiset, joiden 
kanssa saadaan tehokkaasti tuloksia aikaan, fokuksen säilyttäminen, olennaisen kiteyttäminen 
puhuttelevalla tavalla.   
  
 __ Muutosprosessiosaaminen: Taito suunnitella, toteuttaa ja seurata muutosprosessin edistymis-
tä, monien projektien yhtäaikainen hallinta, työskentely järjestelmien kautta.   
  
__  Itsensä johtamistaidot: Kyky henkilökohtaiseen kehittymiseen ja kestävään hyvinvointiin, epä-
tietoisuuden kestäminen, omat vahvuudet.   
  
__ Onnistumisen organisointi: Taito luoda organisaatiorakenteita, joita tarvitaan muutoksen ai-
kaan saamiseen, löytää oikeat ihmiset, järjestää tarvittavat resurssit, osaaminen ja tuki.   
  
__ Systeemiosaaminen: Ymmärtää monimutkaisia kokonaisuuksia ja niissä vaikuttavia sosiaalisia 
voimia, jäsentää monimutkaisuutta, vaikutussuhteita, syy-seuraussuhteita, palautemekanismeja, 
ymmärtää taustalla olevat rakenteet.   
  
__ Muutosilmiöiden tuntemus: Taito tehdä sosiaalisia havaintoja, miten sitoutuminen syntyy, 
ihmisten erilaisuuden vaikutus sitoutumiseen ja oppimiseen.   
  
__ Seuranta- ja arviointitaidot: Taito arvioida tarkoituksenmukaisuutta muuttuvissa olosuhteissa 
ja seurata edistymistä sovittuja kriteerejä vasten sekä nostaa esille saavutuksia ja puuttua raken-
tavasti epäkohtiin oppimista edistävästi.   
  
 __Onnistumisen tuki: Taito edistää muiden ihmisten kykyä selvitä muutoksesta, dialogisuus, ref-
leksiivisyys, koutsaus, sparraus, mentorointi.   
  
 __ Muutosviestintä: Taito perustella ja kiteyttää muutoksen tarve, kyky huomioida eri ryhmien 
erilaiset tiedontarpeet, kyky herättää luottamusta kuulijoissa.   
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MUUTOSJOHTAMISKOULUTUS  

  
7. Oletko saanut erityisesti muutosjohtamiseen liittyvää koulutusta (kyllä/ei)?   
  

Kyllä    Ei  
 
 Erityisesti muutosjohtamista käsittelevä koulutus opiskeluvaiheessa: 
 Osallistuminen oppilaitoksessa järjestettyyn muutosjohtamiskoulutukseen.                          __      __ 
       
Erityisesti muutosjohtamista käsittelevä koulutus työelämässä:  
Osallistuminen työhön liittyen kaupallisen koulutusorganisaation tai työantajan 
 järjestämään muutosjohtamiskoulutukseen.         __      __ 
       
  
  
  
8. Arvioi myös, kuinka laajana pidät omaa tietämystäsi edellä esitetyistä muutosjohtamiseen 
liittyvistä erityisosaamisista:   
  
1 = erittäin suppea … 7 = erittäin laaja  
  

 1  2  3  4  5  6  7  
 Oma tietämykseni muutosjohtamisesta               _  _  _  _  _  _  _ 
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MUUTOSTARPEIDEN TUNNISTAMINEN  

 
9. Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten tunnistaminen ajoissa ei aina ole kovin help-
poa. Joskus taas tunnistetut muutostarpeet eivät syystä tai toisesta etene päätöksentekotasolle 
saakka tai tarvittavia muutospäätöksiä ei tehdä, vaikka tarpeita olisikin tuotu esiin.  
 
Seuraavassa on lueteltu joukko muutostarpeiden tunnistamisen ja päätöksenteon esteitä. Valit-
se näistä viisi (5) mielestäsi tärkeintä tekijää, jotka aiheuttavat muutosten myöhästymisen tai 
jopa estävät koko muutoksen käynnistymisen.   
  
Valituksi tulevien kohtien keskinäistä tärkeysjärjestystä ei tarvitse pohtia.  
  
  
  
__  Firmalla menee nyt taloudellisesti hyvin -> tuudittaudutaan hyvän olon tunteeseen.   
  
__  Voimakkaasti keskitetty päätöksenteko -> liian kapea näkymä ympäristön muutoksiin.   
  
__  Erittäin hajautettu päätöksenteko -> ei synny yhteistä näkemystä isoista kysymyksistä.   
  
__  Nykyiset tuotteet ja/tai palvelut ovat kilpailukykyisiä -> ei nähdä uhkia ajoissa.   
  
 __ Yksittäisen ihmisen havaintokenttä on rajoittunut -> ei nähdä kaikkea tarpeellista tietoa.   
  
 __ Yksilön omat ajatukset ovat luutuneet -> ei osata katsoa asioita toisin, suositaan jo vallitsevia  
       käsityksiä.   
  
__  Päättäjien omat henkilökohtaiset näkemykset hallitsevat liikaa -> ei tilaa uusille näkemyksille.   
  
__  Liian tiukka fokus ydinliiketoimintaan -> ei panosteta uusiin mahdollisuuksiin.   
  
__  Keskitytään vain jatkuvaan parantamiseen -> päähuomio kääntyy sisäisiin kysymyksiin.   
  
__  Väärin kohdennetut palkitsemisjärjestelmät -> panostetaan tuttuun ja turvalliseen.   
  
__  Puuttuu systematiikka ja työvälineet heikkojen signaalien kokoamiseen ja analysointiin -> ei  
      pystytä hyödyntämään saatavilla olevaa informaatiota.   
  
__  Luottamuksen puute estää avointa keskustelua ja tiedonsiirtoa.   
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MUUTOSJOHTAMISEEN LIITTYVÄÄ TERMINOLOGIAA JA MENETELMIÄ  
  
   
10. Esitä arviosi siitä, kuinka hyvin tunnet seuraavassa mainittuja muutosjohtamiseen liittyviä 
käsitteitä ja käytäntöjä. Jos olet edes jossain määrin perehtynyt mainittuihin asioihin, niin arvioi 
myös niiden hyödynnettävyyttä muutosten hallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Jos et 
katso tuntevasi mainittua asiaa riittävästi, niin jätä vastaamatta hyödynnettävyys-osioon.   
  
Käsitteiden tuntemus: 1 = en lainkaan … 7 = erittäin hyvin  
 
Hyödynnettävyys: 1 = erittäin vähäinen … 7 = erittäin suuri  
  

      Käsitteiden tuntemus  Hyödynnettävyys  
 1  2  3  4  5  6  7      1  2  3  4  5  6  7  

 
John Kotterin kahdeksan vaiheen muutoksenhallintamenettely. _  _  _   _  _  _  _      _  _  _  _  _  _  _  
                 
Lewinin ja Scheinin kolmevaiheinen muutoksenhallintamalli,  
ns. jääpalamalli.                    _  _  _   _  _  _  _      _  _  _  _  _  _  _ 
                 
PDCA-malli (Plan – Do – Check – Act).                    _  _  _   _  _  _  _      _  _  _  _  _  _  _ 
                 
Hiljainen tieto (tacit knowledge).              _  _  _   _  _  _  _      _  _  _  _  _  _  _ 
                 
Uuden tiedon luomisen SECI-malli.             _  _  _   _  _  _  _      _  _  _  _  _  _  _ 
                 
Metaforat ja tarinan kerronta muutosviestinnän keinoina.         _  _  _   _  _  _  _      _  _  _  _  _  _  _ 
                 
Organisaatiokulttuurin näkyvät ja ei-näkyvät tasot ja  
niiden merkitykset.             _  _  _   _  _  _  _      _  _  _  _  _  _  _ 
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MUUTOKSEN ONNISTUMISEN ESTEET  

 11. Muutosjohtamista käsittelevissä tutkimuksissa on esitetty, että suurin osa muutoshankkeis-
ta epäonnistuu tai ne eivät ainakaan saavuta kaikkia niille asetettuja tavoitteita. Seuraavassa on 
lueteltu joukko potentiaalisia onnistumisen esteitä. Arvioi omien kokemustesi ja näkemystesi 
perusteella niiden yleisyyttä strategisissa muutosprosesseissa IT-toimialalla:   
  
1 = erittäin harvinainen … 7 = erittäin yleinen  

 
 Muutosprosessin hallinta   

 Muutokselle ei ole tai sille ei pystytä järjestämään aikaa. Esimiesten työtilanne ei kestä 
muutoksen aiheuttamaa lisäkuormaa.   

 Muutoksen vaatima apu ja tuki organisaatiolle aliarvioidaan.   
 Esimiehet eivät huomaa, että muut eivät koe muutosta relevantiksi itselleen.   
 Muutos ei näy tekoina.   
 Muutosta ja siihen liittyviä toimenpiteitä pelätään.   
 Muutokseen uskovat eristäytyvät omaksi joukokseen, erilleen muusta organisaatiosta.   
 Vallankäyttöön liittyvät ristiriitaisuudet muutostilanteissa.   
 Muutoksen hitaus sosiaalisista syistä.   
 Strategian ja muutoksen tarkoituksen epäselvyys.   
 Organisaatioon ei ole kehittynyt muutosmyönteistä kulttuuria.   
 Johtajat johtavat muutosta liikaa omiin kokemuksiinsa perustuen. Se mikä toimii yh-

dessä paikassa, ei välttämättä toimi toisessa.   
 Merkittäviä muutoksia ei projektoida kunnolla.   
 Muutosprojektien etenemistä ei raportoida ja seurata riittävän tiheästi, jolloin muu-

tosote heikkenee.   
 Tarvittavia muutoskyvykkyyksiä ei ole riittävästi.   
 Muutoksella ei ole riittävän vahvaa ryhmää ohjaamassa prosessia, jolloin vauhti lop-

puu ennen pitkää.   
 Muutoksen selviäkään esteitä ei pystytä poistamaan, esim. muutoksen onnistumiselle 

välttämättömiä henkilö- tai vastuuvaihdoksia ei uskalleta tehdä.   
 Ei saada näkyviin lyhyen aikavälin voittoja, jolloin usko muutokseen alkaa hiipua.   
 Muutos katsotaan valmiiksi liian aikaisessa vaiheessa, jo ensimmäisten voittojen jäl-

keen.   
 Muutoksella aikaansaatua uutta toimintakulttuuria ei saada juurrutettua, jolloin muu-

tosvaikutus ei kestä kauaa.   
 Muutosvastarinnan perimmäisiä syitä ei tunnisteta, jolloin niihin ei osata vaikuttaa.   
 Organisaation hiljaisen tiedon merkitystä ei osata huomioida riittävästi muutosten hal-

linnassa.   
 Muutoksen vastustajille annetaan liikaa tilaa.   
 Muutoksen vastustajat ”tyrmätään”, jolloin oikeutettujakaan kommentteja muutos-

prosessin heikkouksista ei huomata.   
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Henkilöstön suhtautuminen muutoksiin  
 Henkilöstö ei tunnista muutoksen välttämättömyyttä, koska johto ei ole pystynyt viesti-

mään sitä riittävän selvästi.   
 Henkilöstö ei tunnusta muutoksen välttämättömyyttä, vaikka esitetyt realiteetit puhuvat 

sen puolesta (muutosvastarinta).   
 Riittävän laajaa sitoutumista muutokseen ja sen tavoitteisiin ei synny.   
 Organisaation vaikuttajapersoonien heikko sitoutuminen heikentää muidenkin sitoutumis-

ta muutokseen.   
 Muutosvisio puuttuu tai se ei ole riittävän selvä.   
 Vision kommunikoinnin laatu ja määrä eivät ole riittävällä tasolla.   
 Syntyy mielikuva kaiken muuttamisesta, vaikka on paljon asioita, joiden ei pidä muuttua.   
 Muutosviestintä epäonnistuu.   
 Avainhenkilöt pelkäävät asemansa ja arvonsa yritykselle heikkenevän muutoksessa.   
 Luottamuksen puute ylintä johtoa kohtaan heikentää sitoutumista muutokseen.   
 Luottamuksen puute lähintä esimiestä kohtaan heikentää sitoutumista muutokseen.   
 Luottamuksen puute mahdollisia ulkoisia muutoskonsultteja kohtaan heikentää sitoutu-

mista muutokseen.   
 Luottamuksen puute työtovereita kohtaan heikentää avointa tiedonvaihtoa.   

                
OMAN ORGANISAATIOSI VALMIUDET JA KEHITTÄMISKOHTEET  
  
 12. Arvioi omien kokemustesi ja näkemystesi perustella seuraavia väittämiä oman organisaatio-
si kannalta. Kun olet käynyt listan läpi ja arvioinut kaikki kohdat, merkitse vielä oikeanpuolei-
seen sarakkeeseen viisi (5) mielestäsi tärkeintä organisaatiosi muutosjohtamisen kehityskohdet-
ta. Valittujen kohtien keskinäistä tärkeysjärjestystä ei tarvitse pohtia.   
  
1 = erittäin heikosti... 7 = erittäin hyvin  
 
Muutostarpeiden tunnistaminen ajoissa   

 Arvioimme toimintaympäristömme muutoksia ja niihin reagointia systemaattisesti.   
 Suoritamme arviointia säännöllisesti muulloinkin kuin strategia- tai vuosisuunnittelun yh-

teydessä.   
 Strategiaprosessimme on avoin eri näkökannoille.   
 Teemme aktiivisesti strategiasuunnitteluun liittyvää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.   
 Pystymme hahmottamaan strategisia kysymyksiä tuoreella ja oivaltavalla tavalla.   
 Meillä käydään tosiasiapohjaista, erilaista ajattelua arvostavaa ja läpi organisaation ulottu-

vaa keskustelua strategisista kysymyksistä.   
 Meillä on käytössä menetelmä/menetelmiä, jonka/joiden avulla kuka tahansa saa kehitys-

ideansa esille ja prosessoitavaksi.   
 Saamme organisaatiosta paljon kehitysideoita.   
 Meillä uudet kehitysideat etenevät nopeasti päätöksentekotasolle, jos ne ovat hyvin pe-

rusteltuja.   
 Meillä kehitysideoista annetaan palaute, vaikka ne eivät johtaisikaan muihin toimenpitei-

siin.   
 Meillä hyvistä kehitysideoista palkitaan.   
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Hiljainen tieto ja luottamus   
 Panostamme jatkuvasti organisaatiomme huippuosaajien hallitseman hiljaisen tiedon saattamiseksi 

yhteiseen käyttöön.   
 Meillä ihmiset jakavat mielellään henkilökohtaista, ei-dokumentoitua tietoaan muiden hyödynnet-

täväksi.   
 Organisaatiossamme vallitsee luottamuksen ilmapiiri, mikä mahdollistaa tiedon tehokkaan jakami-

sen ja hyödyntämisen.   
 
Muutosprosessin hallinta   

 Järjestämme esimiehille ja muutosagenteille riittävästi aikaa muutoksen edistämiseen 
esim. tehtävien uudelleenpriorisoinnilla   

 Rakennamme organisaatioomme muutosmyönteistä organisaatiokulttuuria.   
 Kiinnitämme muutoksen ohjaamiseen parhaat voimamme.   
 Projektoimme merkittävät muutokset   
 Seuraamme muutoksen etenemistä säännöllisesti ja niin tiheästi, että pystymme ohjaa-

maan muutosta tehokkaasti.   
 Osaamme tunnistaa muutosvastarinnan todelliset syyt.   
 Meillä on muutoksen hallintaan riittävästi osaamista.   
 Pystymme tekemään vaikeitakin päätöksiä (esim. henkilövaihdoksia), mikäli muutoksen 

onnistuminen sitä edellyttää.   
 Teemme muutoksen nopeat voitot näkyviksi.   
 Jaksamme viedä muutokset loppuun saakka, emme tyydy ensimmäisiin näyttöihin muu-

toksen tavoitteen saavuttamisessa.   
 
Muutosviestintä   

 Meillä muutosten perusteet esitetään selkeästi.   
 Muutoksella haettava tavoitetila kuvataan ymmärrettävästi.   
 Muutoksen onnistumisen ja epäonnistumisen seuraukset kuvataan ymmärrettävästi.   
 Pyrimme muutostilanteessa kertomaan mikä muuttuu varmasti, mikä muuttuu mahdolli-

sesti ja mikä ei muutu.   
 Muutosviestinnässä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia kanavia (kasvokkain keskuste-

lut, info-tilaisuudet, ryhmäpalaverit, luottamusmieskontaktit, verkkoviestintä, vuorovai-
kutteiset verkkofoorumit, Q/A-listat jne.).   

 Muutosviestiä toistetaan riittävän usein.   
 Muutosvastarintaa ei tyrmätä, vaan se huomioidaan muutossuunnitelman parantamises-

sa.   
 Muutosviestinnässämme huomioidaan muutoksen eri kohderyhmien erilaiset tiedontar-

peet, esim. mitä tämä tarkoittaa meidän ryhmällemme/minulle.   
 Viestimme muutoksen välituloksista riittävän usein.   
 Keräämme henkilöstöltämme määrävälein palautetta muutoksen etenemisestä ja sen he-

rättämistä tuntemuksista.   
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VAPAAT KOMMENTIT  
  
 13. Vapaat kommenttisi kokemistasi muutosjohtamisen haasteista, tärkeimmistä kehitystar-
peista ja muutoksen mahdollistajista:   
  
 
 
 
 Kiitos vastauksistasi!  
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Muutosjohtajuus: Taito lukea sitä, mistä ihmiset voivat 
innostua, tunnistaa ne ihmiset, joiden kanssa saadaan 
tehokkaasti tuloksia aikaan, fokuksen säilyttäminen, 

olennaisen kiteyttäminen puhuttelevalla tavalla.

Muutosviestintä: Taito perustella ja kiteyttää muutoksen 
tarve, kyky huomioida eri ryhmien erilaiset tiedontarpeet, 

kyky herättää luottamusta kuulijoissa.

Onnistumisen organisointi: Taito luoda 
organisaatiorakenteita, joita tarvitaan muutoksen aikaan 

saamiseen, löytää oikeat ihmiset, järjestää tarvittavat 
resurssit, osaaminen ja tuki.

Onnistumisen tuki: Taito edistää muiden ihmisten kykyä 
selvitä muutoksesta, dialogisuus, refleksiivisyys, koutsaus, 

sparraus, mentorointi.

Seuranta- ja arviointitaidot: Taito arvioida 
tarkoituksenmukaisuutta muuttuvissa olosuhteissa ja 

seurata edistymistä sovittuja kriteerejä vasten sekä nostaa 
esille saavutuksia ja puuttua rakentavasti epäkohtiin …

Muutosilmiöiden tuntemus: Taito tehdä sosiaalisia 
havaintoja, miten sitoutuminen syntyy, ihmisten 

erilaisuuden vaikutus sitoutumiseen ja oppimiseen.

Systeemiosaaminen: Ymmärtää monimutkaisia 
kokonaisuuksia ja niissä vaikuttavia sosiaalisia voimia, 

jäsentää monimutkaisuutta, vaikutussuhteita, syy-
seuraussuhteita, palautemekanismeja, ymmärtää …

Itsensä johtamistaidot: Kyky henkilökohtaiseen 
kehittymiseen ja kestävään hyvinvointiin, epätietoisuuden 

kestäminen, omat vahvuudet.

Muutosprosessiosaaminen: Taito suunnitella, toteuttaa ja 
seurata muutosprosessin edistymistä, monien projektien 

yhtäaikainen hallinta, työskentely järjestelmien kautta.

Muutososaamisten tärkeys
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Yksilön omat ajatukset ovat luutuneet -> ei osata katsoa 
asioita toisin, suositaan jo vallitsevia käsityksiä.

Firmalla menee nyt taloudellisesti hyvin -> tuudittaudutaan 
hyvän olon tunteeseen.

Päättäjien omat henkilökohtaiset näkemykset hallitsevat 
liikaa -> ei tilaa uusille näkemyksille.

Puuttuu systematiikka ja työvälineet heikkojen signaalien 
kokoamiseen ja analysointiin -> ei pystytä hyödyntämään 

saatavilla olevaa informaatiota.

Luottamuksen puute estää avointa keskustelua ja 
tiedonsiirtoa.

Nykyiset tuotteet ja/tai palvelut ovat kilpailukykyisiä -> ei 
nähdä uhkia ajoissa.

Yksittäisen ihmisen havaintokenttä on rajoittunut -> ei nähdä 
kaikkea tarpeellista tietoa.

Keskitytään vain jatkuvaan parantamiseen -> päähuomio 
kääntyy sisäisiin kysymyksiin.

Erittäin hajautettu päätöksenteko -> ei synny yhteistä 
näkemystä isoista kysymyksistä.

Liian tiukka fokus ydinliiketoimintaan -> ei panosteta uusiin 
mahdollisuuksiin.

Väärin kohdennetut palkitsemisjärjestelmät -> panostetaan 
tuttuun ja turvalliseen.

Voimakkaasti keskitetty päätöksenteko -> liian kapea näkymä 
ympäristön muutoksiin.

Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten tunnistamisen 
esteet
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Teorioiden hyödynnettävyys

Organisaatiokulttuurin näkyvät ja 
ei-näkyvät tasot ja niiden 
merkitykset.

Metaforat ja tarinan kerronta 
muutosviestinnän keinoina.

Uuden tiedon luomisen SECI-
malli.

Hiljainen tieto (tacit knowledge).

PDCA-malli (Plan – Do – Check –
Act).

Lewinin ja Scheinin 
kolmevaiheinen 
muutoksenhallintamalli, ns. 
jääpalamalli.
John Kotterin kahdeksan vaiheen 
muutoksenhallintamenettely.
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Panostamme jatkuvasti organisaatiomme huippuosaajien hallitseman hiljaisen 
tiedon saattamiseksi yhteiseen käyttöön.

Meillä uudet kehitysideat etenevät nopeasti päätöksentekotasolle, jos ne ovat 
hyvin perusteltuja.

Muutoksella haettava tavoitetila kuvataan ymmärrettävästi.

Järjestämme esimiehille ja muutosagenteille riittävästi aikaa muutoksen 
edistämiseen esim. tehtävien uudelleenpriorisoinnilla

Meillä on käytössä menetelmä/menetelmiä, jonka/joiden avulla kuka tahansa 
saa kehitysideansa esille ja prosessoitavaksi.

Muutosviestinnässämme huomioidaan muutoksen eri kohderyhmien erilaiset 
tiedontarpeet, esim. mitä tämä tarkoittaa meidän ryhmällemme/minulle.

Rakennamme organisaatioomme muutosmyönteistä organisaatiokulttuuria.

Seuraamme muutoksen etenemistä säännöllisesti ja niin tiheästi, että 
pystymme ohjaamaan muutosta tehokkaasti.

Teemme muutoksen nopeat voitot näkyviksi.

Teemme aktiivisesti strategiasuunnitteluun liittyvää yhteistyötä eri 
sidosryhmien kanssa.

Meillä kehitysideoista annetaan palaute, vaikka ne eivät johtaisikaan muihin 
toimenpiteisiin.

Meillä hyvistä kehitysideoista palkitaan.

Pystymme tekemään vaikeitakin päätöksiä (esim. henkilövaihdoksia), mikäli 
muutoksen onnistuminen sitä edellyttää.

Strategiaprosessimme on avoin eri näkökannoille.

Pystymme hahmottamaan strategisia kysymyksiä tuoreella ja oivaltavalla 
tavalla.

Meillä käydään tosiasiapohjaista, erilaista ajattelua arvostavaa ja läpi 
organisaation ulottuvaa keskustelua strategisista kysymyksistä.

Organisaatiossamme vallitsee luottamuksen ilmapiiri, mikä mahdollistaa tiedon 
tehokkaan jakamisen ja hyödyntämisen.

Projektoimme merkittävät muutokset

Meillä ihmiset jakavat mielellään henkilökohtaista, ei-dokumentoitua tietoaan 
muiden hyödynnettäväksi.

Meillä on muutoksen hallintaan riittävästi osaamista.

Jaksamme viedä muutokset loppuun saakka, emme tyydy ensimmäisiin 
näyttöihin muutoksen tavoitteen saavuttamisessa.

Meillä muutosten perusteet esitetään selkeästi.

Muutoksen onnistumisen ja epäonnistumisen seuraukset kuvataan 
ymmärrettävästi.

Pyrimme muutostilanteessa kertomaan mikä muuttuu varmasti, mikä muuttuu 
mahdollisesti ja mikä ei muutu.

Osaamme tunnistaa muutosvastarinnan todelliset syyt.

Muutosviestinnässä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia kanavia 
(kasvokkain keskustelut, info-tilaisuudet, ryhmäpalaverit, …

Suoritamme arviointia säännöllisesti muulloinkin kuin strategia- tai 
vuosisuunnittelun yhteydessä.

Kiinnitämme muutoksen ohjaamiseen parhaat voimamme.

Muutosviestiä toistetaan riittävän usein.

Muutosvastarintaa ei tyrmätä, vaan se huomioidaan muutossuunnitelman 
parantamisessa.

Saamme organisaatiosta paljon kehitysideoita.

Viestimme muutoksen välituloksista riittävän usein.

Keräämme henkilöstöltämme määrävälein palautetta muutoksen etenemisestä 
ja sen herättämistä tuntemuksista.

Tietokarhun tärkeimmät kehityskohteet
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Vapaat kommentit: 

 Muutostarpeen perustelut ja niiden oikeanlainen viestintä ovat usein avainasemas-
sa. Muutoksen mukanaan tuomien mahdollisten uhkien avoin ja rehellinen esille 
tuonti ja käsittely on tärkeää. 

 Muutoksen ja sen syiden ja seurausten (ja myös jos-ei-tehdä-muutosta-tilanteen) 
viestiminen selkeästi on ehdottoman tärkeää. Mitä muutos tarkoittaa kenellekin, mi-
tä hyötyä siitä kenellekin on. Mahdollisimman aikaisin mahdollisimman tarkan tason 
viestintä on ehdoton edellytys onnistumiselle. Muutosmyönteisten henkilöiden käyt-
täminen agentteina on varmastikin tärkeää. 

 Muutoksen johtaminen esim. selkeästi projektoimalla tuntuisi olevan yksi viisasten-
kivi, koska se pitää sisällään sekä seurannan että tulosten julkistamisen. 

 Muutosprosessissa on tärkeää pystyä saamaan mielipidevaikuttajat muutoksen 
tueksi ja mukaan tekemään muutosta. Tämän lisäksi "kahvipöytäkeskusteluilla" on 
uskomattoman suuri merkitys. Mikäli muutoksen tärkeyttä ja edistymistä pystyttäi-
siin tehokkaasti viestimään myös epämuodollisissa yhteyksissä, se pysyisi koko aj-
na päivän teemana. myös muutosagenttien käyttö on tehokasta. Mitä enemmän 
meillä on esimerkkioppilaita, jotka imevät muita samaan joukkoon, sitä laajemmin 
saamme hitaampia omaksujia liittymään joukkoon. 

 Muutoksesta palkitsemista ei myöskään pidä unohtaa. Se olisi hyvä osa SfP-
tavoitteista. 

 Muutosjohtamisessa sponsorien näkyvä toiminta on äärettömän tärkeää. Esilletulo, 
oman persoonan hydyntäminen ja itsensä laittaminen likoon on harvinaista ja kui-
tenkin niin oleellista sekä tehokasta. Useat hankkeet kyllä hyväksytään ylimmällä 
tasolla, päätös aloituksesta tehdään, mutta monet hankkeet kaatuvat, kun näkyvää 
panosta ylimmältä johdolta ei saada. Muutos vaatii ylimmän johdon sitoutumista ja 
pitkäjänteistä päättäväistä toimintaa. Erityisesti kun halutaan muuttaa toimintatapo-
ja. 

 Muutoksen palon sytyttäminen, sence of urgency, jää usein tehottomaksi. organi-
saatio tulee motivaida muutokseen. Pelätään pakon ja pelon tunteiden vaikutuksia 
organisaatiossa. Muutosta ei kuitenkaan tapahdu turvallisessa, harmoonisessa il-
mapiirissä. Linjaesimiestenkin pitää ymmärtää asemansa muutosagentteina, ja hei-
dän panoksensa "bensan kaatajina" on oleellinen. Esimiehet tulee kouluttaa tähän. 

 Oleellista muutoksen onnistumisen kannalta on myös engagement, mukaan ottami-
nen ja henkilöiden tunnetason huomiointi. Jo henkilöstön mahdollisuudet keskustella 
muutosvaikutuksista pienryhmissä ovat askel tähän suuntaan ja antavat henkilöstölle 
tärkeää hallinnan tunnetta. fasilitoinnissa helpottaa usein, kun mukana on oman lin-
jaesimiehen lisäksi ulkopuolinen fasilitoija. Esimiesten resurssit eivät usein riitä tar-
peelliseen valmistautumiseen. Ulkopuolinen tuo apua tähän. 

 Kommunikaatiosuunnittelua tehdään useissa projekteissa. Usein suunnitelmat ovat 
tiedotussuunnitelmia, yksisuuntaisen kommunikoinnin listauksia. Se yksin ei riitä. 
Esim. Muutosagenttien strateginen hyödyntäminen nopeuttaa muutosta ja edesaut-
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taa pysyvää muutosta. Organisaatiosuunnittelu on myös oleelline osa suunnittelua 
esimiesten johdonmukaisen muutosjohtajuuden tulemisen lisäksi. 

 Usein tarvetta muutokseen ei perustella riittävästi eikä riittävän usein. Vanha tilanne 
(organisaatio) jää elämään taustalle ja voi jopa ohjata toimintaa uuden tavan kus-
tannuksella. Alkuvaiheessa on oleellista löytää muutoksen läpivientiin oikeat henki-
löt ja argumentit. 

 Koen, että muutoksissa keskitytään helposti liikaa faktoihin. Perustellaan faktoilla, 
etenemistä todennetaan faktoilla. Kuitenkin muutoksesta suurin osa on tunnepuo-
len asiaa. Tunteisiin vaikuttaminen on vaikeaa ja tunteisiin vetoava perustelu han-
kalaa, kun yksilöt eivät reagoi samoihin asioihin samalla tavalla. Kuitenkin muutos 
tapahtuu vain, kun ihmiset saadaan tuntemaan muutoksen välttämättömyys tai 
saamaan muutoksesta se tunne, että muutos tuottaa jotain parempaa heille itsel-
leen tai ryhmälle. Faktat ovat tärkeitä toki, mutta niiden esittäminen pitäisi tehdä 
muuten kuin "halki, poikki ja pinoon". 

 Lisäksi viestintää ei voi ylikorostaa. Sähköpostitiedote ei ole viestintää, vaikka se 
sellaiseksi mielletään ts. sähköpostilla tiedotettu ei ole yhtä kuin käyttöönotettu, 
vaaditaan toistoja, perusteluja ja opastusta sekä keskustelua. 

 Parhaat muutokset syntyvät yhteistyössä muutosagentteja hyväksikäyttäen. Ihmiset 
ovat olleet mukana muuttamassa maailmaa, jolloin he kokevat uuden maailman 
omakseen eivätkä vastusta sitä kuten ylhäältä annetuissa muutoksissa helposti ta-
pahtuu. 

 Palautteista pääteltyä: Jokin osa henkilöistä kokee muutoksen (olipa se nyt mikä 
tahansa "ylhäältä" tuleva asia) hyväksi vain siihen asti kun pitää alkaa johtamaan, 
vaatimaan ja itse toimimaan ko asian mukaisesti. Näytelmä myötäelämisestä alkaa 
käyttöönottohetkestä ja sen näytelmän eteen tehdään jopa enemmän töitä kuin 
muutos itse vaatisi. 

 1) Oikeat ihmiset muutoksen näkökulmasta oikeisiin paikkoihin ja  2) Liika varovai-
suus pois - jos ollaan olevinamme oikea liiketoimintaa tekevä yritys, myös hallittu 
riskinotto kuuluu tähänkin tekemisen osioon. Kun noissa edistytään niin jonkinlai-
nen tiikerinloikka on otettu. 

 Haluttu muutos tulee olla kuvattuna ja sen toteutumiselle tulee olla aikataulu - esim. 
roadmap, jota seurataan ja arvioidaan kriittisestikin, mutta ennen kaikkea viestitään 
muutoksen edistymisestä. 

 Onnistumiset tulee saattaa näkyviksi, mutta ei kuitenkaan epäonnistumista peitel-
len. Epäonnistumiset voisivat olla jopa hyödyllisempiä arviointikohteita kuin vain hy-
vin menevät asiat. 

 Organisaation tulee tunnistaa muutokseen kykenevät henkilöt ja antaa heille roolin-
sa mukaisesti sekä työaikaa että natsoja. 
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TIETOKARHUN LISÄKYSYMYKSET JA KESKEISET POIMINNAT VASTAUKSISTA  
 
Kysymys 1: Muutosjohtajuus-otsikon alle kuvattu osaamiskokonaisuus oli TK:ssa kat-

sottu esitetyistä muutososaamisten kuvauksista tärkeimmäksi. Onko joku ko. otsikon 

alla mainituista tekijöistä kokemustesi mukaan muita tärkeämpi, mikä? 

 Kait tämä on jonkinlainen kombinaatio useammasta tekijästä. 

 Jo firman perustamisvaiheessa kohdattiin iso muutos. Istuimme yhdessä koko 

porukan kanssa useaan kertaan ja vastasin, perustelin tarvetta. Sen seurauk-

sena syntyi yleinen luottamus asiaan. Luottamuksen syntyä varmaan auttoi 

myös se, että tunsin ihmiset henkilökohtaisesti kun olin käynyt heidän kans-

saan muutamat kehityskeskustelut. 

 Mielestäni tärkein tekijä on ”Tunnistaa ne ihmiset, joiden kanssa saadaan te-

hokkaasti tuloksia aikaan”. Tämä on noussut omassa kokemuksessani tär-

keimmäksi asiaksi koska muutokset vaativat mielipidejohtajuutta. Ihmiset tun-

tuvat luonnostaan valitsevan itselleen sopivan joukon, jossa on turvallista ma-

jailla. Kun onnistuu kasvattamaan oikeanlaisen pienryhmän muutoksen tueksi, 

joka toimii mannekiinina ja kasvaa pikkuhiljaa, saa loputkin porukasta mukaan. 

Kukaan ei halua olla keihäänkärkenä muuttumassa yksin eikä jäädä myöskään 

yksin joukon ulkopuolelle. 

 Minusta tärkeintä on löytää ihmiset, jotka saavat asioita tapahtumaan. Yleensä 

heillä on itsellään luontaisesti kyky mm. kiteyttää asia puhuttelevaan muotoon, 

mikä sekin on tärkeää ryhmän mukana pysymisessä. 

 Mielestäni ’muutosagenttien’ tunnistaminen ja heidän käyttäminen olisi tärkeää. 

Aina, myös meillä, on olemassa vahvoja mielipidevaikuttajia, joiden perässä 

ihmiset menevät vaikka läpi harmaan kiven. Heidät kun saa ostamaan muutos-

ajatuksen, muut on helpompi saada mukaan. Eli siis kohta Tunnistaa ne ihmi-

set, joiden kanssa saadaan tehokkaasti tuloksia aikaan. 

 Olennaisen kiteyttäminen puhuttelevalla tavalla on tärkeää. Mieluummin 1-2 

tärkeää pointtia, jotka viedään tehokkaasti läpi kuin 10 epämääräistä ’juttua’. 

 Oikeitten ihmisten tunnistaminen ja tekemisen focusointi. Saattaisivat saada 

jopa kaksoisvoiton, jos olisivat erillisiä vaihtoehtoja. 
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Kysymys 2: Merkitse seuraavat muutosviestinnän alla mainitut tekijät omien kokemus-

tesi ja näkemystesi perusteella tärkeysjärjestykseen (1 = tärkein … 3 = kolmanneksi 

tärkein): 

 Taito perustella ja kiteyttää muutoksen tarve ___ 
 Kyky huomioida eri ryhmien erilaiset tiedontarpeet ___ 
 Kyky herättää luottamusta kuulijoissa ___ 

 
Tulokset kuudelta vastaajalta: 

 
Kuva1. Muutosviestinnän elementtien arviointi. 

Tulosten mukaan neljä kuudesta haastatellusta piti tärkeimpänä kykyä herättää 

luottamusta kuulijoissa. 

 

Kysymys 3: Luuletko, että sinulle olisi viime vuosina ollut työssäsi hyötyä siitä, jos oli-

sit saanut systemaattista muutosjohtamiskoulutusta (5=erittäin paljon hyötyä … 1 = ei 

lainkaan hyötyä). ___ 

 Kuudesta vastaajasta kaksi arvioi, että koulutuksesta olisi ollut erittäin paljon 

hyötyä (vastaus = 5). Toinen näistä vastaajista toimi tukitoiminnoissa ja toinen 

asiantuntijana. Arvion 4 antoi kaksi henkilöä (tukitoiminnot + keskijohto). Arvi-

oon 3 päätyi kaksi vastaajaa (ylin johto + asiantuntija). 

 Kommenteissa korostui yleinen mielenkiinto muutosjohtamisosaamista kohtaan, 

mutta tarve todettiin myös hyvin tilanneriippuvaiseksi. 

Kysymys 4: Toimintaympäristön muutosten tunnistamisen esteitä koskeneessa kysy-

myksessä listaykköseksi nousi väittämä: ”Yksilön omat ajatukset ovat luutuneet -> ei 

osata katsoa asioita toisin, suositaan jo vallitsevia käsityksiä”.  Miten meidän tulisi 

TK:ssa pyrkiä vaikuttamaan listaykköseen, ts. kuinka voisimme purkaa mahdollisesti 
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meilläkin jossain määrin ilmeneviä luutuneita ajatuksia ja laventaa ihmistemme katson-

takantoja? 

 Ihmisten ”kierrätys” erilaisissa tehtävissä auttaa näkemään asioita eri tavalla. 

On avartavaa katsoa asioita esim. asiakkaan tai toimittajan näkökulmista. Tai 

myyjän ja toteuttajan. Tai vaikkapa vaihtaa vain työn tekemisen aluetta. Tämä 

vaatii ihmisiltä uskoa siihen, että selviää erilaisissa tehtävissä. Osalla on pelkoa 

oman osaamisen riittävyydestä uudessa tehtävässä  -> tarvitaan uskottava tuki 

siirtyjälle -> syntyy myönteinen ilmapiiri siirtymiselle. 

 Ihmiset harvoin kykenevät tarkastelemaan asioita uudella tavalla ilman joukko-

voimaa. Uusia näkökulmia saa aikaan vain pohtimalla niitä toisten kanssa. Täs-

tä syystä meidän tulee saada rakennettua mielenkiintoisia verkostoja, joihin liity-

tään vapaaehtoisesti ja joissa keskustellaan muutoksista. Näissä verkostoissa 

pitää olla mukana muutosagentteja, jotka voivat lisätä ”luupäiden” tietoisuutta 

saamalla heidät ”oivaltamaan itse”.  

 Minusta esimerkiksi se, että talent-ryhmä on otettu mukaan toiminnansuunnitte-

luun, on juuri sitä luutuneiden ajatusten ravistelua. 

 On hyvä haistella sitä, mitä maailmalla tapahtuu, itse koen saaneeni valtavasti 

uusia ideoita ja ajatuksia käytyäni seminaarissa marraskuussa ja yritän tuoda 

sieltä tuoreita näkökulmia myös talotasoiseen keskusteluun. Eniten tässä auttaa 

se, että antaa itselleen luvan kuunnella myös vastakkaisia mielipiteitä eikä pidä 

tiukasti kiinni siitä, että minä olen oikeassa ja tuo väärässä, silloin ei opi eikä 

kehity eikä asiat voi mennä eteenpäin. 

 Konkreettisten hyötyjen korostaminen voisi tehota; mitä hyötyä juuri minulle täs-

tä muutoksesta on? Ja lisäksi sen viestiminen, että aiemmin ei ole tehty mitään 

väärin, ketään ei syytetä virheellisestä toiminnasta, vaan pyritään aiempaa pa-

rempaan lopputulemaan. 

 Ehkä muutosagenttien käyttäminen tässäkin yhteydessä auttaisi. Usein tietysti 

ne ajatuksineen luutuneet saattavat olla vahvoja mielipidevaikuttajia, joten ai-

kamoista myyntityötä voi joutua tekemään. Henkilökohtainen keskustelu voisi 

silloin auttaa. 
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 Viestinnässä rohkeampi ote erityisesti johtajilta, vaikka tärkeä on tunnustaa 

kohtuullisen hyvä nykytila niin vielä vahvemmin voisi viestiä muutostarvetta. 

Kysymys 5: Muutosvalmiuksia kuvaavien kaavioiden mukaan näyttäisi siltä, että me 

TK:ssa olemme jo harjaantuneet muutosten hallinnassa organisaatiota B pidemmälle. 

Myös B-organisaatio on kohdannut merkittäviä muutoksia viime vuosina. Tuntematta 

tarkemmin organisaatio B:n tilannetta, mistä arvelet erojen johtuvan? 

 Ero voi johtua johdon rakenteesta – onko johto ”halki poikki ja pinoon” tyyppistä 

väkeä vai löytyykö johdosta myös ”pehmeämpien arvojen” edustajia. 

 Yksi asia voi olla ajan kuluessa syntynyt yritysilmapiiri. 

 Silläkin on varmaan vaikutusta, että meillä on henkilöstöedustaja johtoryhmässä 

ja asioita käydään etukäteen läpi luottamusmiehen kanssa. Oletan, että jollain 

tavalla tämä ilmapiiri on säilynyt meillä ja se näkyy yo. tuloksissa. 

 Meillä asioista puhutaan rehellisesti ja paljon ja johto on keskustelussa vahvasti 

esillä. Myöskään mitään keskustelua ei avoimesti tukahduteta vaan muutoksen 

suuntaan ohjataan. Hyvää viestintää tehdään joka tasolla ja ”toitotus” on sään-

nöllistä ja jatkuvaa. 

 Minulla on sellainen tuntuma, että Tietokarhussa ihmiset ovat tärkeämpiä kuin 

keskimäärin ts. henkilöstön hyvinvointiin panostetaan tyypillistä it-yritystä 

enemmän. Tämä näkyy perinteisempien panostusten lisäksi mm. siinä, että ta-

lotasolla mietitään aktiivisesti sitä, miten ihmisille saisi tietoa ja miten ihmiset 

saataisiin sitoutettua muutoksiin. Muutokselle annetaan aikaa ja siihen sitoutuu 

myös johdon edustajia, jolloin henkilöstölle muodostuu kuva siitä, että heihin 

satsataan. Lisäksi jos havaitaan puutteita, niihin tartutaan, olipa havaitsijana 

johtoryhmäläinen tai ns. rivityöntekijä eli ihmisiä kuunnellaan. Muutokselle an-

netaan myös aikaa (ei aina riittävästi, mutta pyritään kuitenkin), eli ei vain tiedo-

teta ja odoteta tuloksia vaan suunnitellaan muutosaskeleet, toistetaan, korja-

taan suuntaa ja pidetään ihmiset tietoisina missä mennään, annetaan ihmisille 

aikaa sulattaa muutos. 

 Muutoksista viestitään meillä mielestäni hyvin ja riittävästi. Myös asiakas osal-

listuu usein muutosviestintään, mikä tuo tietysti motivaatiota toimittajan puolelle 

sitoutua muutokseen. Kiteytettynä siis: Kumppaniyrityksessä itse tehdyt muu-
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tokset, joilla pyritään mahdollisimman korkeaan asiakashyötyyn ja –

tyytyväisyyteen. 

Kysymys 6: Tietokarhun tärkeimpiä muutosjohtamisen kehityskohteita priorisoitaessa 

piti annetulta listalta valita viisi tärkeintä. Pohdi hetki tuloksissa kolmea tärkeimmäksi 

arvioitua kehityskohdetta ja kerro ajatuksesi, kuinka voisimme konkreettisesti kehittää 

mainittuja osa-alueita. 

 Panostetaan tietämyksen hallinnan käyttöönottoon ja tuetaan asiaa toteuttamal-
la konkreettisia toimenpiteitä.  

 Uusia kehitysideoita ei oikein tahdo syntyä. Nostetaan ehdotukset näkyviksi  
(esim. henkilöstöinfo), palkitaan ehdotuksista ja annetaan nopea palaute ehdo-
tuksiin.  

 Perusteluja, perusteluja ja perusteluja. Perustelut  muutoksiin käydään läpi joka 
organisaatiotasolla = mitä se tarkoittaa tällä tasolla ja minun työssäni. 

 Mielestäni meidän tulee panostaa huippuosaajien tietämyksen jakamiseen 

enemmän. Osaamista jonkin verran jaetaan, mutta kuulijoiden aktivoimisessa 

on vielä tekemistä. Tämä on asennekysymys ja vaatii coachaamistaitoja sekä 

jakajalla että kuulijalla. 

 Meidän tulee panostaa asennekasvatuksessa verkostoitumis- ja tiimityöskente-

lytaitoihin koska meillä on paljon yksilösuorittajia. Kun työ tehdään ryhmässä, 

siinä toimii paremmin myös omavalvonta. 

 Meillä kumpuaisi kehitysideoita varmasti enemmän, jos asioita tehtäisiin ”työ-

pöytätasolla” enemmän yhdessä. Yhteistyöstä kumpuaa aina spontaania kes-

kustelua ja ihmettelyä. Sparraus syntyy itsestään ja ideat alkavat jalostua. 

 Tavoitetila pitää pystyä kytkemään esimerkkeihin, jotka vievät asian käytäntöön. 

Asia muuttuu ”visuaalisemmaksi” ja helpommin ymmärrettäväksi. Lisäksi ym-

märys kasvaa aina, kun kuulija oivaltaa itse, mitä hyötyä tavoitetilasta on hänel-

le itselleen. 

 Ainakin osa asioista on ihan ihmisten omatoimisuudesta kiinni, eli kaikkea ei 

vaan voi kantaa nenän eteen eikä kaivaa ihmisistä väkisin vaan ihmisten on 

myös aktivoiduttava, tuotava ja haettava tietoa ja pidettävä kiinni ideoistaan 

myös silloin, kun muutosvastarintaa edustavat johdon henkilöt eivätkä ryhmä-

läiset, kuten yleensä on ajatussuunta. 
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 Voisiko ymmärrettävyys liittyä noissa vapaissa kommenteissakin paljon mainit-

tuun sense of urgencyn ja tunnevaikuttamisen osioihin, emme vielä osaa tehdä 

muutosta pakottavaksi tarpeeksi kaikille? 

 Osaamisen jakamista ei voi liikaa korostaa. Aika hyviä menettelyjä tästä jo on-

kin, mutta aina voi parantaa. 

 Joillain avainhenkilöillä tuntuu olevan aina ’niin kiire’ tai he olettavat, että ’kaik-

kihan tän jo tietää’, etteivät ehdi tai viitsi jakaa osaamistaan. Itse olen yrittänyt 

taklata tätä ongelmaa kysymällä ns. tyhmiä. Jos minä en tiedä jotain asiaa mie-

lestäni riittävästi, jollain muulla saattaa hyvinkin olla sama ongelma. Eli siis 

osaamisen jakaminen ei voi olla vain antamista, se vaatii pyytämisen käyntiin 

lähtemiseksi. 

 Ehkä osaamme perustella hyödyt, mutta kustannushyötyjen ylös kirjaaminen 

onkin jo vaikeampaa. Perusteleminen ylipäänsä on tärkeää. 

 Muutosviestinnässä myös haitat kannattaa todeta. Jos haittoja ei todeta, voi 

jäädä mielikuva, että jotain pimitetään. 

 Hallittua riskinottoa voisi lisätä. 
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TIETOKARHUN HAASTATTELUT 
 

Pvm ja aika Henkilöstöryhmän edustaja 

12.12.2011 klo 13:00-13:30 Tukitoiminnot 

12.12.2011 klo 15:15-15:45 Asiantuntija 

13.12.2011 klo 9:00-9:30 Keskijohto 

13.12.2011 klo 9:30-10:00 Tukitoiminnot 

14.12.2011 klo 14:30-15:00 Asiantuntija 

15.12.2011 klo 16:30-17:00 Ylin johto 
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