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Organisaatioilta vaaditaan kykyä sopeutua muutoksiin säilyttääkseen 

kilpailukykynsä. Muutosjohtaminen tarjoaa strategiset työkalut muutoksen 

läpivientiin ja organisaation tehokkuuden parantamiseen. Liiketoimintaprosessin 

käyttöönottoa voidaan myös pitää suunniteltuna organisaatiomuutoksena. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia miten muutosjohtamisella voidaan 

vaikuttaa liiketoimintaprosessin käyttöönoton onnistumiseen. Tutkimus toteutettiin 

laadullisena tapaustutkimuksena. Tutkimuksen seitsemän haastateltavaa olivat 

käyttöönotettavan liiketoimintaprosessin omistajia ja päätöksentekijöitä. 

 

Tutkimustulosten mukaan sekä muutosjohtamiseen että organisaation 
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tavoitetilasta ja toimenpiteet tavoitetilaan pääsemiseksi.  
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Organizations are required to adapt to changes in order to maintain their 

competitiveness. Change management provides strategic tools to streamline 

change and improve organizational efficiency. The implementation of a business 

process can also be considered as a planned organizational change. 

 

The purpose of this research was to examine how change management can 

influence the successful implementation of the business process. The research 

was conducted as a qualitative case study. Seven interviewees were the owners 

and decision-makers of the business process to be implemented. 

 

According to the conclusions of this research the model of the planned 

organizational change can be applied both change management and organization 

development. Before the implementation of organizational change it is important to 

analyze the current situation, create a vision and strategy for the aimed targets 

and measures to achieve the targets.  
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1 JOHDANTO 

 

Organisaatioiden toimintaympäristö on viimeisten vuosikymmenten aikana 

monimuotoistunut voimakkaasti. Kansainvälistyminen, informaatioteknologian 

kehitys ja ilmastonmuutos vaikuttavat tulevaisuudessa kaikkien organisaatioiden 

päätöksentekoon (McCracken & al. 2018, 105). Globalisaatio on johtanut työn 

luonteen muuttumiseen teollisuustyöstä tietotyöhön ja muuttanut organisaatioiden 

toimintatapoja verkostomaisemmaksi. Työelämän laatuun liittyvät asiat korostuvat, 

koska henkilöstön on aiempaa monikulttuurisempaa ja länsimaissa myös 

ikääntyneempää (Hertel & al. 2013, 729). 

 

Organisaatioiden menestys riippuu niiden kyvystä vastata toimintaympäristönsä 

jatkuviin muutoshaasteisiin. Muutokset voivat olla luonteeltaan nopeita tai hitaita ja 

laajuudeltaan pieniä tai koko organisaatiota koskevia. Lähes kaikissa 

organisaatiomuutoksissa ja muutosjohtamisessa on yhteistä organisaation 

tavoitteet; lisääntynyt kilpailukyky, tuottavuus ja tehokkuus. Zidane & Olssonin 

(2017, 633 – 634) mukaan tehokkuus pitää sisällään sekä organisaation että 

organisaation kehittämisen tehokkuuden. Organisaation kehittämisen tavoitteena 

on tehokkuuden lisäksi työelämän laadun parantaminen (Robbins & al. 2010, 526). 

 

Kurt Lewinin 40 -luvulla esittelemä 3 -vaiheinen organisaatiomuutosmalli : sulata – 

muuta – jäädytä, on itsenäisenä mallina yksi vanhimmista ja käytetyimmistä 

muutosmalleista.  Lewinin suunniteltu organisaatiomuutosmalli sisältää lisäksi 

kenttäteorian, ryhmädynamiikan ja toimintatutkimuksen. Organisaation 

kehittäminen terminä perustuu pitkälti Lewinin kenttäteorian ja ryhmädynamiikan 

tutkimuksiin (Sorensen & al. 2017, 4). Kenttäteoria ja ryhmädynamiikkamallilla 

haetaan vastauksia ryhmän käyttäytymiseen muutostilanteissa, esimerkiksi 

muutosvastarinnan esiintymiseen. Toimintatutkimus ja 3 –vaiheinen muutosmalli 

ovat prosesseja, joiden avulla pyritään muuttamaan organisaatiokäyttäytyminen 

tavoitteiden mukaiseksi. 
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Organisaatiomuutos vaatii johdolta ihmisten käyttäytymisen tuntemista. Johto voi 

viestinnällä luoda muutoksesta mielekkään tavoitteen, päätöksentekoa auttaa 

ihmisten itsemääräämispyrkimyksen ymmärtäminen ja ihmissuhteisiin liittyvät 

toimet vastaavat ihmisten tuen tarpeisiin. Johdon ja muutosagentin toiminta 

vaikuttavat suoraan ihmisten työmotivaatioon ja muutoksiin sitoutumiseen, millä on 

suora vaikutus vision ja strategian toteutumiseen. 

 

Organisaation kehittäminen ei lähde tyhjästä, vaan tarvitaan ymmärrystä 

organisaation nykytilasta, organisaation kulttuurista ja –rakenteista. Organisaation 

kehittämisen tavoitteena on vaikuttaa johtamisen kehittämiseen, organisaation 

kulttuuriin, rakenteisiin ja ihmisten sitoutumiseen ja sitä kautta parantaa 

organisaation taloudellista tulosta (Brown 2011, 429). 

 

1.1 Tutkimuksen näkökulma ja tavoitteet 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tutkia, miten muutosjohtamisella 

voidaan vaikuttaa liiketoimintaprosessin käyttöönottoon. Tutkielman tavoitteena on 

lisäksi kuvata muutosjohtamisen, organisaatiomuutoksen ja organisaation 

kehittämisen teorioita pohjautuen kirjallisuuteen ja tieteellisiin artikkeleihin. 

 

Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jonka kohdeorganisaatio toimii 

aaltopahviliiketoiminta-alalla. Tutkielman tavoitteena on verrata teoriaa empiiriseen 

tutkimukseen ja löytää näiden väliltä yhteneväisyyksiä ja/tai eroavaisuuksia. 

 

Päätutkimuskysymys on:  

- Miten muutosjohtamisella voidaan vaikuttaa liiketoimintaprosessin käyttöönoton 

onnistumiseen?  
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Alatutkimuskysymykset ovat:  

- Millaiset muutosjohtamisen keinot koetaan ratkaisevina?  

- Millaiset organisaation kehittämisen keinot koetaan ratkaisevina? 

 

Liiketoimintaprosessin, myynnin ja operaatioiden ohjausprosessin, käyttöönotto 

edustaa tutkielmassa suunniteltua organisaatiomuutosta. Tutkielma keskittyy 

muutosjohtamisen, organisaation kehittämisen ja suunnitellun 

organisaatiomuutoksen kuvaamiseen, joten liiketoimintaprosesseihin liittyvien 

teknologioiden käyttöönoton teorioita ei tässä tutkielmassa käsitellä. 

 

1.2 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielma koostuu johdannon lisäksi kolmesta teoriaosuudesta, tutkimus-

menetelmäosasta, empiirisestä osasta ja yhteenvedosta johtopäätöksineen. 

 

Ensimmäisessä luvussa esitellään johdanto aiheeseen sekä tutkimuskysymykset 

että tutkimuksen rakenteellinen eteneminen. 

 

Toinen luku käsittelee muutosjohtamista. Luvussa esitellään muutoksen, 

muutosvoimien ja muutosprosessien teoriaa samoin kuin johdon roolia 

muutoksessa. Luvussa tutkitaan myös muutosvastarintaa ja muutosagentin roolia.  

 

Kolmannessa luvussa tutkitaan organisaation kehittämistä. Luku sisältää teoriaa 

sekä organisaatiokäyttäytymisen tavoitteista että organisaation kehittämisestä. 

Luvussa esitellään lisäksi organisaatiorakenteiden ja –kulttuurin teoriaa. 

 

Neljännessä luvussa esitellään toimitusketjuihin ja toimitusketjun hallintaan 

liittyvää teoriaa sekä esitellään myynnin ja operaatioiden ohjausprosessi. 
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Viidennessä luvussa on esitelty tutkimuksen kohdeorganisaatio ja 

tutkimusmenetelmät, kuvattu aineiston käsittelyä ja analysointia sekä arvioitu 

tutkimuksen luotettavuutta ja uskottavuutta. 

 

Kuudes luku sisältää tutkielman empiirisen osuuden. Luvussa on analysoitu 

haastattelututkimuksen tuloksia verraten niitä teoriaan. 

 

Seitsemännessä luvussa, yhteenveto & johtopäätökset, esitellään yhteenveto 

tutkielman keskeisimmistä havainnoista ja  tuloksista, tutkielman johtopäätökset ja 

ehdotukset jatkotutkimusaiheiksi. 



 
10 

2 MUUTOSJOHTAMINEN 

2.1 Muutos 

 

Muutos on yksinkertaisimmillaan Sotaraudan (2004, 286) mukaan siirtymistä 

yhdestä ajanhetkestä toiseen, vanhasta uuteen. Puhtaimmillaan määriteltynä 

muutos ei ota kantaa muutoksen suuntaan ja muutoksen ”hyvyyden” tai 

”huonouden” arviointiin, vaan siihen tarvitaan kehityksen käsitettä täsmentämään 

muutoksen käsitettä. Muutoksesta puhutaan ajassamme itsestäänselvyytenä. 

Muutos oikeutetaan ulkoisen ympäristön muuttumisella ja muutos nähdään 

kehittymisenä kohti parempaa (Juuti & al. 2004, 35; Smith 2005, 408). Muutos voi 

olla uuden idean, ajattelu- tai toimintatavan omaksumista, joka edellyttää ihmisiltä 

oppimista (Lämsä & Hautala 2004, 184) 

 

Muutosta kuvaavia teoreettisia malleja on runsaasti. Kurt Lewinin (1997, 330) 40 –

luvulla esittelemä 3-vaiheinen malli on yksi vanhimmista. Lewinin muutoksen 

perusvaiheistus – sulata, muuta, jäädytä – on edelleen hyvin käytetty 

organisaatioiden muutosstrategioiden toimintamallina (Chia 2014, 11; Sotarauta 

2004, 287). John Kotter (1996) kehitti Lewinin mallia ja esitteli oman 8-vaiheisen 

mallinsa kirjassaan Leading Change. Malliaan varten Kotter tutki 

muutosjohtamisen yleisimpiä ongelmia ja epäonnistumisia. Kotter päätyi teoriaan, 

jonka mukaan onnistuneeseen muutoksen läpivientiin vaaditaan kahdeksan 

vaihdetta sisältävä muutosjohtamismalli (Seijts & Gandz 2018, 241).  

 

Muutoksia tapahtuu myös organisaation kehittämistoimenpiteiden (organization 

development, OD) myötä inkrementaalisesti. Organisaation kehittäminen on 

kokoelma käyttäytymistieteeseen perustuvia toimenpiteitä,  joilla pyritään 

parantamaan organisaation tehokkuutta ja työntekijöiden hyvinvointia (Cummings 

& Cummings 2014, 144).  
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Muutokset voidaan jakaa niiden luonteen, laajuuden ja merkityksen mukaan 

neljään muutostyyppiin; ennakoiviin, reagoiviin, vähittäisiin ja strategisiin 

muutoksiin. Ennakoivalla (proaktiivisella) muutoksella tarkoitetaan toiminnan 

kehittämistä varautumalla muutoksiin ennakoimalla tulevia muutostarpeita. 

Reagoivassa (reaktiivisessa) muutoksessa reagoidaan, usein pakon edessä, 

ulkopuolisen toimintaympäristön muutoksiin. Vähittäisessä muutoksessa 

keskitytään organisaation tehokkuuden ja suorituskyvyn parantamiseen, 

esimerkiksi henkilöstön kehittämisellä ja toimintatapoja uudistamalla. Strateginen 

muutos tarkoittaa koko organisaation perustehtävän, toiminnan ja rakenteiden 

uudelleenmäärittelyä. Esimerkiksi yrityskauppa on luonteeltaan strateginen 

muutos. (Lämsä & Hautala 2004 184 -185) 

 

Nadler & Tushman (1995, 24) toteavat, että yhdistelemällä neljää muutostyyppiä, 

voimme tutkia muutoksen toteuttamistapoja.  

 

 

Kuvio 1. Organisaation muutostyypit (mukaillen Nadler & Tushman 1995, 24) 

 

Virittäminen (Tuning) yhdistää ennakoivan ja vähäisen muutoksen. Tavoitteena on 

parantaa organisaation toimintatapoja. Hidas muutosvauhti mahdollistaa ihmisten 

osallistumisen suunnitteluun ja sitoutumisen muutoksen toteutukseen. 

Sopeutumisesta  (Adaption) puhutaan silloin, kun muutos on vähittäinen ja 

reagoiva. Kilpailijan markkinointistrategian muuttuessa tulee nopeasti painetta 

vastata ulkopuolelta tulevaan muutokseen. Sopeutumisessa keskitytään tekemään 

asiat tehokkaammin, jotta säilytetään kilpailukyky markkinoilla.  

Uudelleensuuntautuminen (Reorientation) tarkoittaa strategista ja ennakoivaa 
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muutosta. Strateginen muutos toteutetaan, jotta yritys säilyisi kannattavana 

tulevaisuudessa ja saavuttaisi pioneeriaseman kilpailijoihin nähden. 

Uudelleensuuntautumisen etuna on mahdollisuus ajan käyttöön. Tämä on myös 

muutostyypin haaste. Johtajien tulee luoda ”kiireen tuntu” ja kyetä viestimään 

muutoksesta kyllin houkuttelevasti sitouttaakseen organisaation muutoksen 

toteutukseen. Uusiutuminen (Re-creation) on tarpeen, kun organisaation rakenteet 

ja toimintaympäristö ovat muuttuneet perusteellisesti.  Muutokseen on reagoitava 

nopeasti ja strategisella tasolla. Tällainen muutos on hyvin laaja, tulee 

henkilökunnalle annettuna ja edellyttää monesti organisaation rakenteiden 

saneeraamista. Hyvin toteutettuna uusiutuminen voi johtaa palkitsevaan 

lopputulokseen, on kuitenkin tunnustettu, että oheinen muutos on hyvin vaativa 

johdolle. (Nadler & Tushman 1995, 24 -  25). 

 

Inkrementaalinen (vähittäinen, evolutionäärinen) muutos tapahtuu asteittain. Siinä 

organisaation kehittäminen tapahtuu ”tekemällä asiat paremmin” eli muutoksessa 

on havaittavissa tyypillisiä jatkuvan parantamisen periaatteen piirteitä. 

Inkrementaalinen muutos voi olla hyvin laaja-alainen riippuen tarvittavista 

resursseista ja muutoksen henkilöstövaikutuksista. Hayesin (2010, 10) mukaan 

inkrementaalisilla muutoksilla ei  yleensä ole mahdollisuuksia muokata 

organisaation syvimpiä rakenteita. Maheshkumar & Sanjeevin (2017, 169) mukaan 

transformationaalinen (strateginen, revolutionäärinen) muutos tarkoittaa 

organisaation sisäisten rakenteiden ja resurssien uudelleenkäyttöä tai 

organisaation uudelleenasemointia suhteessa asiakkaisiin ja kilpailijoihin. Muutos 

perustuu asioiden tekemiseen eri tavalla kuin ennen, aina tämä ei johda asioiden 

tekemiseen paremmin kuin aiemmin (Hayes 2010, 24 – 25).  

 

Pettigrew & al. (2001, 700) näkivät muutoksen jatkuvana muutosprosessina, ei 

matkana nykytilasta tavoitetilaan. Jatkuva muutos perustuu esiinnouseviin tapoihin 

organisoitua valmiiden kaavojen puuttuessa. Jatkuva muutos on alituisesti 

kehittyvä prosessi, jota ohjataan lukuisilla hienovaraisilla 

muutosjohtamisinterventioilla. Jatkuva muutos –prosessina voi rohkaista 

organisaatiota improvisointiin ja jatkuvaan oppimiseen. (Maimone &  Sinclair 2014, 

347) 
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2.2 Muutosvoimat 

 

Organisaatioiden menestys riippuu suuresti niiden kyvystä vastata 

liiketoimintaympäristönsä muutoshaasteisiin, joista tuoreimman muodostaa 

digitalisaatio (Mc Kinsey 2018). Toteutetuilla muutoksilla yritykset tavoittelevat 

yleensä parempaa kilpailukykyä, tehokkuutta tai tuottavuutta. Zidane & Olssonin 

(2017, 633 - 634) mukaan organisaation tehokkuus on määritelty 

tutkimuskirjallisuudessa hyvin epämääräisesti. Heidän mukaansa organisaation 

tehokkuus koostuu sekä organisaation että organisaation kehittämisen 

tehokkuudesta. 

  

Organisaatioissa on voimia, jotka rohkaisevat ja kannustavat muutokseen, 

esimerkiksi, uudet teknologiat, uudet raaka-aineet, kilpailu ja esimiesvalvonta. 

Sitten on voimia, jotka vastustavat muutosta ja haluavat säilyttää organisaation 

tilan nykyisellään. Näitä voimia ovat esimerkiksi tiimin suorituskyky, muutospelko, 

itsetyytyväisyys ja opitut taidot. Kurt Lewinin voimakenttäteoriassa mallinnetaan 

ryhmän käyttäytymistä organisaation muutostilanteessa. Käyttäytyminen nähdään 

tasapainotilana muutosta ajavien ja muutosta vastustavien voimien välillä. 

Organisaation suorituskyky syntyy näiden voimien välisestä harmoniasta. 

Voimakenttäteorian mukaan muutosta voidaan viedä eteenpäin muutosta ajavia 

voimia vahvistamalla. tai heikentämällä muutosta vastustavia voimia. Lewinin 

teoriassa useimmissa muutoksissa kannattaa keskittyä muutosta vastustavien 

voimien vähentämiseen. Jos ajetaan voimakkaasti muutosta edistäviä voimia, 

esimerkiksi autoritääristä johtamistyyliä, se yleensä aiheuttaa myös voimakasta 

vastustusta ja luo epätasapainoa organisaatioon. (Hannagan 2008, 27 – 28; Smith 

2001) 
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Kuvio 2. Kurt Lewin: voimakenttämalli. (mukaillen Hannagan 2008, 28) 

 

Muutos vaatii organisaatiolta kokonaisuuden; nykytilan ja tavoitetilan 

hahmottamista. French & al. (2011, 581) mukaan pääasiallisia voimia, jotka 

edistävät organisaatiomuutosta ovat: 

 

 tyytymättömyys organisaation nykytilanteeseen, tilanne A 

 voimakas halu toteuttaa tavoitetila B, (visio) 

 halu muokata strategia, jolla visio on toteutettavissa,  

suunnitelma A:sta B:en. 

 

Organisaatioiden muutosten taustalla olevia voimia jaotellaan usein 

muutosteorioissa ulkoisiin ja sisäisiin. Ulkoisilla muutosvoimilla tarkoitetaan 

organisaation ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, kuten 

poliittiset ja lainsäädännön muutokset, markkinoiden kansainvälistyminen, 

ilmaston muutoksen aiheuttamat kestävyysvaateet ja teknologian kehittyminen.  

(Worley & Mohrman 2014, 214 - 215). Ulkoiset muutokset ovat usein vaikeasti 

ennustettavia ja niiden vaikutukset voivat näkyä välittömästi organisaation 

toimintakyvyssä. Organisaatiot joutuvat usein reagoimaan ulkoisiin muutoksiin 

yllättäen ja nopealla aikataululla. Muutosjohtaminen nähdään keinona, jolla 

organisaatiot selviävät koventuvassa markkinatilanteessa ja jatkuvasti 

kehittyvässä toimintaympäristössä, ulkoisten muutosten yllättävästä luonteesta 

huolimatta (By 2005, 369 – 370). 
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Sisäiset muutosvoimat ovat organisaation omiin järjestelmiin ja toimintaan liittyviä 

tekijöitä, kuten strategiamuutokset, henkilöstön ikärakenne, käytettävät 

teknologiat, organisaatiorakenne ja johdon henkilövaihdokset (Lämsä & Hautala 

2004, 28; Mattila 2007, 135). Mattilan (2007, 135) mukaan lisäksi on löydettävissä 

tapauksia, jotka ovat yhdistelmiä sisäisistä ja ulkoisistä syistä, esimerkiksi 

yrityskaupat ja fuusiot. 

 

Robert Chian mukaan organisaatiot pyrkivät pitäytymään tasapainotilassa ja 

muutokset koetaan ”tasapainotilan järkkymisenä”. Organisaatiot tarvitsevat sekä 

sisäisiä muutoksia että ulkoisen toimintaympäristön painostamia muutoksia, jotta 

ne saavuttavat tarvittavan muutosnopeuden ja pystyvät implementoimaan 

tarvittavat muutosaloitteet. (Chia 2003, 10 – 11). 

 

2.3 Muutos prosessina 

 

Muutosprosessi on toimintojen sarja, jonka erityispiirre liittyy kysymykseen 

prosessin ennakoitavuudesta. Muutosprosessi etenee harvoin lineaarisesti. 

Teoriassa muutosprosessin voi toteuttaa yhtäältä intuitiivisesti ”prosessiin 

luottaen” tai toisaalta rationaalisesti suunnitellen. Käytännöstä ei löydy lineaarista 

mallia, vaan muutosprosessissa voidaan joutua ottamaan askeleita myös sivulle ja 

taakse (Stenvall & Virtanen 2007, 57). Smithin (2005, 408) mukaan 

muutosprosessissa on suurimmalta osin kyse ihmisten ja heidän asenteidensa 

johtamisesta. 

Kurt Lewinin (1947) organisaatiomuutosta kuvaava 3 –vaiheinen malli: sulata – 

muuta – jäädytä, on yksi vanhimmista ja käytetyimmistä suunniteltua 

organisaatiomuutosta kuvaavista malleista (Rosenbaum & al. 2018, 288; Burnes 

2004, 313).  
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Kuvio 3. Lewinin 3-vaiheinen malli (mukaillen Rosenbaum & al. 2018, 288) 

 

Lewinin (1947, 30) mukaan 3-vaiheinen malli toimii seuraavasti: sulata (unfreeze) 

nykyinen hetki, muuta (change) organisaatio tavoitetilaan ja lopuksi jäädytä 

(refreeze) uusi tila. Lewinin mallin etuna on nähty sen havainnollisuus, samalla on 

esitetty kritiikkiä siitä, että malli yksinkertaistaa liikaa muutosprosessia 

(Rosenbaum & al. 2018, 288). 

 

Organisaatiomuutoksen ja –kehittämisen mallia, jossa organisaatio tietoisesti 

tunnistaa kehittämistarpeita, arvioi niitä ja tarvittaessa ryhtyy muutokseen, 

kutsutaan suunnitelluksi organisaatiomuutosmalliksi. Mallin isänä Schein (1988, 

239) pitää Lewiniä, jonka mielenkiinto ei rajoittunut vain organisaatiomuutoksiin, 

vaan myös sosiaalisten konfliktien ratkaisuihin. Lewinin näkemyksen mukaan, 

ryhmä, johon yksilö kuuluu on perusta yksilön ymmärrykselle, tunteille ja 

toiminnalle. Ratkaisu sosiaaliseen konfliktiin, suunnitellun 

organisaatiomuutosmallin mukaan, on helpottaa oppimista ja saada yksilöt 

ymmärtämään ympäröivää maailmaa.( Burnes 2014, 334 – 337)  

 

Lewinin suunniteltu organisaatiomuutosmalli sisältää neljä ulottuvuutta: 

kenttäteorian, ryhmädynamiikan, toimintatutkimuksen ja 3 –vaiheisen 

muutosmallin. Edellä mainittuja malleja on usein pidetty itsenäisinä 

kokonaisuuksinaan, mutta Lewin itse näki, että neljästä elementistä muodostuu 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0ibihrNfaAhUPS5oKHQplCF0QjRx6BAgAEAU&url=https://www.lifehack.org/588610/5-change-management-models-successful-businesses-use&psig=AOvVaw1nwk0DawyWqYyH7QSvAYpY&ust=1524811564027005
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kokonaisuus, joka auttaa ymmärtämään, analysoimaan ja läpiviemään 

suunniteltuja organisaatiomuutoksia niin yksilö- ryhmä, organisaatio- ja 

yhteiskuntatasolla. Lewinin mukaan onnistunut muutosprojekti on 3 –vaiheinen 

(Rosenbaum & al. 2018, 286 – 289).  

 

Kuvio 4. Lewinin suunnitellun organisaatiomuutoksen malli (mukaillen Rosenbaum 
& al. 2018, 289) 

 

Kenttäteoria (Field Theory) mallin avulla yritetään ymmärtää ryhmän 

käyttäytymistä muutostilanteessa. Ryhmän ja yksilön käyttäytyminen on 

riippuvaista kentässä vaikuttavista, toisistaan riippuvaisista voimista, jotka pyrkivät 

hakeutumaan tasapainotilaan. Muutokset voimakentässä johtavat muutokseen 

ryhmän ja yksilön käyttäytymisessä. (Burnes & Cook 2013, 412) 

Voimakenttäanalyysillä (Force Field Analysis) pyritään tunnistamaan muutosta 

ajavia tai muutosta jarruttavia voimia. Mallissa muutos on poikkeustila kahden 

tasapainotilan välissä. Tasapainotilan saavuttamiseksi voidaan joko vahvistaa 

muutosta edistäviä voimia (driving forces) tai heikentää muutosta vastustavia 

voimia (restraining forces).  Kolmas toimintatapa on yhdistää kaksi edellä 

mainittua. (Rosenbaum & al. 2018, 298 – 299) 
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Ryhmädynamiikka (Group Dynamics), Lewinin (1939, 165) mukaan ryhmä on 

joukko yksilöitä, joiden kohtaloista löytyy keskinäistä riippuvuutta. 

Ryhmädynamiikka painottaa, että muutoksessa ryhmän käyttäytyminen on 

tärkeintä, ei yksilön, koska ryhmä pakottaa yksittäisen yksilön mukautumaan (Dent 

& Goldberg 1999, 26). Ryhmädynamiikka ja kenttäteoria mallin avulla haetaan 

vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat ryhmien muodostumista, niiden välisiä 

riippuvuussuhteita, motivaatiota ja kykyä ylläpitää kestäviä vuorovaikutussuhteita. 

(Bakari & al. 2017, 156) 

 

Lewin ymmärsi, että pelkkä ryhmän sisäisen dynamiikan ymmärtäminen ei riitä 

onnistuneeseen muutokseen, vaan tarvitaan prosessi, johon ryhmän jäsenet 

voivat sitoutua muuttaakseen käyttäytymistään. Nämä prosessit ovat 3 – vaiheinen 

muutosmalli ja toimintatutkimus (Action Reseach). Lewinin (1946) mukaan 

toimintatutkimuksella haetaan vastauksia kysymyksiin; mikä on nykytilanne? mitkä 

ovat uhkat? ja tärkeimpänä mitä teemme? Toimintatutkimus on kaksitahoinen 

prosessi, joka yhtäältä korostaa sitä, että muutos tarvitsee toimintaa 

saavuttaakseen tavoitteensa ja toisaalta, onnistunut toiminta vaatii nykytilan 

analyysiä, erilaisten vaihtoehtojen tunnistamista ja kyseiseen tilanteeseen 

sopivimman vaihtoehdon valintaa. Muutosprosessin onnistumisen kannalta on 

tärkeää saada aikaiseksi ”tarpeentunne”, joka tarkoittaa yksilön sisäistä 

ymmärrystä muutoksen tarpeellisuudesta. Toimintatutkimus ja 3 –vaiheinen 

muutosmalli keskittyvät käyttäytymisen muuttamiseen organisaation tai 

yhteiskunnan uusia tarpeita vastaavaksi. (Bakari & al. 2017, 156; Burnes 2014, 

340 – 342) 

 

Lewinin 3-vaiheinen malli, on yksi maailmanlaajuisesti käytetyimmistä 

organisaatiomuutosmalleista, koska se tarjoaa selkeän tuen sekä johdon 

interventioille että henkilökunnan sitouttamiselle (Santhidran & al. 2013, 350). 

Vaihe 1: Sulattaminen (Unfreezing) Lewinin (1947) mukaan ihmisten 

käyttäytyminen perustuu näennäiseen tasapainoon, jota tukee muutosta 

edistävien ja vastustavien voimien kenttä. Lewin uskoi, että tasapainoa 

horjuttamalla voidaan vanha käyttäytyminen hylätä ja uusi käyttäytyminen voi 
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alkaa. Scheinin (1996, 30) mukaan sulattamisvaiheessa on tärkeää psykologisen 

turvallisuuden luominen, jotta ihmiset voivat hyväksyä muutosinformaation ja 

hylätä vanhan käyttäytymisen. 

 

Vaihe 2: Muuta (Change/Moving) Scheinin (1996, 32) mukaan muutos luo 

motivaation oppimiseen, mutta ei välttämättä kontrolloi tai ennusta oppimisen 

suuntaa. Tässä vaiheessa hyödynnetään toimintatutkimuksen periaatetta tutkia, 

toimia ja tutkia lisää, jotta löydetään parhaat vaihtoehdot edetä muutoksessa. 

Tässä vuorovaikutteisessa vaiheessa pyritään sekä ryhmien että yksilöiden 

käyttäytyminen saamaan muutosmyönteiseksi.  Tämä vaihe vaatii voimakasta 

johdon tukea. (Rosenbaum 2018, 289 – 299) 

 

Vaihe 3: Jäädytä (Refreezing) tässä vaiheessa ryhmän käyttäytyminen 

vakautetaan uuteen näennäiseen tasapainotilaan. Scheinin (1999, 33) mukaan, 

muutoksen pysyvyyden kannalta on tärkeää, että uuden käyttäytymisen pitää olla 

yhteneväinen yleisen käyttäytymisen kanssa, sekä oppijan persoonallisuuden että 

hänen toimintaympäristönsä kanssa. Onnistunut muutos on ryhmäaktiviteetti, sillä 

jollei ryhmän normit ja rutiinit muutu, myöskään yksilöllinen käyttäytyminen ei ole 

kestävää (Burnes 2014, 344).  

 

John P. Kotterin 8- vaiheinen malli perustuu Lewinin 3-vaiheiseen muutosmalliin 

(Robbins & al. 2010, 524). Malliaan varten Kotter (1995) tutki yleisimpiä 

muutosjohtamisen ongelmia ja esitteli kahdeksan syytä, miksi muutosjohtaminen 

ja muutoksen toteuttaminen epäonnistuu. Vastaavasti mallissaan Kotter esittelee 

onnistuneen muutosjohtamismallin, jossa näihin kahdeksaan virheeseen on etsitty 

ratkaisu. Malli julkaistiin ensimmäisen kerran Harward Business Review –

julkaisussa vuonna 1995.  
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Kuvio 5. Kotterin 8-vaiheinen muutosmalli (mukaillen Kotter 2018) 

 

1. Muutoksen välttämättömyyden ja kiireellisyyden korostaminen 

 

Muutokseksen läpivientiä helpottaa, jos koko organisaatio saadaan uskomaan 

muutoksen tarpeellisuuteen. Muutoksen välttämättömyyden ymmärrystä lisää, jos 

organisaatiossa käydään rehellistä ja vakuuttavaa dialogia liiketoimintaympäristön 

ja kilpailijoiden tilanteesta. Muutos vaatii aina normaalia työpanosta enemmän. 

Välttämättömyyden ja kiireellisyyden korostaminen synnyttää organisaatiossa 

muutosenergiaa, joka edesauttaa muutosprosessin alkuun. (Kotter 1995, 60; 

2018) 

 

2. Ohjaavan tiimin perustaminen 

 

Muutoksen läpivienti edellyttää riittävän vaikutusvaltaisen ryhmän kokoamista 

muutoksen johtamiseen. Valta voi perustua ryhmän jäsenten asemaan, 

asiantuntijuuteen ja verkostoihin. Ryhmään voidaan valita myös asiantuntijoita 

muiltakin organisaatiotasoilta kuin ylimmästä johdosta. Kotterin (1995, 62 – 63) 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiExYef29jaAhUIyaYKHSbyDAsQjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/649010996272249134/&psig=AOvVaw3g8Chc5MqQ4ojUgxx_5z7X&ust=1524858629576491
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mukaan ryhmänvetäjän tarkoitus on vahvistaa tiimin työskentelyä luomalla yhteistä 

näkemystä yrityksen ongelmista ja mahdollisuuksista ja luoda luottamusta 

organisaatioon. Yritykset, jotka Kotterin mukaan ovat epäonnistuneet 

kakkosvaiheessa, ovat aliarvioineet  sekä muutosprosessiin liittyvät ongelmat että 

riittävän vaikutusvaltaisen tiimin tuen tarpeen. (Kotter 2018) 

 

3. Vision ja strategian laadinta 

 

Vision tulee olla selkeä, helposti ymmärrettävä ja sen saavuttamiseksi on 

laadittava strategia. Visio tehtävä on kirkastaa tarvittava muutossuunta 

organisaatiolle. Ilman ohjaavaa visiota, muutoshanke voi hajota joukoksi 

hämmentäviä, yhteen sopimattomia projekteja, jotka eivät johda mihinkään (Kotter 

1995, 62 – 63; 2018). 

 

4. Muutosvisiosta viestiminen 

 

Kotterin mukaan muutosvisiosta ei voi viestiä organisaatiossa liikaa. Viestinnän 

tulee olla avointa ja rehellistä ja siinä tulee käyttää kaikkia mahdollisia 

viestintäkanavia, jotta kaikki sidosryhmät saadaan uskomaan yhteiseen visioon. 

Johto voi viestiä sekä sanoin että teoin. Mikään ei vesitä muutosta niin helposti 

kuin johdon ristiriitainen käytös suhteessa muutospuheeseen (Kotter 1995, 63; 

2018). 

 

5. Henkilöstön valtuuttaminen vision mukaiseen toimintaan 

 

Henkilöstön mukaan ottaminen, valtuuttaminen, halutun vision mukaiseen 

toimintaan voi tapahtua kannustamalla riskien ottamiseen ja luovaan ongelman 

ratkaisuun. Kotter toteaa, että on tärkeää poistaa muutoksen esteet ja samalla 

muokata järjestelmiä ja rakenteita tukemaan halutun päämäärän saavuttamista. 

(Kotter 1995, 64; 2018) 
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6. Lyhyen aikavälin onnistumisen varmistaminen 

 

Muutoksen toteuttaminen vie aikaa. Prosessin uskottavuuden kannalta on tärkeää 

määritellä välitavoitteita ja juhlia niiden saavuttamista. Tämä vahvistaa 

organisaation ja sidosryhmien uskoa uhrausten kannattavuuteen ja motivoi 

jatkamaan kohti haluttua visiota. (Kotter 1995, 65; 2018) 

 

7. Parannusten vakiinnuttaminen  & uusien muutosten tuottaminen 

 

Muutoksen uskottavuutta täytyy korostaa ja muutoksen vaarantavia rakenteita ja 

toimintatapoja tulee purkaa. Muutosta tuetaan sitä edistävien henkilöiden 

rekrytoinnilla ja palkitsemisella. Muutoksen omaksumiseen organisaatiokulttuurin 

tasolla menee Kotterin mukaan jopa viidestä kymmeneen vuoteen. 

Muutosprosessi pidetään käynnissä aloittamalla uusia projekteja ja rekrytoimalla 

uusia muutosagentteja. (Kotter 1995, 67; 2018) 

 

8. Uusien toimintatapojen juurruttaminen 

 

Voitto on näkyvissä, kun muutoksesta tulee ”meidän tapamme toimia”. Muutoksen 

juurruttaminen yrityskulttuuriin vaatii kommunikaatiota. Organisaation jäsenten 

tulee nähdä yhteys uusien toimintatapojen ja parantuneen suorituskyvyn välillä. 

Tässä vaiheessa täytyy myös seuraavan sukupolven johtajakandidaattien 

ylentämisperusteet olla linjassa muutosprosessin vaatimusten kanssa, jotta 

huonolla johtajavalinnalla ei vaarannettaisi muutosprosessin juurtumista. (Kotter 

1995, 68; 2018) 

 

Yksi tuoreimpia muutosmalleja on ACMP:n eli  Association of Change 

Management Professionals (2018) vuonna 2014 julkaisema standardi 

muutosjohtamiselle. Se on malli, joka esittelee muutosprosessin 5-vaiheittaisena 

nykytilasta tavoitetilaan: 



 
23 

1. analysoi muutoksen vaikutus ja organisaation valmius 

2. valmistele muutosjohtamisstrategia 

3. kehitä muutosjohtamissuunnitelma 

4. toteuta muutosjohtamissuunnitelma 

5. viimeistele muutosjohtamissuunnitelma 

 

 

Molemmat suunnitellun organisaatiomuutoksen mallit, Kotterin ja Assiciation of 

Change Management Professionalsin (ACMP:n) mallit, voidaan nähdä Lewinin 3 –

vaiheisen mallin laajennuksena. Kotterin mallin vaiheet 1 – 4 ja ACMP:n 1 - 2 

käsittelevät vanhojen toimintatapojen purkamista ”unfreeze”. Kotterin vaiheet 4 – 6 

ja ACMP:n vaiheet 2 - 3 sisältävät muutosten edellyttämien uusien toimintatapojen 

käyttöönottoa ”change”. Viimeisessä vaiheessa, Kotter 7 – 8 ja ACMP 4 - 5, pitää 

muutos juurruttaa organisaatioon ”refreeze”.  (Rosenbaum & al. 2018, 298) 

Taulukossa on koottu yhteen aiemmin esitellyt muutosprosessimallit. 

 

 

Taulukko 1. Yhteenveto muutosprosessimalleista. 

  

Lewin (1947) Kotter (1995) ACMP (2014)

1. Sulata & 1. Muutoksen välttämättömyyden ja kiireellisyyden korostaminen 1. Analysoi muutoksen vaikutus ja organisaation valmius

luo muutosvalmius 2. Ohjaavan tiimin perustaminen 2. Valmistele muutosjohtamisstrategia

(unfreeze) 3. Vision ja strategian laadinta

4. Muutosvisiosta viestiminen

2. Muuta 4. Muutosvisiosta viestiminen 2. Valmistele muutosjohtamisstrategia

(change) 5. Henkilöstön valtuuttaminen vision mukaiseen toimintaan 3. Kehitä muutosjohtamissuunnitelma

6. Lyhyen aikavälin onnistumisen varmistaminen

3. Jäädytä muutos & 7. Parannusten vakiinnuttaminen &  uusien muutosten tuottaminen 4. Toteuta muutosjohtamissuunnitelma

vakiinnuta uusi tasapaino 8. Uusien toimintatapojen juurruttaminen 5. Viimeistele muutosjohtamissuunnitelma

(refreeze)
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2.4 Johdon rooli muutoksessa 

 

Organisaatiot elävät valtavissa muutospaineissa, teknologian kehitys on nopeaa ja 

esimerkiksi ilmastonmuutos tullee muuttamaan radikaalisti yhteiskuntaamme. 

Samalla kun organisaatiot visioivat tulevaa niiden täytyy huolehtia nykyisten 

toimintatapojensa toimivuudesta. Organisaatiomuutoksessa esimiehet ovat sekä 

muutoksen kohteena että muutoksen johtajina. Muutostilanteiden onnistunut 

läpivienti edellyttää, että esimies ymmärtää yksilöiden ja ryhmien käyttäytymistä 

ohjaavat peruslainalaisuudet. (Juuti & Virtanen 2009, 164; Järvinen 2009, 97). 

 

 

Kuvio 6. Ihmisen käyttäytymistä ohjaavat lainalaisuudet (mukaillen Järvinen 2009, 
98) 

 

Johtamistutkija, professori Henry Mintzberg (2008) on esitellyt mallin johtajan 

kymmenestä roolista. Mallissa johtajan kymmenen roolia tai odotukset, jotka 

kohdistuvat johtajan käyttäytymiseen, voidaan jakaa kolmeen pääryhmään. Nämä 

kolme ryhmää ovat viestintään (informational), ihmissuhteisiin (interpersonal) ja 

päätöksentekoon (decisional) liittyvät roolit.  

 

Järvisen (2009, 98) esittelemät ihmisen käyttäytymistä ohjaavat lainalaisuudet voi 

myös linkittää Mintzbergin löytämiin päärooliryhmiin. Mielekkyysperiaate sisältää 
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johtajan viestintään liittyvät roolit, tuen tarve ihmissuhteisiin ja 

itsemääräämispyrkimys päätöksentekoon liittyvät roolit. 

 

Johtajan tehtävä on havainnoida ympäristöään, viestiä sekä organisaation sisällä 

että olla puhemiehenä organisaation ulkopuolisille tahoille. Johtajalta edellytetään 

ihmisten motivointia ja ohjausta, sen lisäksi hän on yrityksen keulakuva, jonka 

tehtävänä on luoda ja ylläpitää ihmisten välisiä suhteita niin organisaation sisällä 

kuin myös sen ulkopuolella. Päätöksentekijän roolissa johtajan odotetaan 

käyttäytyvän yrittäjämäisesti, suunnittelevan tulevaa ja ottavan käyttöön 

innovaatioita. Päätöksentekoon liittyvät myös odotukset johtajan neuvottelijan, 

ristiriitojen ratkojan ja voimavarojen jakajan rooleista. Malli osoittaa, että johtajan 

työtä voidaan analysoida yksittäisten roolien avulla, mutta käytännössä rooleja ei 

esiinny puhtaana, vaan ne linkittyvät ja ovat toisistaan riippuvaisia. Mintzberg on 

todennut, että tehokkaassa johtamisessa johtajan täytyy löytää tasapaino ihmisten 

ja asioiden johtamisen välillä. (Mintzberg 2008; Lämsä & Hautala 2004, 225 – 226)  

 

Tehokas johtajuus vaatii Basun (2015, 35 – 41) mukaan henkilöstön osallistamista 

ja sitouttamista kaikilla tasoilla, jotta muutosvastarinta olisi mahdollisimman 

vähäistä. Johtajalta odotetaan muutoksen omistajuutta ja  selkeää ja 

kansantajuista viestintää visiosta. Kokonaisuuksien hallinta, ihmisten, prosessien 

ja teknologioiden, estää siiloutumista. Johtajan tehtävä on muodostaa 

muutoksesta ”business case” ja määrittää sille mitattavat välitavoitteet. Yksilön 

sitoutumiseen muutokseen voi vaikuttaa suuresti muutosta esittänyt johtaja. 

Johtajan henkilöstöjohtamisen kyvyt ja vastuullisuus, näkyvät erityisesti 

muutosvastarintatilanteissa, jotka johtajan tulisi kääntää mahdollisuuksiksi, 

rankaisematta erilaisia mielipiteitä esittäneitä. Johtajan tulee tuntea organisaation 

kulttuuri, aiemmat onnistumiset ja vielä tärkeämpää on tuntea epäonnistumiset, ja 

pystyä kytkemään muutos  yrityksen kulttuurin kautta strategiaan. Johtajan roolia 

viestijänä ei voi ylikorostaa. Viestintää tulee olla koko muutosprosessin ajan, sen 

tulee olla sekä horisontaalista että vertikaalista. Henkilöstökoulutukset tukevat 

viestinnän tavoitteita lievittäen muutoksen aiheuttamia epävarmuuksia ja uhkia. 
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Johtajan on oltava vaikuttava viestijä, sillä ihmiset toteuttavat muutoksen ja heidät 

sitoutetaan avoimella viestinnällä. Ihmissuhderoolissa johtaja luo työhyvinvointia 

organisaatioon ja muihin sidosryhmiin. Päätöksentekijänä johtaja ottaa vastuun 

organisaation uudistumisesta. Juutin & Virtasen (2009) mukaan 

organisaatiomuutokset ovat organisaatioiden innovaatioympäristön kehittämistä, 

jossa niitä toteuttavat henkilöt ovat kuin tutkimusmatkailijoita. Perinteisten 

organisaatiomuutosten, selkeä muutos ja tavoitetilan saavuttaminen, nykyisten 

organisaatiomuutosten tavoitteena on itse matka ja matkan aikana uusien 

innovaatioiden havaitseminen (Juuti & Virtanen 2009, 166 - 167). 

 

2.5 Muutosvastarinta 

 

Muutosvastarinnan käsitteestä on Mattilan (2007, 20) mukaan tullut johdon keino 

syyllistää organisaation ruohonjuuritasoa muutossuunnitelmien 

epäonnistumisesta. French & al. (2011, 593) mukaan muutosvastarintaa on 

asenne tai käyttäytyminen, jotka heijastavat henkilön haluttomuutta olla mukana 

tekemässä tai tukemassa haluttua muutosta. Muutosvastarinnan ilmiöön liittyy 

joukko myyttejä, kuten että muutosvastarinta on sisäsyntyistä, irrationaalista ja sitä 

esiintyy aina muutoksessa. Ennen kaikkea viime vuosikymmenten 

liiketalousteorioissa on sitkeästi ollut vallalla käsitys, että onnistunut muutos 

edellyttää johdolta muutosvastarinnan murtamista. (Mattila 2007, 20; Dent & 

Goldberg 1999, 25).   

 

Ford & al. (2008, 362 – 367) haastaa vallalla olevan käsityksen, että 

muutosvastarinta on aina väärin ja että vastarinta lähtee aina yksittäisistä 

työntekijöistä. Tämä näkökulma vapauttaa muutosjohtajan vastuusta, vaikka onkin 

huomattu, että muutosjohtajan tekemiset ja tekemättä jättämiset ovat suorassa 

yhteydessä muutosvastarintaan (Ford & al. 2008, 362). Organisaatio koostuu 

useista sidosryhmistä ja on naivia olettaa, että kaikilla olisi samat tavoitteet. 

Muutoksen esteenä voivat olla myös johtajat, jotka kokevat muutoksen uhkaavan 

heidän omia etujaan (Burnes & By 2012, 240). 
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Muutosvastarinta –käsitteen esitteli Kurt Lewin voimakenttäteoriansa yhteydessä. 

Voimakenttäteoriassa Lewin tutki ryhmän käyttäytymistä. Teorian avulla ryhmän ja 

yksilön käyttäytymistä pyritään ymmärtämään kentässä esiintyvien toisistaan 

riippuvien voimien kautta. Lewinin näkemyksen mukaan sosiaalisten roolien 

systeemi on riippuvainen asenteista, käyttäytymisnormeista ja odotuksista. 

Organisaatiomuutoksessa kohdattu muutosvastarinta on halua palata 

tasapainotilanteeseen ennen muutosta. Lewin esitti, että muutosvastarintaa voi 

esiintyä myös systeemin tasolla ei pelkästään yksilötasolla. (Dent & Goldberg 

1999, 29 – 31). Muutosvastarinta oli alunperin Lewinin systeemiä määrittävä 

käsite, joka vaikutti tasapuolisesti sekä johtajiin että työntekijöihin. 

Muutosvastarinta -käsite sai myöhemmin psykologisen tulkinnan, jossa 

korostetaan johdon ja työntekijöiden vastakkainasettelua. (Dent & Goldberg 1999, 

25). 

 

Muutosvastarintaa voi esiintyä yksilötason lisäksi tiimeissä ja koko 

organisaatiossa. Muutos voi johtaa psykologisen sopimuksen rikkoutumiseen ellei 

muutosta ole riittävällä tasolla neuvoteltu ja kommunikoitu organisaatiossa (Griep 

& Vantilborgh 2018,  151 - 152). Ihmiset ovat yleensä turvallisuushakuisia ja 

epäröivät menoa mukavuusalueensa ulkopuolelle. Muutostilanteissa vastustusta 

herättävät tiedon puuttuminen, epäily tarvittavien taitojen riittävyydestä ja 

haluttomuus osallistua muutokseen, varsinkin jos pelätään sen uhkaavan omia 

etuuksia tai asemaa (Proctor & Doukakis 2003, 268).  

 

Organisaatiomuutokset kohtaavat sekä passiivista että aktiivista 

muutosvastarintaa. Passiiviseen vastarintaan lukeutuu mukaan kyynisyys, jota 

esiintyy erityisesti organisaatioissa, joiden jäsenet ovat joutuneet kokemaan useita 

huonosti toteutettuja ja johdettuja muutosaloitteita. Fuchs & Prouska (2014, 362 – 

363) korostavat henkilöstön aiempia kokemuksia organisaation muutoshankkeista 

suhteessa uusiin aloitteisiin. Muutokset käynnistetään aina työpaikan 

menneisyyden pohjalta, jos aiemmat kokemukset työyhteisössä ovat negatiivisia, 

niin luottamuksen synnyttäminen uuteen hankkeeseen edellyttää aikaa vievää 
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keskustelua uudistuksen perusteista ja tavoitteista (Järvinen 2009, 103 – 104). 

Aktiivinen muutosvastarinta voi estää tai haitata koko uudistushanketta. Aktiivista 

muutosvastarintaa esiintyy erityisesti silloin, kun muutos uhkaa työntekijöiden tai 

johtajiston jo saavutettuja etuja (French & al. 2011, 594).  

 

Muutosvastarintaa voi Thomas & Hardyn mukaan (2011, 325) esiintyä myös 

muutosta toimeenpanevilla keskijohdon edustajilla, jotka samanaikaisesti johtavat 

muutosta ja ovat itse muutoksen kohteina. Mattila (2007, 24) on listannut syitä, 

jotka ovat tyypillisiä ajureita keskijohdon vastustukselle. Näitä ovat esimerkiksi 

uhka kontrollin ja resurssien, statuksen ja jopa oman työsuhteen menetyksestä, 

muutoksen taustan ja syiden jääminen epäselviksi, entisten tehtävien kuormitus ja 

pelko omista muutosjohtamiskyvyistä. Dijk & Dick (2009, 155 – 159) nostavat 

esille myös ilmiön, että keskijohto on alttiimpaa nostamaan oman tiiminsä 

hyväksynnän muutosjohtajuuden edelle, jos he kokevat muutoksessa oman 

työidentiteettinsä uhatuksi. Tällöin keskijohdon sitoutuminen sekä työhönsä että 

organisaatioon laskee. 

 

Pideritin (2000, 784) mukaan henkilö, joka vastustaa muutosta ottaa aina tietoisen 

riskin, sillä samalla hän myöskin nousee vastustamaan muutosta ajavaa johtoa. 

Riskin suuruus on riippuvainen organisaation johtamiskulttuurista. Mattila esittelee 

parantavan vastarinnan käsitteen, jonka mukaan pääosa muutosvastarinnasta on 

hyvää tarkoittavaa ja käännettävissä organisaation hyödyksi. Organisaatiota 

pitkään palvelleet, sitoutuneimmat, työntekijät ovat useinmiten niitä, jotka 

uskaltavat sanoa eriävän mielipiteensä ääneen (Mattila 2007, 25 – 26). Ford & al. 

(2008, 372 – 373) mukaan työtekijöiden vastaehdotuksia kannattaa kuunnella, 

koska siten suunnitelmia voidaan päivittää ja parantaa muutoksen onnistumisen 

mahdollisuuksia. 

 

Muutosvastarinta on ollut yleisin käsite, jota on käytetty kuvattaessa työntekijöiden 

suhdetta muutokseen  (McCarthy et al. 2008, 221; Stanley et al. 2005, 430). 

Henkilöstön reaktiot muutokseet voivat olla myös positiivisia, tämä riippuu paljon 
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johdon kyvystä luoda innostusta ja tarjota tukea työntekijöille (Elias 2009, 39.)  

Piderit (2000, 784) toteaa, että työntekijät eivät suhtaudu muutokseen 

johdonmukaisesti pelkästään negatiivisesti tai pelkästään positiivisesti.  

 

Piderit kuvaa muutokseen suhtautumista sosiaalipsykologian asenne –käsitteen 

avulla. Asenne koostuu kolmesta ulottuvuudesta; tiedollinen taso (cognitive), 

tunnetaso (emotional), aikomuksen taso (intentional). Tiedollinen taso viittaa 

yksilön uskomuksiin muutoksesta, esimerkiksi ”tämä muutos pelastaa/tuhoaa 

yrityksen” ja tunnetaso yksilön tunteisiin, kuten onneen tai pelkoon, muutosta 

kohtaan. Kolmas eli aikomuksen tason Piderit erottaa käyttäytymisestä siten, että 

siinä suunnitellaan jotain toimenpidettä tehtäväksi, käyttäytyminen taas tähtää 

jonkin tavoitteen saavuttamiseen. Aikomuksen taso tarkoittaa yksilön tukea tai 

vastustusta muutosta kohtaan. Muutoksen aloitus tulisi tehdä laajapohjaisen 

keskustelun avulla, jolloin voidaan ottaa huomioon yksilön asenteen ulottuvuudet, 

päinvastoin kuin, että muutos toimeenpannaan pienen johtopiirin aloitteesta ja 

laajaa tukea yritetään saada valmiille ehdotukselle myöhäisemmässä vaiheessa.  

Piderit (2000, 786 – 787, 791) 

 

Suhtautuminen muutokseen on prosessi, johon vaikuttavat muutosta edeltävät 

tekijät, kuten viestintä, johtaminen ja sitouttaminen sekä yksilön persoona ja 

itsemääräämispyrkimys että organisaation kulttuuri (Oreg & al. 2011, 461 – 462).  

van den Heuvel & al. (2016, 285) mainitsevat tärkeimpinä asioina prosessissa 

muutoksen tavoitteiden ja tarpeellisuuden ymmärtämisen ja yksilön tasolla tärkein 

asia kiteytyy kysymykseen; ”Mitä hyötyä muutoksesta on minulle?”.  Organisaation 

psykologiset sopimukset ovat voivat tukea yksilön positiivista suhtautumista 

muutokseen. Psykologisten sopimusten rikkomukset aiheuttavat yksilötasolla 

luottamuspulaa johtoon ja organisaatioon ja johtavat negatiiviseen suhtautumiseen 

muutokseen. Organisaation psykologiset sopimukset ovat arjen näkymättömiä 

olettamuksia, joiden ydin on se, että työntekijöiden ja työnantajan edut ovat 

yhteenkietoutuneita (Griep & Vantilborgh 2018, 142).  
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Myös yksilön oma muutoshalukkuus ja muut tarjolla olevat vaihtoehdot voivat 

vaikuttaa muutosprosessiin negatiivisesti. Prosessin lopputulema on Pideritin 

(2000, 786 – 787) esittelemä kolmetasoinen suhtautuminen muutokseen. 

Muutosprosessissa tulee kaikki kolme tasoa ottaa huomioon, jotta voidaan 

muodostaa kokonaiskuva työntekijöiden suhtautumisesta (van den Heuvel & al. 

2016, 283).  van den Heuvel & al. (2016, 263) esittävät mielenkiintoisen 

näkökulman muutosjohtamiseen. Heidän näkemyksen mukaan, sen sijaan, että 

keskitytään vain yksittäisen muutoksen läpivientiin, kannattaa keskittyä 

psykologisten sopimusten täyttämiseen ja näin luoda luottamusta organisaatiossa, 

joka on siten vastaanottavaisempi uusille muutoksille. 

 

Organisaatiot voivat yllättyä siitä, että pienetkin muutokset voivat kohdata suurta 

vastarintaa, jos jätetään huomioimatta organisaation psykologiset sopimukset. 

Siksi jokainen muutos pitäisi räätälöidä siten, että työntekijöiden sitouttaminen 

otetaan huomioon. Räätälöinti edellyttää organisaation nykytilan ja sen 

muutosvalmiuden tunnistamista. Armenakis & al. (1993, 681) mukaan 

muutosvalmiuden käsite syntyy yksilön uskomuksista, asenteista ja aikomuksista, 

jotka vaikuttavat tarvittavien muutosten laajuuteen ja organisaation kykyyn 

toteuttaa muutokset onnistuneesti. Walingan (2008, 316) mukaan muutosvalmius 

on henkistä ja fyysistä valmistautumista toimintaan tai kokemukseen.  

Organisaatioiden muutosvalmiutta voidaan luoda tehokkaalla johtamisella, 

työntekijöiden varhaisella ja riittävällä sitouttamisella, hyvällä kommunikaatiolla, 

johdonmukaisella muutosstrategialla suhteessa organisaation kulttuuriin ja 

arvoihin ja riittävät kyvyt omaavalla muutosagentilla. (Burnes 2014, 318).  

 

2.6 Muutosagentti 

 

Muutos tarvitsee aina johtajan, muutosagentin, joka kantaa vastuun muutoksen 

jalkauttamisesta ja organisaation muutosvalmiuden kehittämisestä (Ford & Ford 

2010, 34). Caldwellin (2003, 131 – 132) mukaan viimeisten vuosikymmenten 

aikana on nähty sankarijohtajia, jotka mullistavat organisaatioita, päällikkötasoa ja 
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asiantuntijoita, joista on tehty muutosagentteja. Tuoreimpina tulokkaina ovat 

sisäiset ja ulkoiset konsultit, jotka toimivat muutoskatalysaattoreina.  

 

Sisäisillä muutosagenteilla on Nisbetin (2009, 426) mukaan neljä roolia; 

katalysoija, ongelman ratkaisija, resurssoija ja prosessien tukija, joista viimeinen 

on tärkein. Rosabeth Moss Kanter listasi jo vuonna 1989 muutosagentin 

tarvitsemia ominaisuuksia, joita ovat; 

- kyky itsenäiseen työskentelyyn 

- kyky lisätä yhteistyötä organisaatiossa 

- kyky luoda luottamusta 

- kyky ymmärtää muutosprosessia ja sen tarpeellisuutta 

- kyky työskennellä erilaisissa työympäristöissä 

- halu saada palkkiota ja tyydytystä menestyksestä. 

Sisäisillä muutosagenteilla on ulkoisiin muutosagentteihin verrattuna paremmat 

mahdollisuudet onnistua, koska heillä on ymmärrys asiakkaittensa tarpeista ja 

odotuksista (Nisbet 2009, 422). 

 

Muutosagentti, konsultti, voi tulla organisaatioon ulkopuolelta. Ulkopuolista 

muutosagenttia käytetään yleensä suurissa muutoshankkeissa. Monesti tämä 

aiheuttaa ylisuuria odotuksia konsultille, organisaatio saattaa odottaa, että 

”kaikkitietävä” konsultti hoitaisi muutoksen niin, ettei kenenkään tarvitsisi muuttua 

(Järvinen 2000, 99 – 102). Henkilöstö myös esimiehet ovat osa organisaation 

poliittista valtapeliä, mikä saattaa vaikeuttaa kehittämistoimenpiteistä sopimista ja 

niiden käynnistämistä. Kestin (2007, 61 – 62) mukaan ulkopuolisen asiantuntijan 

puolueeton näkemys auttaa etenemään asioissa, jotka ovat olleet 

kehittämiskohteina jo kauan. Konsultin työn onnistumisen kannalta ratkaisevaa on 

ylimmän johdon sitoutuminen muutoshankkeeseen, sillä päätöksentekoa ja 

vastuuta ei voi ulkoistaa (Järvinen 2000, 102;  Mattila 2007, 77). 

 



 
32 

Organisaation muutosvalmiustason selvittäminen on olennainen osa 

muutosagentin tehtävää. Vakolan (2013, 97) mukaan muutosvalmius pitää 

arvioida makro-, meso- ja mikrotasolla. Makrotasolla selvitetään organisaation 

kyvykkyyttä muutoksen läpiviemiseen, mesotasolla tiimin kyvykkyyttä ja 

suhtautumista muutokseen, tärkein on kuitenkin mikrotaso eli yksittäisen 

työntekijän muutosvalmius, sillä organisaatiomuutokset tapahtuvat yksilöiden 

tekojen kautta (Vakola 2013, 97; George & Jones 2001, 420). 

 

Ian Smithin (2005) mukaan muutosvalmius on saavutettavissa kolmen 

avainkohdan kautta: luomalla tarve ja kiireentuntu muutokselle, kommunikoimalla 

muutosviesti ja varmistamalla henkilökunnan osallistuminen ja sitoutuminen 

muutosprosessiin, luomalla pohja muutokselle ja tarjoamalla selkeät kiintopisteet 

(odotukset tulevista rooleista). Muutosvalmiuden luominen ennen muutoksen 

aloitusta vähentää huomattavasti muutosvastarintaa sekä yksilö- että 

organisaatiotasolla (Smith 2005, 408 - 411). 

 

Muutoksen jalkauttaminen vaatii muutosagentilta muutosstrategian. Valittavaan 

strategiaan vaikuttavat muutoksen aikajänne ja henkilöstön osallistaminen 

suunnitteluun ja toteutukseen (Mattila 2007, 147). French & al. (2011 590 – 593) 

mukaan suunniteltuun muutokseen voi käyttää kolmea eri strategiavaihtoehtoa. 

Käskyttämisstrategia tuottaa henkilöstössä väliaikaista tottelevaisuutta. Järjellisellä 

suostuttelulla pyritään käyttämään faktoja ja saamaan henkilöstö sitoutumaan 

tiedon avulla. Paras ja pitkäkestoisin sitoutuminen muutokseen saadaan 

sitouttamalla henkilöstö sekä muutoksen suunnitteluun että toteutukseen. Mattilan 

(2007, 147) mukaan viimeisen mallin haittoja ovat hitaus, byrokraattisuus, 

tietovuodot ja lopputuloksen ennakoimattomuus. 

 

Muutosagentti –käsite on Kurt Lewinin julkaisema ja sitä ovat eri organisaatioiden 

kehittämisliikkeet (OD) jalostaneet eteenpäin. OD -muutosagentin tarkoitus on 

toteuttaa suunniteltuja, inkrementaalisia muutoksia, joiden tavoitteena on parantaa 

organisaation hyvinvointia ja tehokkuutta (Caldwell 2003, 132).  
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Muutosagentilta vaadittavista ominaisuuksista ja taidoista ovat Buchanan & Buddy 

(1992, 92 - 93) tehneet viitekehyksen, jossa viisitoista ydinkykyä jaetaan viiteen 

kategoriaan, jotka ovat tavoitteet, roolit, kommunikaatio, neuvottelutaidot ja 

johtaminen. Caldwellin mukaan (2003, 137) Buchanan & Buddyn viitekehys 

keskittyy pääasiallisesti kuvaamaan muutosagenttia kuten sisäistä 

projektipäällikköä.  

 

Caldwell (2003) toteaa, että eri muutostilanteet vaativat erityyppisiä 

muutosagentteja. Hän on jaotellut muutosagentit neljään luokkaan. Johtajamalli, 

muutosagentteina johto, jonka tavoitteena on tunnistaa ja toteuttaa 

strateginen/transformationaalinen muutos. Päällikkötason malli,  muutosagentteina 

päällikkö- tai asiantuntijataso, joiden tavoitteena on toteuttaa tai tukea strategisen 

muutoksen osaprojekteja. Konsulttimalli, sisäiset ja ulkoiset muutosagentit, joita 

voidaan kutsua toimimaan kaikilla organisaatiotasoilla. Tiimimalli, 

muutosagentteina ovat tiimit, voivat toimia kaikilla organisaatiotasoilla ja jäsenet 

kerätään tiimiin muutosprojektin tarpeiden mukaan niin päällikkö- kuin 

työntekijätasolta. (Caldwell 2003, 139 – 140) 

 

Muutosagentin, sisäisen tai ulkoisen, täytyy ymmärtää muutoksen tavoitteet ja 

valita siihen sopivat strategiat. Muutosagentilla täytyy olla tarvittavat taidot, jotta 

hän  pystyy kehittämään organisaation muutosvalmiuksia yksilötasolla, eli 

muutokseen tarvittavia yksilöllisia tietoja ja taitoja. Myös organisaatiotasolla 

tarvitaan nykytilan ja tavoitetilan eron viestintää, muutosmyönteisen ilmapiirin 

rakentamista esimerkiksi konkreettisten kannustusjärjestelmien ja 

organisaatiokulttuurin muokkaamisen kautta. Lisäksi muutosagentin tulee luoda 

strategiaa tukevat mitattavat tavoitteet, selkeä toimintasuunnitelma ja selkeät roolit 

(Holt & Vardaman 2013, 9 – 12). Organisaatiomuutoksissa on tärkeää, että ylin 

johto toimii myös muutosagentteina ja puheen lisäksi, omalla esimerkillään luo 

kuvaa halutusta uudesta tilasta (Smith 2005,2010)  
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3 ORGANISAATION KEHITTÄMINEN 

3.1 Organisaatiokäyttäytyminen 

 

Organisaatiokäyttäytyminen tieteenalana tutkii ihmisten ja ryhmien käyttäytymistä 

organisaatioissa. Organisaatiokäyttäytyminen on monimuotoinen aihe, jonka 

keskeisimmät tieteenalat ovat psykologia, sosiologia ja antropologia. Tärkeän lisän 

aiheeseen ovat tuoneet myös taloustiede, kasvatustiede ja politiikan tutkimus  

(French & al. 2011, 6 – 7). Psykologia korostaa ihmisten havainnointiprosessien ja 

käyttäytymisen tutkimista yksilötasolla Työmotivaation tutkiminen on merkittävä 

johtamiseen liittyvä aihe. Sosiologia on kiinnostunut organisaatiosta sosiaalisena 

järjestelmänä ja tarkastelee ryhmädynamiikkaa ja ryhmien välistä käyttäytymistä. 

Antropologia tutkii organisaatiokulttuuria ja organisaatioiden toimintaympäristöä 

(Lämsä & Hautala 2004, 20 – 21).  

 

Organisaatio ovat yhteistoimintajärjestelmä, joka yhdistää erilaisia voimavaroja, 

saavuttaakseen tavoitteensa mahdollisimman tehokkaasti (Harisalo 2008,31). 

Tehokkuuden määrittelyä vaikeuttaa se tosiseikka, että organisaatiolla on useita 

sidosryhmiä, joilla on hyvin erilaisia odotuksia organisaatiolta. Tyypillisiä 

sidosryhmiä ovat esimerkiksi omistajat, työntekijät, asiakkaat, rahoittajat, 

toimittajat, ammattiliitot ja julkinen sektori. Yrityksen johdon täytyy tasapainoilla 

hyvin erilaisten ja ristiriitaisten odotusten kanssa, esimerkiksi asiakkaiden 

odotukset edullisisista hinnoista ja toimittajien odotukset reilusta kaupasta. 

(Hannagan 2008, 272 – 273)  

 

Organisaation tehokkuutta on perinteisesti mitattu vain taloudellisin mittarein. 

Kaplan & Nortonin (2001, 87) mukaan tämä saattaa johtaa siihen, että 

organisaatio tavoittelee lyhyen aikavälin tuottoa uhraten samalla pitkän aikavälin 

arvonmuodostuksen. Kaplan & Norton kehittivät tasapainotetun mittariston 
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(balanced scorecard) strategisen johtamisen välineeksi, jonka avulla voidaan 

tarkastella organisaation toimintaa neljästä näkökulmasta: 

1) Talouden näkökulma: omistajien taloudellinen hyöty; sijoitetun pääoman 

tuotto  

2) Asiakasnäkökulma: miltä organisaatio näyttää asiakkaan silmin, jotta 

tavoitteet voidaan saavuttaa 

3) Prosessinäkökulma: missä sisäisissä prosesseissa organisaation tulee 

menestyä, jotta sidosryhmät ovat tyytyväisiä 

4) Osaamisnäkökulma: miten säilytetään organisaation kyky muutokseen ja 

kehittymiseen 

(Kaplan & Norton 1996, 54) 

 

Työelämän laatu on käsite, jolla on pystytty tutkimaan työntekijöiden 

työtyytyväisyyden ja organisaation tehokkuuden välistä suhdetta (Wright & Bonett 

2007, 144). Työelämän laatuun kuuluu muun muassa työntekijän työhyvinvointi ja 

työntekijän tunnetason suhtautuminen työhön, suhde työtovereihin ja esimiehiin, 

itsensä kehittämisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet, organisaation kehittämien ja 

henkilöstöjohtaminen sekä fyysinen työympäristö. (Totawar & Nambutini 2014, 

104 - 106)  

 

Henkilökunnan sitoutuminen ja motivaatio ovat tehokkuuden edellytys (Brown 

2011, 4 – 5). Sitouttamis- ja motivointikeinoja ovat esimerkiksi motivoiva palkkaus, 

tulospalkkiot, urakehityssuunnittelu ja työpaikan vuorovaikutteisuus.  

Organisaation tuottavuus ja työelämän laatu ovat suorassa vuorovaikutuksessa: 

 

 yhteinen työpaikan kehittäminen lisää työnjaon oikeudenmukaisuutta 

 työnprosessointi lisää kokonaisuuksien ymmärrystä ja motivoitumista 

 ihmisten johtaminen panostaa sekä tuloksiin että työkykyyn 
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Vain tehokas organisaatio pystyy huolehtimaan pitkäjänteisestä henkilöstön 

kehittämisestä ja siksi on tärkeää, että jokainen henkilö voi käyttää 

henkilökohtaisia vahvuuksia työssään lisätäkseen tuottavuutta organisaatiossa. 

(Tanskanen & al. 2013, 12 – 13)  

 

Työelämän laatua arvioidaan muun muassa työnhyvinvointimittauksilla, hiljaiset 

signaalit mittauksilla ja QWL –indeksillä. QWL -indeksillä (Quality of Working Life, 

työelämän laatu) voidaan mitata henkilöstön suorituskykyä itsearvostustekijöiden, 

työpahoinvointi- ja työhyvinvointitekijöiden, yhteisvaikutuksena. Henkilöstövoima-

varojen johtamisen tavoitteena tulisi siis olla työpahointointitekijöiden 

vähentäminen ja työn imun lisääminen. (Kesti 2013, 1 – 11) 

 

Tulevaisuuden toimintaympäristö muuttuu yhä nopeammin. McCracken & al. 

(2018, 105) mukaan teknologinen kehitys ja informaation saatavuus ja  

ilmastonmuutos, ovat tulevaisuuden trendejä, jotka vaikuttavat kaikkiin 

organisaatioihin kaikkialla. Työn luonne on Wrightin (2018, 315 – 316) mukaan 

muuttunut. Globalisaatio on johtanut teollisten työpaikkojen vähenemiseen ja 

palvelusektorin kasvuun. Uusien teknologioiden, esimerkiksi keinoälyn käyttö, 

edellyttää työntekijöiltä ja johtajilta uusia taitoja ja kykyjä; kykyä jatkuvaan 

oppimiseen ja osaamisen johtamiseen. Kansainvälistyminen on muuttanut 

organisaatioita yhteistoiminnallisiksi verkostoiksi, mikä on mahdollistanut 

transnationaalista yrittäjyyttä (Prashantham & al. 2018, 3). Henkilöstöjohtamiseen 

vaaditaan uusia näkökulmia, koska henkilöstö on aiempaa monikulttuurisempaa, 

teollistuneissa maissa ikääntyneempää (Hertel & al. 2013, 729) ja  naisten määrä 

työelämässä on suurempi kuin koskaan aiemmin.  

 

Työhyvinvointiin liittyvät asiat korostuvat samoin kuin organisaatioiden tarve toimia 

eettisesti ja yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla. Kansainvälistymisen, henkilöstön 
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monimuotoisuuden lisääntymisen ja työn luonteen muuttumisen, lisäksi johtamisen 

yksi suurimmista haasteista on työntekijän ja työnantajan välisen suhteen 

uudelleenmäärittely. Yksi näkökulma, jolla asiaa voidaan lähestyä on 

liiketoimintaprosessien kehittämisen (Business Process Re-Engineering, BPR) 

kautta. Liiketoimintaprosessin kehittämisen tavoitteena on saavuttaa parannuksia 

organisaation suorituskyvyssä ja keinona käytetään radikaalia 

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelua. Liiketoimintaprosessin kehittämisen  

tuloksena saavutettuja työn arvoja ovat muun muassa: olemme kaikki tiimin 

jäseniä ja meillä on velvollisuus ottaa vastuuta organisaation haasteista, sillä 

työmme jatkuvuus on riippuvainen luomastamme lisäarvosta. Avain menestykseen 

on jatkuva oppinen. (French & al. 2011, 25) 

 

3.2 Organisaation kehittäminen 

 

Organisaation kehittäminen (organization development, OD) terminä on syntynyt 

1950 –luvulla perustuen pitkälti Kurt Lewinin tutkimuksiin ryhmädynamiikasta ja 

kenttäteoriasta (Sorensen & al. 2017, 4). Lewin (1946) korosti, että organisaation 

kehittämisen tuli koskea, yksilöitä, ryhmiä sekä yhteiskuntaa laajemmin 

esimerkiksi vähemmistöjen syrjinnän poistamisena (Martin 2016, 62). Nirenbergin 

(2012, 11) mukaan organisaation kehittäminen lähti sosiaalisten systeemien ja 

humanististen arvojen pohjalta. Martin (2016, 61) toteaa, viime aikoina 

organisaation kehittäminen on unohtanut sosiaaliset juurensa ja tilalle on tullut 

globaalin kaupankäynnin myötä osakkeenomistajien voitontavoittelu työntekijöiden 

ja muiden yhteistyötahojen kustannuksella. 

 

Burnes & Cookin (2012, 1395) mukaan, organisaation kehittäminen on ollut ja on 

merkittävinen lähestymistapa organisaatiomuutoksiin länsimaissa ja sen merkitys 

kasvaa myös globaalisti. Organisaatioiden toimintaympäristössä tapahtuu jatkuvia 

teknologisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia. Johtajien muutosjohtamis- ja 
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uudistumishaaste on kehittää organisaatiosta riittävän muuntautumiskykyinen ja 

joustava, jotta organisaatio säilyttää kilpailukykynsä muuttuvassa 

toimintaympäristössä. Jos organisaatio panostaa yksilön tukemiseen ja 

itsenäiseen kehittymiseen tehtävässään, tämä näkyy yleensä organisaation 

parantuneena tuottavuutena, laatuna ja henkilöstön sitoutumisen kasvuna. 

(Cummings & Cummings, 2014, 144) 

 

Yksi tunnetuimpia organisaation kehittämisen tutkijoita, Richard Beckhard (1981, 

9), määrittelee organisaation kehittämisen seuraavasti: organisaation kehittäminen 

on suunnitelmallinen, koko organisaatiota koskeva, johdon käynnistämä 

muutosprosessi. Organisaation kehittäminen perustuu käyttäytymistieteellisille 

tiedoille ja se on keino toteuttaa muutoksia organisaation prosesseissa, 

tavoitteena on koko organisaation toiminnan tehostaminen ja tervehdyttäminen.  

 

Benne (2016, 95) toteaa, että  on kolme tapaa toteuttaa lähes kaikkia 

organisaation jäseniä koskevia laajoja organisaation rakenteeseen ja toimintaan 

kohdistuvia muutoksia: tutkimus, koulutus ja päätöksenteko ja sen jälkeinen 

toiminta. Organisaation kehittäminen integroi kaikki kolme edellä mainittua mallia 

prosesseihinsa. Menestyksekäs organisaation kehittäminen lähtee organisaation 

liiketoimintastrategiasta, tavoitteena on uudistaa organisaatiota, johtamisen 

kehittämistä ja organisaatiokulttuuria, ihmisten sitouttamisen, ryhmätyöskentelyn, 

organisaation kehittämisasiantuntijoiden eli muutosagenttien ja tutkimustiedon 

avulla (Rowland 2007, 3 – 4). 

 

Organisaation kehittämisen ulottuvuudet Brownin (2011, 5) mukaan: 

 Muutos: johdon suunnittelema ja tähtää tiettyjen tavoitteiden 

saavuttamiseen 
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 Yhteistyö: organisaation jäsenten sitouttaminen yhteistyöhön tavoitteiden 

saavuttamiseksi 

 Tuloksellisuus: lisätä päämäärähakuisuutta ja parantaa suorituskykyä 

 Humanistinen näkökulma: lisätä ihmisten ongelmanratkaisukykyä ja tarjota 

heille siihen mahdollisuuksia 

 Systeemi näkökulma: lisätä ymmärrystä toisistaan riippuvaisten 

alasysteemeiden, yksilöiden, ryhmien, osastojen ja organisaation 

kokonaisuuden välisestä suhteesta 

 Tieteellinen menetelmä: tarjota tieteellistä tietoa täydennettynä käytännön 

kokemuksella organisaation suorituskyvyn parantamiseksi. 

 

Organisaation kehittämisasiantuntijat, muutosagentit, voivat auttaa työntekijöitä 

muodostamaan positiivisen suhteen työhönsä. Tämä tapahtuu neljän ulottuvuuden 

kautta, sitouttamisella, voimaannuttamisella, työntekijöiden psykologisen pääoman 

nostolla ja autenttisella johtamisella. Autenttiseen johtamiseen liittyviä määreitä 

ovat muun muassa luottamuksellisuus, läpinäkyvyys, tulevaisuusorintoituneisuus 

ja tavoite auttaa työntekijöitä kasvamaan johtajiksi. (Baek-Kyoo & al. 2016, 1117 - 

1118). Muutosagentin roolia on käsitelty tarkemmin luvussa 2.6 

 

Organisaation kehittäminen on perinteisesti jaettu kahteen lähestymistapaan. 

Teknostruktuaalinen lähestymistapa, jossa kiinnitetään huomiota tekniikkaan ja 

etsitään vastauksia kysymyksiin, kuten ”mitä pitää muuttaa/miten asioita on 

kehitettävä”. Inhimillis-prosessuaalinen lähestymistapa kiinnittää huomionsa 

ihmisiin ja prosesseihin ja kysymyksenasettelu on seuraavanlainen ”miten ihmiset 

saadaan tekemään ja sitoutumaan muutoksiin/miten organisaatiot oppivat 

tekemään muutoksia”. Näkökulmat eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan esiintyvät 

jokaisessa muutoksessa. (Honkanen 2006, 347 – 348) 
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Organisaation kehittämistoimenpiteitä voidaan toteuttaa yksilöön, tiimiin, tiimien 

välisiin suhteisiin tai systeemiin kohdistuvilla interventioilla. Käytettäviä menetelmiä 

on lukuisia, esimerkiksi yksilön valtuuttaminen, tiimien rakentaminen, oppivan 

organisaation rakentaminen/tiedon johtaminen, kyselypalautetutkimukset, Kurt 

Lewinin perintönä toimintatutkimus ja Edgar Scheinin 60-luvulla esittelemä 

prosessikonsultaatio, jonka perusfilosofiana on, että ihmisiä voi vain auttaa 

auttamaan itse itseään (Lalonde & Adler, 2015, 177 – 181; Pedler & Burgoyne 

2017, 120; Burnes 2014, 348 - 349).  Brownin (2011, 185) mukaan, eri 

organisaation kehittämisen menetelmillä on samat päämäärät, kehittää 

organisaation toimintoja, lisätä organisaation joustavuutta ja muutosten 

ennakointikykyä, lisätä ja kehittää yksittäisen organisaation jäsenten 

toimintakykyä. 

 

Organisaation kehittämisen ja suunnitellun muutoksen tunnetuin viitekehys  on 

Kurt Lewinin 40-luvulla esittelemä 3 –vaiheinen malli, täydennettynä 

toimintatutkimuksella, ryhmädynamikka –analyysillä ja voimakenttäteorialla. 

Lewinin viitekehys on ollut pohjana useille muille suunnitellun muutoksen malleille, 

jotka voidaan jakaa lähestymistavaltaan kolmeen kategoriaan: muutos projektina, 

muutos vastauksena vastarintaan ja muutos tulkinnallisena prosessina, malleihin 

(Rosenbaum & al. 2018, 286 - 297). Cummings & Cummings (2014, 145) toteaa, 

että organisaation kehittämisen ero organisaatiomuutoksen johtamiseen on juuri 

kehittämisen näkökulma. Organisaatiomuutoksen johtaminen keskittyy usein 

muutoksen läpivientiin tehokkaasti ja tuloksellisesti, eikä välttämättä huomioi 

kehittämisen lähtökohtia. 

 

Organisaation kehittäminen on koko ajan muutoksessa oleva tutkimuksenala, jolle 

ei ole yhtä yhtenäistä määritelmää. Tulevaisuudessa organisaatioiden tulee 

keskittyä enemmän systeemin kehittämiseen huomioiden organisaatioita 

ympäröivä sosiaalinen, poliittinen, taloudellinen ja kulttuurinen toimintaympäristö. 

(Martin 2016, 62) Muuttuvassa toimintaympäristössä organisaation kehittäminen 
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tarjoaa strategiset työkalut vaikuttaa organisaation kulttuuriin, rakenteisiin ja 

työelämän laadun kehittämiseen ja sitä kautta vaikuttaa organisaation 

taloudelliseen tulokseen (Brown 2011, 429) 

 

3.3 Organisaatiorakenne  

 

Organisaatio on joukko ihmisiä, jotka ponnistelevat organisaation tavoitteiden 

saavuttamiseksi, jos he saavat samalla omat tarpeensa ja tavoitteensa tyydytettyä 

(Harisalo 2009, 100 – 101). Organisaatiorakenne perustuu yrityksen strategiaan ja 

koostuu sosiaalisesta (arvot, käyttäytymiskoodisto, viestintä, toimintatavat) ja 

taloudellisesta ja toiminnallisesta (toiminnan ja talouden suunnittelu- ja 

valvontajärjestelmät, toiminnanohjausjärjestelmät) arkkitehtuurista (Juuti & 

Virtanen 2009, 56 – 57). 

 

Organisaatiorakenne ei ole itseisarvo, vaan sen on palveltava toiminnan 

suorituskyvyn parantamista. Organisaatiorakenteen tehtävät ovat: 

 taloudellisen ja tehokkaan toiminnan mahdollistaminen   

 resurssien tarkoituksenmukaisen käytön mahdollistaminen 

 toiminnan valvonta 

 vastuiden ja velvollisuuksien määrittely (yksilöt, ryhmät, tiimit) 

 koordinaatio eri tehtävien ja organisaation osien välillä 

 joustavuuden mahdollistaminen kehittämistarpeissa 

 ihmisten tyytyväisyyden ja yhteistyön edistäminen 
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Rakenne mahdollistaa organisaation suorituskyvyn parantamisen, jos struktuuri on 

oikea suhteessa organisaation ympäristöön, tehtävään, tavoitteeseen, 

teknologiaan ja ihmisiin. (Lämsä & Hautala 2004, 153) 

 

Tuomisen (2014, 2) mukaan organisaatiorakenteen kuusi ulottuvuutta ovat 

erikoistuminen, osastoituminen, komentoketju, valvontajänne, keskittäminen ja 

hajauttaminen ja muodollistuminen. Edellä esitetty jaottelua kutsutaan 

perinteiseksi tavaksi hahmottaa organisaatiorakenne, mikä perustuu 

organisaatioteoreetikoiden Pugh (1979) ja Robbins (1990) näkemyksiin 

organisaatiorakenteen ulottuvuuksista (Moss & al. 2017).  

 

Erikoistuminen, viittaa työnjakoon eli siihen miten organisaation aktiviteetit on 

jaettu operatiivisiksi tehtäviksi. Osastoituminen, on se peruste, jonka mukaan työt 

ryhmitellään yhteen. Komentoketju, määrittelee raportointisuhteet ja vastuut läpi 

organisaation. Valvontajänne, määrittää kuinka monta alaista kullakin johtajalla on 

ja samalla kuinka monta tasoa organisaatiossa on. Keskittäminen ja 

hajauttaminen, viittaavat organisaation vallan jakoon päätöksentekossa. 

Keskitetyssä organisaatiossa valta on ylimmällä johdolla, hajautetussa 

rakenteessa valta jaettu myös organisaation alemmille tasoille. Muodollistuminen, 

missä määrin organisaation työtehtävät on standardoitu. Korkea muodollisuuden 

aste merkitsee, että työntekijällä on vähän harkintavaltaa työssään. (Tuominen 

2014, 2 – 12) 

 

Mintzbergin 70 -luvulla esittelemät viisi organisaatiorakenteen muotoa ovat 

muodostuneet teorioissa organisaatiorakenteen peruskäsitteiksi. Yksinkertainen 

rakenne, tämä on tyypillinen rakenne pienyrityksissä, joissa valta on keskittynyt 

esimerkiksi yrittäjä-johtajalle. Funktio-/toimintokohtainen rakenne, tässä 

rakenteessa on valta keskitetty ja organisaation eri toiminnot on erotettu omiksi 
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yksiköikseen, toimintokohtainen rakenne on yleinen pienissä ja keskisuurissa 

yrityksissä. Divisioonarakenne, on yleinen rakenne suurissa monialayrityksissä, 

joissa erilliset liiketoimintayksiköt hoitavat omaa liiketoiminta-aluettaan ja 

divisioonan muodostamasta kokonaisuudesta vastaa ylin johto. Matriisirakenne, 

tarkoittaa, että organisaation on järjestetty sekä toimintokohtaisesti että jaettu 

divisioonarakenteisiin esimerkiksi tuotteittain. Matriisiorganisaatiossa henkilöillä on 

siis kaksi raportointilinjaa, toimintokohtainen johtaja ja tuotekohtainen johtaja. 

Matriisirakenteella pyritään yhdistämään funktionaalisen ja divisioonarakenteen 

hyödyt. Virtuaaliorganisaatio (digitaalinen tai verkosto-organisaatio), mahdollistaa 

tehtävien jakamisen eri yksilöille, jotka työskentelevät maantieteellisesti toisistaan 

erillään. Virtuaaliorganisaatio viestii ja koordinoi yksilöiden toimintaa 

informaatioteknologian avulla. Asiakkaalle virtuaaliorganisaatio näyttäytyy yhtenä, 

yhtenäisenä organisaationa. (Moss & al. 2017) 

 

Harisalon (2009, 217) menestynyt organisaatio on sellainen, joka parhaiten 

palvelee ympäristönsä vaatimuksia. Kontingenssi- eli ympäristöteorian tavoitteena 

on ymmärtää ympäristötekijöiden vaikutus organisaatiorakenteeseen (Eriksson-

Zetterquist & al. 2005, 153). Burn & Stalker (1971, 119 – 122) toteavat 

tutkimuksissaan, että organisaation toimintaympäristö määritti organisaation 

sisäisen rakenteen. Vakaassa toimintaympäristössä organisaatiot kehittivät 

itselleen mekaanisen rakenteen, jolle on tyypillistä hierarkia, muodollisuus, 

valvonta ja sääntöjen korostaminen. Muuttuvassa toimintaympäristössä 

organisaatiot kehittivät itselleen orgaanisen rakenteen, joka on joustava, 

epämuodollinen ja auttoi organisaatiota käsittelemään epävarmuutta. Tehokas 

organisaatio on sellainen, joka pystyy implementoimaan sopivan erikoistumis- ja 

integraatioasteen eri toimintaympäristöissä (Harisalo 2009, 219 – 221).  

 

Organisaatiorakenteeseen vaikuttavat myös käytettävät teknologiat, jotka 

määrittelevät organisaation rakenteelliset ratkaisut. Myös organisaation koko on 

merkittävä tekijä organisaatiorakenteelle. Vallan ja kontrollin keskittyminen 
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johtajalle sopii pienyrityksille, organisaation koon kasvaessa, kasvaa myös tarve 

hajauttamiselle eli vallan ja  kontrollin jakamisen myös organisaation alemmille 

tasoille. Organisaatiorakenteeseen vaikuttavat monet tekijät esimerkiksi 

organisaation historia ja ikä, mutta selvästi tärkeimmät ovat ympäristö, teknologiat 

ja koko. (Burnes 2014, 61) 

 

3.4 Organisaatiokulttuuri 

 

Organisaatiokulttuurin määritteleminen ei ole yksioikoista. Juutin & Virtasen (2009, 

56) organisaatiokulttuuri pitää sisällään ”fyysiset – näkyvät” muotopiirteet, 

esimerkiksi organisaatiorakenteen ja arvot, ja toisaalta kattaa ”henkiset – 

näkymättömät” muotopiirteet, kuten epävirallisen organisaatiorakenteen, rutiinit ja 

organisaatiossa vallitsevan ilmapiirin. Vaikka organisaatiokulttuurimääritelmiä on 

erilaisia, niin Hatch & Cunliffen (2006, 177) mukaan yhteläisyydet ovat 

merkittävämpiä kuin eroavaisuudet.  

 

Organisaatiokulttuurin merkitystä organisaation suorituskykyyn alettiin tutkia 1980 

–luvulla, jolloin muun muassa Edgar Schein julkaisi ensimmäisen kerran oheisen 

määritelmänsä organisaatiokulttuurista: ” Organisaatiokulttuuri on 

perusolettamusten malli, jonka ryhmä on ottanut käyttöön ratkaistakseen ulkoiseen 

sopeutumiseen tai sisäiseen yhdentymiseen liittyviä ongelmia. 

Organisaatiokulttuuri koostuu suhteellisen pysyvistä arvoista, uskomuksista ja 

normeista, jotka jaetaan organisaation jäsenten kesken ja jotka siirretään uusille 

työntekijöille.”  (Schein 2010, 18) 

 

Organisaatiokulttuuri on sidoksissa luottamukseen, jota työntekijät kokevat johtoa 

kohtaan. Luottamuksella, etenkin sen kahdella ulottuvuudella; avoimuudella ja 

rehellisyydellä, on suora yhteys organisaation suorituskykyyn (Alston & Tippet. 
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2009, 10). Chatman & Cha (2003, 23) toteavat , että kulttuurin johtamisen ironia 

on siinä, että mitä enemmän päätäntävaltaa henkilöstö saa strategian 

toteutukseen, sitä sitoutuneempia ja tuottavampia he ovat työssään. Bencsik & 

Machova (2016, 45) tutkivat organisaatiokulttuuria suhteessa tehokkaaseen tiedon 

johtamiseen (knowledge management, KM). Kulttuuri, jolla on yhteinäinen 

tiedonjohtamisjärjestelmä luo puitteet oppivan organisaation kulttuurille, mikä on 

tärkeää suorituskyvylle muun muassa innovatiivisuuden ja luomiskyvyn 

parantumisena. Organisaatiokulttuuri on strateginen voimavara, joka vaikuttaa 

suoraan taloudelliseen tulokseen. Organisaatiokulttuuria strategisena tekijänä 

voidaan mitata kahden ulottuvuuden kautta; kulttuurin vahvuuden (vahva/heikko) 

ja toimivuuden (toimiva/toimimaton) avulla. (Flamholtz & Randle 2012, 94)  

 

Läheskään kaikki organisaatiotutkijat eivät jaa Scheinin  näkemystä siitä, että 

organisaatiossa vallitsisi yksi, yhteinen jaettu kulttuuri (Fairbanks Taylor & Goates 

2017, 77). Adkins & Caldwell (2004, 969)  toteavat, että organisaatioissa vallitsee 

yleensä myös ala-kulttuureja, joilla on omat ainutlaatuiset arvonsa ja norminsa.   

 

Fairbanks Taylor & Goates (2017, 77) mukaan organisaatiokulttuuria voidaan 

tutkia kolmesta näkökulmasta, integraatio-, fragmentaatio- ja 

differentiaalinäkökulmasta. Integraationäkökulmasta kaikilla organisaation 

toimijoilla on sama käsitys organisaatiokulttuurista (Denison & al. 2014, 151). 

Fragmentaationäkökulma ei kiellä mahdollisuutta, että organisaatiokulttuurista olisi 

konsensus. Kuitenkin fragmentaationäkökulman painottaa organisaatiokulttuurien 

ristiriitaisuutta, niiden muuttumista ajan kanssa ja niiden erilaista merkitystä eri 

yksilöille ja ryhmille (Fairbanks Taylor & Goates 2017, 78). 

Differentiaalinäkökulmasta organisaatiokulttuuri koostuu useista alakulttuureista, 

kuten eri ammattiryhmien, eri henkilöstöryhmien ja sukupuolen mukaan (Wilson 

2001, 357). 
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Edgar Schein (1985, 18 – 21) on muodostanut organisaatiokulttuurin käsitteistä 

kolmikerroksisen mallin. Perusolettamukset ovat luonteeltaan näkymättömia ja 

niitä pidetään itsestään selvyyksinä. Perusolettamukset muodostavat kulttuurin 

käyttäytymisen, ajattelun ja tunteiden viitekehyksen. Ne määrittelevät kulttuurin 

suhteen toimintaympäristöönsä, ihmissuhteiden luonteen, inhimillisen toiminnan 

luonteen ja sosiaalisten suhteiden luonteen. Arvot ja normit muodostava välitason. 

Arvot kertovat asioista, joita organisaatiossa pidetään tärkeinä. Normit voidaan 

määritellä organisaation kirjoittamattomiksi käyttäytymissäännöiksi. Artefaktit ovat 

kulttuurin näkyvä taso, jolla on juurensa perusolettamuksissa, arvoissa ja 

normeissa.  Artefaktit voidaan jakaa kolmeen ryhmään: fyysisiin, käyttäytymiseen 

liittyviin ja kieleen liittyviin ulottuvuuksiin. Fyysisiä artefakteja ovat esimerkiksi 

organisaation teknologia, rakennukset, logot ja vaatetus. Käyttäytymisen 

ulottuvuuksia ovat muun muassa organisaation seremoniat, rituaalit ja rutiinit. 

Kielellisiä artefakteja ovat erilaiset kertomukset, myytit ja tarinat.  

 

Globalisaation, monikulttuurisuuden ja internetin aikana, Fang (2010, 155 – 164) 

kyseenalaistaa hierarkisen mallin organisaatiokulttuurista. Fang kuvaa 

organisaatiokulttuuria merenä, jonka näkyvät arvot ja käytöksen näemme kuten 

aallot meren pinnalla. Meren syvyyksissä on kuitenkin horroksessa lukemattomia 

arvoja ja normeja, jotka sisäisten mekanismien ja ulkoisten voimien 

voimaannuttamia tulevat pintaan ja syrjäyttävät pinnalla olleet arvot ja normit. 

 

Organisaatioissa, joissa on vahva kulttuuri, ihmiset ovat sitoutuneita tehtäviinsä ja 

työskentelevät yhdessä, he jakavat organisaation tavoitteet ja ymmärtävät 

organisaation perustehtävän, heillä on yhteiset arvot ja käyttäytymissäännöt. 

Murphy & al. (2013, 665) mukaan vahva yrityskulttuuri tukee yhteistyötä ja 

koordinaatiota ja parantaa organisaation suorituskykyä. French & al. (2011, 351) 

toteavat, että vahva yrityskulttuuri on kaksiteräinen miekka. Toisaalta se voi auttaa 

edellä mainituin tavoin, mutta vahvassa yrityskulttuurissa oma näkemys oikeista 
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toimintatavoista ja ympäristöstä vahvistuu. Jos jotain dramaattista tapahtuu, voi 

organisaation muuttaminen olla vaikeaa. 

 

Organisaation rakenteet, prosessit, teknologia ja taloudelliset ratkaisut ovat 

jatkuvasti kehittelyn alla. Moitteettomasti rakennettu organisaatio ei riitä, ihmisiä 

pitää pystyä koskettamaan myös henkisellä tasolla. Kulttuuriin on mahdollista 

vaikuttaa, joskin se on huomattavasti vaikeampaa kuin organisaatiorakenteen 

muuttaminen. (Harisalo 2009, 142, 266, 281) Organisaatiokulttuuria voidaan 

muuttaa edistämällä muutokselle suotuista käytöstä. Se voi tapahtua 

organisaatiorakenteita muuttamalla tai henkilöstöjohtamisen keinoin. Henkilöstön 

rekrytoinneissa ja ylentämisissä suositaan henkilöitä, joiden käytös on uusien 

arvojen mukaista ja niiden henkilöiden, joiden käytös ei ole uusien arvojen 

mukaista, työsopimukset päätetään. (Cummings & Worley 2009, 509 – 511) 
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4 MYYNNIN JA OPERAATIOIDEN OHJAUSPROSESSI 

4.1 Toimitusketjun hallinta 

 

Toimitusketju (Supply Chain) on verkosto, jossa toisiinsa linkittyneet organisaatiot, 

tuottavat toiminnoissaan ja prosesseissaan lisäarvoa loppuasiakkaille tuotteina ja 

palveluina (Lysons & Farrington 2012, 89). Mentzer & al. (2001, 4) määrittelee 

toimitusketjun kolmen tai useamman kokonaisuuden (yksilön tai organisaation) 

yhteistoiminnaksi, jossa toimittajat, tuottajat ja jakelijat ohjaavat tuote-, palvelu-, 

rahoitus- ja informaatiovirtoja loppuasiakkaan hyväksi. 

 

Toimitusketjun määritteleminen on ollut huomattavasti helpompaa kuin löytää 

määritelmä toimitusketjun hallinnalle (Supply Chain Management, SCM). The 

Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) on myös 

tiedostanut määrittelyn vaikeuden. Toimitusketjun hallintaan liittyvät 

ammattinimikkeet muuttuvat ja kehittyvät vastatakseen kasvavan globaalin 

kysynnän tarpeisiin. Toimitusketjun hallinta kattaa laajan kirjon 

liiketoimintaprosesseja, siksi termin, toimitusketjun hallinta, määrittely voi olla 

hankalaa. (CSCMP 2018) 

 

Toimitusketjun hallinta on verkoston yhteistoiminnan suunnittelua. Verkoston 

kautta organisaatiot ja yksilöt saavat, käyttävät, toimittavat ja hävittävät 

materiaalisia hyödykkeitä, hankkivat ja jakavat palveluita, ja tarjoavat tuotteitaan ja 

palvelujaan markkinoille ja asiakkaille. (LeMay & al. 2017, 1446) Toimitusketjun 

strategian tulee tukea organisaation liiketoimintastrategiaa. Jotta toimitusketjun 

hallinta on linjassa liiketoiminnan kanssa, toimintaketjun hallinnan strategia on 

suunniteltava yhtenäiseksi järjestelmäksi, jonka avaintoimintoja ovat 

asiakaspalvelu, myyntikanavat, arvoketjut, toimintatavat ja käytettävissä olevat 

resurssit. (Cohen & Roussel 2013, 9 - 10, 29)   
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Kuvio 7. Toimitusketjun hallinnan viitekehys. (mukaillen Lambert 2014; Lambert & 
Enz, 2017, 7) 

 

Toimitusketjun hallinnan viitekehys esiteltiin vuonna 2000 uutena 

liiketoimintamallina, jossa kilpailuetu saavutettaisiin johtamalla strategisesti 

tärkeitä asiakas- ja toimittajasuhteita (Lambert & Cooper 2000, 67). Onnistunut 

liikesuhteiden johtaminen yritysverkostossa vaatii sujuvaa tiedonkulkua ja 

kahdeksaa toimintorajat ja yritysten rajat ylittävää prosessia; asiakas suhteiden 

hoito (Customer relationship management), toimittajasuhteiden hoito (Supplier 

relationship management), asiakaspalvelu (Customer service management), 

kysynnän hallinta (Demand management), tilaustenkäsittely (Order fulfillment), 

tuotantoprosessin hallinta (Manufacturing flow management), tuotekehitys ja 

kaupallistaminen (Product development and commercialization) ja tuotteen 

kierrätys (Returns management). Prosessien täytäntöönpano vaatii sitoutumista 

yrityksen kaikilta osa-alueilta (osto, logistiikka, markkinointi, tuotanto, tuotekehitys 

ja rahoitus). (Lambert & Enz 2017, 3, 7) 

 

Wong & al. (2012, 419) mukaan on tunnistettavissa kuusi tekijää, jotka auttavat 

toimitusketjun hallinnassa ja kehittämisessa siten, että ne tuottavat lisäarvoa 

osakkeenomistajille ja asiakkaille. Nämä kuusi tekijää ovat prosessiorientoitunut 
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organisaatiorakenne, organisaation eri funktioiden väliset toimintasuhteet, 

asiakassuhteiden hoito, ylimmän johdon tuki, tiedon välitys ja liiketoiminnan 

mittausjärjestelmä. Lysons & Farringtonin mukaan toimitusketjun hallintaan liittyvät 

olennaisesti ajantasainen kommunikaatio sekä ulkoisten kumppaneiden että 

sisäisten toimintojen välillä, toimintojen integraatio, ajantasaisen tiedon saatavuus 

ja nopea reagointi asiakastarpeisiin. Kaikkia edellä mainittuja tarpeita voi tukea 

toiminnanohjausjärjestelmä, ohjelmistoratkaisu, jossa prosessilähtöisesti 

integroidaan yrityksen kaikki toiminnot yhteen yrityksen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. (Lysons & Farrington 2012, 96 – 97) 

 

Toimitusketjun hallinnan strategian valintaan vaikuttavat Potter & al. (2015) 

mukaan tuotteen tai palvelun ominaisuudet ja niiden kysyntä ja tarjonta. Jos tuote 

on ennustettavan kysynnän yleishyödyke, jonka kustannukset ovat suurimmaksi 

osaksi valmistuskustannuksia, niin strategiana voidaan käyttää lean –periaatetta. 

Agile –periaatetta käytetään, kun tuotteet ovat räätälöityjä, suurin osa 

kustannuksista tulee markkinoinnista ja kysynnän ennustettavuus on vaikeaa.  

Kolmas strategiavaihtoehto on käyttää lean –periaatetta decoupling –pisteeseen ja 

sen jälkeen soveltaa agile –periaatetta. Materiaalivirran decoupling –piste edustaa 

esimerkiksi puolituotteiden varastointia ja informaatiovirran decoupling –piste 

edustaa siirtymistä myyntitilauspohjaisesta tuotannosta ennustepohjaiseen 

tuotantoon. (Potter & al. 2015, 604 – 606) 

 

Toimitusketjuilta vaaditaan nopeaa reagointikykyä, tehokkuutta ja luotettavuutta 

(Hendricks and Singhal, 2005, 695). Säilyttääkseen organisaation 

tuloksellisuuden, toimitusketjun hallinnassa täytyy varautua ja hallita sekä sisäisiä 

että ulkoisia riskitekijöitä. Sisäisiä tekijöitä ovat esimerkiksi tuotannon globalisaatio 

ja lisääntynyt monimutkaisuus organisaatiossa, ulkoisia tekijöitä ovat esimerkiksi 

materiaalin saatavuusriskit ja ympäristöilmiöt (Aqlan & Lam 2015, 5640). 
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4.2 Myynnin ja operaatioiden ohjausprosessi 

 

Myynnin ja operaatioiden ohjausprosessi (Sales and Operations Planning 

Process, S&OP) on liiketoimintaprosessi, jonka tarkoituksena on löytää tasapaino  

asiakaskysynnän ja yrityksen tarjonnan välille. Myynnin ja operaatioiden ohjaus on 

taktista, keskipitkän aikavälin, suunnittelua, joka linkittää strategian ja liiketoiminta-

suunnittelun operatiiviseen toimintaan. (Tuomikangas & Kaipia 2014, 243, 257) 

 

Myynnin ja operaatioiden ohjausprosessin historia on saanut alkunsa 1980 –

luvulla, kun tuotemäärien kasvu toi haasteita toimitusketjun hallintaan (Crimson & 

Pyke 2007, 323). Monissa yrityksissä myynnin ja operaatioiden ohjausprosessi on 

kehittymässä edelleen kohti kokonaisvaltaista liiketoiminnan suunnittelua 

(Integrated Business Planning, IBP). Tätä kehitystä edesauttaa talousosaston 

mukaantulo myynnin ja operaatioiden ohjausprosessiin. (Ambrose & al. 2018, 270; 

Wagner & al. 2014, 192)  

 

Tuotantovetoisessa yrityksessä on elintärkeää asiakastoimitusten laadukkuus ja 

oikea-aikaisuus, samalla kun pyritään kustannustehokkuuteen esimerkiksi 

välttämällä tarpeetonta varastointia. Pystyäkseen laadukkaaseen toimintaan 

yrityksen tuotetarjonnan ja asiakaskysynnän pitäisi pysyä tasapainossa. (Wagner 

& al. 2014, 189). Samanaikaisesti suhdannemuutokset, tuotelanseeraukset ja 

asiakaskysynnän muutokset aiheuttavat epävarmuutta markkinoilla ja 

kysyntäennusteissa, joita käytetään tuotantoennusteiden pohjana (Makridakis & al. 

2010, 83). Lisäksi monissa yrityksissä funktionaaliset osastot toimivat hyvin 

itsenäisesti, mikä voi aiheuttaa siiloutumista ja suunnittelun osaoptimointia. 

Myynnin ja operaatioiden ohjauksella pyritään yritykseen luomaan jatkuva 

tiedonkeruu-, analysointi- ja päätöksentekoprosessi, jolla pyritään ohjaamaan 

yrityksen eri funktioiden toimintaa yhteiseen tavoitteeseen. (Wagner & al. 2014, 

189 – 192) 
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Myynnin ja operaatioiden ohjaus on jatkuva, yleensä kuukausittainen, 

suunnitteluprosessi, jonka tarkoituksena on  sitouttaa koko organisaatio yhteisen 

liikevoiton maksimointisuunnitelman tekoon. Prosessissa arvioidaan säännöllisesti 

liiketoiminnan suorituskykyä strategiselta näkökannalta, samalla prosessi tuottaa 

eri toiminnoille operatiivisen suunnitelman, jolla strategian tavoitteet jalkautetaan 

päivittäistoimintoihin. Prosessi tunnistaa kysynnän ja tarjonnan 

epätasapainotilanteet ja tuottaa ennakkovaroituksia johdon päätöksenteon tueksi, 

jotta yritys voi nopeasti vastata muuttuneeseen markkina- tai operaatio-

tilanteeseen. Myynnin ja operaatioiden ohjausprosessissa on viisi vaihetta, jotka 

on esitelty alla olevassa kuviossa. (Wagner & al. 2014, 192) 

 

 

Kuvio 8. Myynnin ja operaatioiden ohjausprosessi. (mukaillen Wagner & al. 2014, 
193) 

 

Tietojen keruu –vaiheessa kerätään tiedot muun muassa toteutuneesta myynnistä, 

tuotannosta ja varastotasoista, yrityksen IT -järjestelmistä. Oheisia tietoja 

käytetään tunnuslukulaskentaan, jonka avulla arvioidaan suoriutumista. 

Tyypillisimpiä tunnuslukuja ovat ennustetarkkuudet, tuotantotehokkuus- ja 

asiakaspalvelu-tunnusluvut. (Lapide 2004, 18) 
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Kysyntä ennuste -vaiheessa myynti ja markkinointi laatii rajoittamattoman 

kysyntäennusteen ainakin seuraavalle 12 kuukaudelle. Tässä vaiheessa 

huomioidaan uuden tuotteen lanseeraukset, markkinointitoimenpiteet ja 

varaudutaan tuotepoistumiin. Myös toteutumien seuraaminen ja ennusteiden 

tarkentaminen tapahtuu tässä vaiheessa. Samalla uusi ennuste muunnetaan 

volyymeistä euroiksi ja tarkistetaan, että se seuraa asetettuja taloudellisia 

tavoitteita. (Wagner & al. 2014, 193) 

 

Operaatioiden tarjonta –vaihe tapahtuu lähes samanaikaisesti kysynnän 

ennustamisen kanssa. Operaatioiden henkilöt analysoivat eroja toteutuneen 

tuotannon ja aiemman ennusteen välillä ja tekevät tarvittavia toimenpiteitä 

esimerkiksi päivittävät tuotantoprosessin läpimenoaikoja. Samalla valmistellaan 

operaatioiden suunnitelma uudelle kysyntäennusteelle, ottaen huomioon 

kapasiteetti, raaka-ainesaatavuus ja toimitusajat. (Wagner & al. 2014, 193) 

 

Valmisteleva kokous kokoaa yhteen myynnin, operaatioiden, tuotehallinnan, 

talous- ja hankintaosastojen sekä toimitusketjun hallinnan edustajat. Tarkoitus on 

saada myynnin kysyntäennusteen ja operaatioiden tarjonnan perusteella 

aikaiseksi tasapainotettu suunnitelma, joka noudattaa organisaation strategisia 

tavoitteita ja rahaksi muutettuna on linjassa budjetin kanssa. Tämä tasapainotettu 

suunnitelma valmistellaan esittelyyn johdon kokousta varten. (Wagner & al. 2014, 

193) 

 

Johdon kokouksessa myynnin ja operaatioiden ohjausprosessin omistaja esittelee 

valmistelevan kokouksen päätökset ylimmälle johdolle. Jos tärkeimmissä 

avainluvuissa on poikkeamia, ylin johto päättää noudatettavasta strategiasta ja 

liiketoimintasuunnitelmasta. Päätöksistä tiedotetaan kaikille osapuolille. (Wagner & 

al. 2014, 193) 
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Organisaatiot voivat hyötyä toimivasta myynnin ja operaatioiden ohjausprosessista 

myynnin kasvuna, sitoutuneen käyttöpääoman pienenemisenä ja kustannusten 

vähenemisenä, mikä lopulta näkyy tulosparannuksena. Myynnin kasvua edistävät 

parantunut asiakaspalvelutaso, oikea-aikaiset toimitukset, tehokkaammat uuden 

tuotteen lanseeraukset ja lyhentyneet toimitusajat. Matalammat valmistuote-, 

puolivalmiste- ja raaka-ainevarastotasot sitovat vähemmän käyttöpääomaa. 

Kustannussäästöjä syntyy varastoinnin ja kuljetusten optimoinnista ja tuotannon 

tehokkuudesta. (Montague 2017, 19) 

 

Myynnin ja operaatioiden ohjausprosessi voi toimia tehokkaasti vain, jos eri 

funktioiden edustajilla on yhteneväinen näkemys liiketoiminnan tavoitteista, he 

sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja toimivat tiiminä. Suurin jännite on yleensä 

myynnin ja operaatioiden välillä, koska näitä toimintoja usein arvioidaan ja 

palkitaan erilaisilla, jopa kilpailevilla tavoitteilla. (Ambrose & al. 2018, 270, 276) 

Myynnin ja operaatioiden ohjausprosessin onnistumisen kannalta on tärkeää, että 

yrityksellä on käytössä suunnittelua tukevaa teknologiaa. Tärkeimmät tekijät ovat 

kuitenkin ylimmän johdon sitoutuminen prosessiin ja funktiorajat ylittävän tiimin 

organisointi. Liikevoiton kasvun ja kustannusten pienenemisen lisäksi yritykset 

ovat raportoineet päätöksenteon ja tiimityön parantuneen myynnin ja 

operaatioiden ohjausprosessin onnistuneen käyttöönoton myötä. Suuri etu on niin 

sanottu ”yhdet luvut kaikille”, eli kaikkien osastojen päätökset tehdään yksien 

lukujen perusteella, mikä helpottaa organisaatioiden taloussuunnittelua ja 

kommunikaatiota. (Montague 2017, 19 – 21)  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Kohdeorganisaatio 

 

Tutkimuksen kohde on osa pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja 

paperiteollisuuden konsernia, joka on uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen 

toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 

30 maassa. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli noin 10 miljardia euroa. 

 

Tutkittava organisaatio (myöhemmin kohdeorganisaatio) on osa Packaging 

Solutions –divisioonaa, joka kehittää kuitupohjaisia pakkauksia ja toimii arvoketjun 

kaikissa vaiheissa selluntuotannosta sekä materiaalien ja pakkausten 

valmistuksesta aina kierrätykseen.  

 

Kohdeorganisaation liiketoiminta kattaa aaltopahvipakkaukset, 

pakkausautomaation ja lisäpalveluliiketoiminnan. Kohdeorganisaatio valmistaa 

vuosittain noin 250 miljoonaa pakkausta noin 1100 asiakkaalle. Tuotteet 

räätälöidään asiakaskohtaisesti ja aktiivisessa tuotannossa on noin 10.000 

nimikettä ja tästä määrästä noin kolmasosa uusiutuu vuosittain.  

Asiakastoimituksia on noin 40.000 vuositasolla. 

 

Liiketoimintaprosessin käyttöönotto muutosjohtamisen ja organisaation 

kehittämisen näkökulmasta nostettiin tutkimuksen kohteeksi, koska 

kohdeorganisaatiossa valmistaudutaan  myynnin ja operaatioiden ohjausprosessin 

käyttöönottoon. Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää edellä mainitussa 

käyttöönotossa. 

 

5.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tapaustutkimuksena. Tässä 

tutkimuksessa tutkittavana on yksittäinen tapaus, kohdeorganisaatio, joka on 
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samalla tutkijan työyhteisö. Tapaustutkimuksen tavoitteena on ainutlaatuisen 

tapauksen kuvaaminen, tulkitseminen ja ymmärtäminen (Eriksson & Kovalainen 

2008, 118 – 119). Laadullisella tutkimuksella pyritään kuvaamaan todellista 

elämää ja tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on 

löytää uusia tosiasioita. (Hirsjärvi & al. 2008, 156 – 157)  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia miten muutosjohtamisen keinoin voidaan 

vaikuttaa liiketoimintaprosessin onnistuneeseen käyttöönottoon. Tutkimuksen 

teoriassa perehdyttiin muutosjohtamista, organisaation kehittämistä ja 

organisaatiomuutosta käsittelevään kirjallisuuteen ja tieteellisiin julkaisuihin. 

 

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla yksilöhaastatteluilla. 

Puolistrukturoidulla eli teemahaastattelulla tarkoitetaan haastattelumenetelmää, 

jossa haastattelu etenee keskeisten, kaikille samojen, teemojen varassa ja 

kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa ja järjestystä. Teemahaastattelu huomioi 

ihmisten asioista tekemät tulkinnat. Teemahaastattelussa ihmisten asioille antamat 

merkitykset ovat keskeisiä ja syntyvät vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 

2004, 47 – 48) Tässä tutkimuksessa pääteemoja ovat muutosjohtaminen, 

organisaation kehittäminen ja muutos. 

 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä, että kohdejoukko valitaan 

tarkoituksenmukaisesti (Hirsjärvi & al. 2008, 160). Haastateltavat valittiin siten, että 

he ovat käyttöönotettavan liiketoimintaprosessin omistajia tai päätöksentekijöitä 

prosessissa. Haastateltavat työskentelevät kohdeorganisaation asiantuntija-, 

esimies- ja johtotehtävissä. Haastatteluissa haluttiin selvittää, miten haastateltavat 

käsittävät muutosjohtajuuden ja organisaation kehittämisen ja millaiset 

muutosjohtamisen ja organisaation kehittämisen keinot he näkevät oleellisina 

kohdeorganisaatiossa. 
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Aineistoa varten haastateltiin yhteensä seitsemää henkilöä toukokuun 2019 

aikana. Tutkimuksessa haastateltavat on nimetty tunnisteilla H1 – H7. Haastattelut 

olivat yksilöhaastatteluja ja ne toteutettiin kohdeorganisaation rauhallisissa 

neuvottelutiloissa. Haastattelujen pituus vaihteli 45 minuutista tuntiin, kestäen 

keskimäärin 55 minuuttia. Kaikki haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla.  

 

Tutkimuksen pääteemat: muutosjohtaminen, organisaation kehittäminen ja 

muutos, käytiin läpi otsikkotasolla haastateltavien kanssa haastatteluja 

sovittaessa. Haastattelun alussa tutkija esitteli pääteemojen teoreettiset määrittelyt 

haastatelluille. Haastatteluissa käytettiin kysymysrunkoa, jotta voitiin varmistaa, 

että tutkimuksen kannalta olennaiset asiat tulevat käsiteltyä jokaisessa 

haastattelussa. Teemahaastattelurunko on liitteenä 1.  

 

Tutkijan asemaan vaikuttaa se, että kohdeorganisaatio on myös tutkijan 

työyhteisö. Koska tutkija oli tuttu henkilö kaikille haastateltaville, tämä auttoi 

avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin luomisessa ja helpotti haastattelujen 

käytännön järjestelyjä. Tutkimuksessa haastateltavien näkökulmat on pyritty 

esittämään mahdollisimman objektiivisesti. Hirsjärvi & al. (2008, 157) mukaan 

laadullisessa tutkimuksessa tulokseksi voidaan saada vain ehdollisia selityksiä, 

koska tutkija tulkitsee tuloksia arvolähtökohdistaan ja siksi  objektiivisuuttakaan 

perinteisessä mielessä ei voida saavuttaa.  

 

5.3 Aineiston käsittely ja analysointi 

 

Haastatteluaineiston käsittely aloitettiin litteroinnilla. Koko nauhoitettu aineisto 

litteroitiin sanatarkasti ja litteroitua materiaalia kertyi yhteensä 96 sivua. Litteroitu 

aineisto luettiin useasti läpi ja ryhmiteltiin oheisiin teemoihin: 



 
58 

 Muutoksen tarve ja tavoitteet 

 Muutoksen eteneminen 

 Johdon rooli muutoksessa 

 Muutokseen suhtautuminen 

 Muutosagentin rooli 

 Organisaatiokäyttäytymisen tavoitteet 

 Organisaation kehittäminen 

 Organisaatiorakenne ja –kulttuuri. 

 

Aineiston vastaukset jaettiin kaikkien teemojen alle, joihin vastaus tulkittiin liittyvän. 

Eri teemat värikoodattiin ja samalla aineistoa pelkistettiin ja tiivistettiin jättäen pois 

tutkimukselle epäolennaiset aineistot. Tiivistetystä aineistosta etsittiin 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia teorian ja haastatteluaineiston välillä. 

 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus ja uskottavuus 

 

Tutkimuksessa pyritään välttämään virheitä, siitä huolimatta tulosten luotettavuus 

ja pätevyys vaihtelevat. Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa voidaan käyttää 

erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja. (Hirsjärvi & al. 2008, 226) 

 

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta eli tutkimuksen 

kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia (Hirsjärvi & al. 2008, 226). Laadullisen 

tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus tulkintojen perusteista 

ja päätelmiensä perusteista. Hirsjärvi et al. (2008, 228) mukaan tätä voidaan 

auttaa esimerkiksi liittämällä tutkimukseen suoria haastatteluotteita, kuten tässä 

tutkimuksessa on tehty. 
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Tutkimuksen validiteetilla eli pätevyydellä tarkoitetaan tutkimusmenetelmän kykyä 

mitata juuri tutkittavaa asiaa.  Esimerkiksi vastaajat ovat saattaneet käsittää 

kysymykset toisin kuin tutkija on ajatellut, jolloin tuloksia ei voida pitää pätevinä. 

(Hirsjärvi & al. 2008, 226 – 227) Tutkimuksen validiteettia lisää, että tutkimuksen 

pääteemojen teoreettiset käsitteet läpikäytiin haastateltavien kanssa 

haastattelujen aluksi. Näin voitiin varmistaa, että kaikki haastateltavat ymmärsivät 

käsiteltävät teemat samalla tavalla. 
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6 TUTKIMUSTULOSTEN ANALYSOINTI 

6.1 Muutoksen tarve ja tavoitteet 

 

Kohdeorganisaatiossa valmistaudutaan uuden liiketoimintaprosessin myynnin ja 

operaatioiden ohjausprosessin käyttöönottoon. Kohdeorganisaatio toimii pilottina 

oheisen liiketoimintaprosessin käyttöönotossa, josta saatujen kokemusten jälkeen 

myynnin ja operaatioiden ohjausprosessi otetaan käyttöön koko divisioonassa. 

 

Tarve muutokselle perustellaan usein ulkoisen toimintaympäristön muutoksella ja 

muutos halutaan nähdä kehityksenä nykytilasta kohti parempaa tulevaisuutta 

(Juuti & al. 2004, 35; Smith 2005, 408). Kirjallisuus aineiston mukaisesti myös 

haastatteluissa nousi esille ulkoisen toimintaympäristön muutokset organisaation 

muutostarpeen synnyttäjinä. 

“ Meillähän tyypillisesti vaikuttaa se että, sul tapahtuu kenties 

esimerkiks makroympäristössä joku muutos, elikkä sul lähtee, sun 

perusbisnes esimerkiks erilaiseen suuntaan ku sä oot tottunu, joka 

aiheuttaa sitten tietysti sun liiketoiminnalle sellasia vaatimuksia et sun 

pitää sopeutua. Ja siihen liittyy sit saman tien, on se sit ylös tai alas 

päin niin todennäkösesti se vaatii investointeja, se vaatii siihen 

organisaatioasioita, se vaatii ehkä myöskin sellasta kulttuurillisia 

asioita sit että mitä se muutos tulee loppujen lopuks viemään 

eteenpäin.” (H6)  

 

” ulkoinen paine luo sen tarpeen muutokselle. Se on tietysti, selvästi 

että ei tehdä jotain, suoriuduta jostain sillä tasolla kuin pitäis 

suoriutua.” (H5) 
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Kohdeorganisaatiossa on 2010 –luvulla tunnistettu haasteet toimitusketjun 

hallinnassa, asiakasvaatimukset ovat lisääntyneet räätälöityihin tuotteisiin ja 

palveluihin. Tämä on vaikuttanut toimitusketjun hallinnan strategiaan ja 

ajatukseen siirtyä kysyntäennustepohjaiseen tuotantoon (Potter & al. 2015, 604 – 

606). 

” No, uusi strateginen suunta, tai vanhan strategisen suunnan 

tarkennus on semmosia isoja muutostarpeiden synnyttäjiä.” (H3) 

Ulkoisten muutosvoimien lisäksi organisaatiossa on sen omiin järjestelmiin ja 

toimintaan liittyviä tekijöitä, jotka toimivat sisäisinä muutosvoimina (Lämsä & 

Hautala 2004, 28; Mattila 2007, 135).  Osa haastateltavista korosti sisäisten 

tekijöiden vaikutusta muutostarpeen synnylle. 

” mitä jos tapahtuu tällasia rakennemuutoksia meiän henkilöstössä, 

että siellä on ihmisiä kellä on.. tavallaan et osastot muuttuu tämmösen 

luonnollisen tien kautta, että ihmisiä jää eläkkeelle tai muutetaan näitä 

organisaatiorakenteita jostain muusta syystä” (H2) 

French & al. (2011, 581) mukaan muutos edellyttää organisaatioilta 

kokonaisuuden hahmottamista. Halua muokata strategia, jolla epätyydyttävästä 

nykytilasta päästään visioituun tavoitteeseen. Kokonaisuuden hahmottaminen tuli 

esille myös kysyttäessä haastateltavilta muutoksen tavoitteista. 

” Parempaa tulevaisuutta, parempaa huomista, ja tietysti sitten jos 

meille ei nykytila tai tulevaisuus oo kovin tuttua niin sitä että, tehtäis se 

tutummaksi ja tunnetummaksi ja, yhdistettäis porukkaa että kaikilla ois 

sitten yhteiset tavoitteet.” (H3) 

Toimitusketjun hallinnan strategiaa jalkautetaan myynnin ja operaatioiden 

ohjausprosessilla. Prosessin tavoite on muodostaa tiimi eri funktioiden edustajista 

ja luoda heille yhteiset tavoitteet päätöksentekoa ja viestintää varten. (Ambrose & 

al. 2018, 270, 276; Montague 2017, 19 – 21) 

Organisaatiomuutoksilla tavoitellaan yleisesti kilpailukyvyn, tuottavuuden ja 

tehokkuuden parantamista. Zidane & Olssonin (2017, 633 – 634) mukaan 
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tehokkuus terminä sisältää sekä organisaation että organisaation kehittämisen 

tehokkuuden. Kaikkien haastateltujen vastaukset tukivat esitettyä teoriaa 

organisaatiomuutosten tavoitteista kilpailukyvyn ja tuottavuuden/suorituskyvyn 

osalta. Myös myynnin ja operaatioiden ohjausprosessin tavoitteena on 

organisaation liiketaloudellisen tuloksen parantaminen (Montague 2017, 19). 

” Tuottavuutta ja parempaa asemaa kilpailijoihin nähden.” (H1) 

” No tietysti tuotannon näkökulmasta niin muutos tavoittelee aina 

parempaa suorituskykyä, parempaa laatua, ja tietysti meidän 

näkökulmasta parempaa toimitusvarmuutta ja niin poispäin, 

suorituskykyä ylipäätään.” (H5) 

Suurin osa haastatelluista nosti esille myös työelämän laadun parantamisen, jota 

Robbins & al. (2010, 526) pitävät organisaation kehittämisen tavoitteena 

tehokkuuden rinnalla.  

” Varmaan kaikkein paras ois että se ois asiakkaan etu, että me voitas 

palvella heitä paremmin. Ja totta kai me haluttais et se paremmin ois 

varmasti myös tehokkaammin, kustannustehokkaammin, ja varmaan 

henkilöstön näkökulmasta myös mielekkäämmin että sit kuitenkin 

ihmisillä ois semmosia työtehtäviä mis pääsee toteuttaa näitä parhaita 

kykyjä.” (H2) 

” Kyllähän sillä tavotellaan sitä että asiat sujuisivat paremmin kuin 

ennen ja sit että se johtamismalli selkeytyis. Ja ihmiset, et sulle tulee 

niit, ne vastuualueet vastaavat niitä tehtäviä mitä sulla oikeesti on ja 

mitä se bisnes vaatii.” (H6) 

Varsinkin viimeinen vastaus tukee teoriassa esitettyjä tavoitteita, jonka mukaan 

tiimityö on parantunut ja päätöksenteko on selkeytynyt onnistuneen myynnin ja 

operaatioiden ohjausprosessin käyttöönoton seurauksena (Montague 2017, 19 – 

21). 
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Liiketoimintaprosessin käyttöönotto on uudelleensuuntautumista, joka yhdistää 

ennakoivan ja strategisen muutostyypin. Ennakoinnilla pyritään varautumaan 

organisaation tuleviin muutostarpeisiin (Lämsä & Hautala 2004, 184 – 185). 

Strateginen muutos tarkoittaa organisaatiossa sisäisen toiminnan 

uudelleenmäärittelyä tai organisaation uudelleenasemointia suhteessa asiakkaisiin 

ja kilpailijoihin (Maheshkumar & Sanjeev 2017, 169).  

” No se on varmasti just tulee sit siitä et mikä sen on sysänny liikkeelle 

et mitä sillä haetaan. Yleensä tavoitellaan tulosparannusta tai, 

strategisen aseman  parantamista tai jonkun operatiivisen kp:n 

parantamista tai, voi olla sitä kompetenssikehitysasiaakin tietenkin et sit 

taas sen kyseisen kompetenssin saamista jollon sit taas luultavasti sitä 

kilpailuasemaa  halutaan parantaa.”  (H4) 

” Elikkä lähetään kattomaan siitä että johto on kattonu että se muutos 

on tarpeen, siit tehään statement että okei et nyt meijän pitää lähtee 

tekemään jotain jotta  me olemme parempia tulevaisuudessa. Ja sithän 

sul on vähä niit  osa-alueita että, olkoon se sitten osastojen (diirikoita) tai 

jotain muuta jotka sit joutuu pilkkomaan ja palastelemaan sen oman 

osansa ja sit tuomaan sit taas eteenpäin et sopiiks ne uudelleen ne 

ehdotukset ne palaset toisiinsa. Et jos puhutaan vähän laajemmasta 

kontekstista että kokonaisuus toimii.” (H6) 

Edellä  esitetyt haastatteluvastaukset tukevat kirjallisuudessa esitettyä näkemystä 

uudelleensuuntumisesta. Uudelleensuuntautumisella tavoitellaaan organisaation 

kilpailukyvyn ja pioneeriaseman turvaamista tulevaisuudessa (Nadler & Tushman 

1995, 24). Myynnin  ja operaatioiden ohjausprosessin käyttöönotto liittyy 

kohdeorganisaation strategiaan siirtyä yhä enemmän lisäpalveluliiketoimintaan ja 

samalla uudistaa sisäistä tiedonkeruu- ja päätöksentekoprosessia (Wagner & al. 

2014, 189 – 192). 
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6.2 Muutoksen eteneminen 

 

Haastatteluvastauksia verrattiin Lewinin, Kotterin ja ACMP:n muutosprosessin 

malleihin, joiden mukaan muutos etenee vaiheittain valmistelusta toteutuksen 

kautta muutoksen vakiinnuttamiseen. Todettiin, että mallien eri vaiheisiin sisältyvät 

toimenpiteet tulivat kohtuullisen hyvin esille myös haastatteluvastauksissa. 

 

Muutoksen valmisteluvaiheessa Lewinin (1947) mukaan on hyvä horjuttaa 

nykyistä tasapainoa, jotta ihmiset saadaan luopumaan vanhasta 

käyttäytymismallista. Samalla on tärkeää luoda psykologista turvallisuuden 

tunnetta, mikä luo ihmisissä muutosvalmiutta. Kotterin (2018) mukaan 

organisaation sitoutumista muutokseen auttaa avoin dialogi ja ymmärrys 

muutoksen tarpeellisuudesta. Wong & al. (2012, 419) mukaan, myös 

toimitusketjun hallinnassa tarvitaan vaikutusvaltaista ryhmää muutoksen 

johtamiseen. 

” Varmaan se että se pitäis hyvin selkeästi perustella se syy sille 

muutokselle, et miks me tehään asioita. Ja sit kuitenki jalkauttaa se 

sillee, et eri henkilöstöaloil on varmasti erilaiset näkökulmat asioihin ja 

miten se tulee vaikuttaa heidän työhön, elikkä se että sä pystyt 

jokaiselle porukalle perustelemaan että miks tää tehään. Ja 

kaikillehan se ei välttämät tarkota hyvää, osalle se voi tarkottaa 

huonoo mut se et se on sen yhteisen päämäärän kautta haettu se että 

miks me tähän muutokseen lähetään.” (H2) 

” ..ensimmäinen on se skoupin määrittely. Ja sit itse ehkä tykkään 

kyllä lähtee ihmisten kautta et just nimenomaan et sulla on ne oikeet 

kompetenssit  ja sit tavallaan ne luonnetyypit siinä tiimissä jotka sitten 

rakentaa ja vetää sitä muutosta.” (H4) 
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Muutoksen valmisteluun liitetään kirjalllisuudessa selkeän vision ja 

muutosstrategian laadinta ja näihin liittyvä viestintä (Kotter 2018; ACMP 2018). 

Vision/tavoitetilan määrittelyn tärkeys ja viestinnän merkitys korostuivat 

useimmissa vastauksissa. 

” Se visio tai se tavotetila niin se pitää sitten pystyä siin 

suunnitteluvaihees määrittelemään se muutoksen tavote niin selkeästi 

ja kirkkaasti että se on kaikkien ymmärrettävissä ja sitä kautta sitten 

viestittävissä eteenpäin. Ja tottakai siinä ehkä se viestin semmonen 

viestintä et mitä mä vähän siin sanoin että keskustellaan avoimesti ja 

ehkä tälleen rehellisesti siitä, siitä nykytilasta ja miks sitä muutosta 

tarvitaan ja sitten niin ku semmonen viestinnällinen asia on ainakin 

siin suunnitteluvaihees tärkeetä ja sit siitä lähetään formuloimaan sitä 

tavotetilaa.” H7 

Muutoksen toteuttaminen edellyttää vuorovaikutteisuutta Kotterin (2018) mukaan 

tämä voi tapahtua valtuuttamalla henkilöstöä vision mukaiseen toimintaan. Tässä 

vaiheessa voidaan hyödyntää Lewinin toimintatutkimusta: tutki – toimi – tutki lisää, 

jotta löydetään parhaat vaihtoehdot edetä (Rosenbaum 2018, 289 – 299). 

Motivaation ylläpitämisen kannalta on tärkeää määritellä välitavoitteita ja juhlia 

niiden saavuttamista (Kotter 2018). 

” No saadaan kaikki mukaan, ja saadaan kaikki kehittämään sitä 

kokonaisuuden kannalta eikä vaan niinku yksilönä ja oman ittensä 

kannalta vaan et nimenomaan, ajatellaan sitä mitä muutos 

kokonaisuutena vaatii, ja mitä se sitten kunkin rooli yksilönä tarkottaa 

sen muutoksen aikaansaamiseksi. Tietenkin sitten että ollaan 

ylipäätään aktiivisia, sopivalla tavalla oma-aloitteisia, että, ei jää liikaa 

itekseen miettimään että, kannattaako tätä nyt tehdä näin tai eikö 

kannata vaan sitten sekin, pohdiskeluvaihe tehdään yhdessä että 

tuodaan omat mielipiteet aktiivisesti esille. Ja, no sit tää yhteistyö 

tietenkin just että, ollaan käytettävissä suuntaan ja toiseen, helposti 

tavoitettavissa.” H3 
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Vastauksista käy ilmi, että välitavoitteiden tärkeys tunnistetaan, mutta yksikään 

haastateltu ei tuonut esille saavutusten juhlimista. 

” Ne muutoksen vaiheet ja sitten että siellä on tiettyjä välietappeja 

joille voidaan asettaa niinkun, et ei pelkästään sille lopulliselle 

muutokselle aseteta tavotteita vaan siellä on välietappeja joille 

voidaan myös asettaa tavotteet ja sitä kautta seurata, seurata kun sit 

ollaan siinä  muutosprosessissa niin sen muutoksen etenemistä 

meneekö se suunnitellusti vai sitten ei ihan sillä tavalla kun sitä on 

suunniteltu.” H7 

”Se toteutuski täytyy olla pilkottu sopiviin osiin et sä pystyt 

seuraamaan sitä ja sitte myös viestimään kaikille sidosryhmille sitä 

että missä ollaan menossa.” H2 

Muutoksen onnistunut vakiinnuttaminen edellyttää ryhmän normien ja rutiinien 

muutosta (Burnes 2014, 344). Lewinin voimakenttäteoriassa ryhmän 

käyttäytyminen muodostaa tasapainon muutosta ajavien ja muutosta vastustavien 

voimien välille (Hannagan 2008, 27- 28). Muutosta voidaan edistää joko tukevia 

voimia vahvistamalla tai vastustavia voimia heikentämällä, kolmas tapa on 

yhdistellä kaksi edellistä (Rosenbaum & al. 2018, 298 – 299). 

 

Useat haastatellut korostivat, että muutoksen juurtuminen edellyttää laajaa tukea 

organisaatiossa. Esimiestyön, valvonnan, ja erilaisten suorituskykymittareiden 

käyttämisen merkitys parannusten vakiinnuttamisessa esiintyi myös useimmissa 

vastauksissa.  

” Se muutos juurtuu uudeksi niin et kaikki pitäis saada kuitenkin 

tavalla tai toisella siihen muutoksen taustalle ja mukaan siihen 

prosessiin.” H7 

” No tietenkin, pitää vähän kerrata että mikäs se nyt olikaan meillä 

tavoitteena, päästiinkö me maaliin, onko nää osa-alueet nyt todellakin 
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hoidettu sitten ihan loppuun asti, ja sitten jos todetaan että näin on niin 

sit meillä pitäis olla joku jälkiseuranta myös, missä myös todetaan että 

asiat menee oikeaan suuntaan.” H3 

” Selkeet kuviot mietittynä, eli meil on agenda et me pystytään sitte 

kattomaan et, ne asiat tapahtuu mitkä me ollaan sovittu, aikasemmin. 

Ja sitten meil on hyvät KPI:t” H1 

Kotterin (2018) mukaan muutoksen vakiinnuttaminen edellyttää uusia 

muutosprosesseja, kommunikaatiota ja muutosjohtamissuunnitelmaa, positiivisten 

muutosvoimien vahvistamisen ja negatiivisten muutosvoimien heikentämisen 

lisäksi. Robert Chian (2003, 10 – 11) mukaan organisaatiot haluavat säilyttää 

tapainotilansa, mutta ne tarvitsevat muutoksia säilyttääkseen riittävän 

muutosnopeuden ja kyvyn omaksua tarvittavia muutosaloitteita. 

” Sit pitäs taas kattoo ne kompetenssit ja pitää tavallaan luoda se uusi 

johtamisjärjestelmä ja kpi:t jotka sit tukee sitä uutta toimintamallia.” H4 

” Kyl se sen muutoksen viitekehys pitää tehä ihmisille tiettäväks. Et 

siin pitää kyl jalkautuu, kertoo hyvin pitkälle et miks me tällasta asiaa 

tehään, miltä se näyttää. Ja sen jälkeen lähtee tulee mun mielest se 

kommunikaatio toistoa, toistoa. Ja ihmisethän pyrkii, varmaan me itse 

kukin niin aina palautumaan takasin vähä niin ku automaattiohjauksel 

siihen vanhaan tuttuun miten on tehty. Elikkä sul on joku 

jonkunnäkönen uus prosessi tai muutosprosessi menossa ja on 

todettu et näin me tehään. Mut jos et sä valvo sit tarpeeks pitkään ja 

ohjaa takasin, niin sä  ajaudut pikkuhiljaa niihin vanhoihin 

toimintatapoihin ja joku kuvittelee että sul on uus prosessi.” H6 

Muutosjohtamisen, suorituskyvyn mittaamisen ja kommunikoinnin tärkeys tulivat 

esille aineistosta. Samoin vastaajat kiinnittivät huomiota yksilöiden ja 

organisaatioiden taipumukseen pitäytyä tutuissa tavoissa, jolloin muutoksen 

juurruttamiseen vaaditaan kärsivällistä valvontaa ja jatkuvaa kommunikaatiota. 

Uusien muutosprojektien aloittaminen muutosprosessin vakiinnuttamisvaiheessa 
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ei tullut esille kuin yhdessä vastauksessa. Eikä siinä ollut suoranaista yhteyttä 

Kotterin (2018) ajatukseen siitä, että muutosprosessi tarvitsee polttoaineekseen 

uusia muutoksia. 

” Ois tärkee et jos meil on tärkee muutosprojekti niin tosissaan myös 

siihen toteutuksen jälkeiseen aikaan et, muun muassa et esimiehillä 

on aikaa käyttää siihen seurantaan, läsnäoloon, palautteen 

antamiseen ettei heti käynnisty jo uusi projekti joka vie kaiken, tai vie 

suuren osan ajankäytöstä.” H7 

 

6.3 Johdon rooli muutoksessa 

 

Onnistununeen organisaatiomuutoksen läpivienti edellyttää johdolta ihmisten 

käyttäytymistä ohjaavien lainalaisuuksien ymmärtämistä. Mielekkyysperiaate, 

itsemääräämispyrkimys ja tuen tarve ovat päivittäisessä työssä sidoksissa 

henkilön työmotivaatioon ja muutostilanteissa samat lainalaisuudet vaikuttavat 

muutokseen sitoutumisessa. (Järvinen 2009, 97 – 98) 

 

Henry Mintzberg (2008) on jakanut johdon roolit kolmeen pääryhmään, jotka ovat 

viestintä, ihmissuhderoolit ja päätöksentekoroolit. Aineiston perusteella 

haastatellut pitivät viestintää eri kanavissa ja eri tasoilla tärkeänä tekijänä ihmisten 

motivoinnissa. Aineiston havainnot tukevat teoriaa siitä, että viestinnän tulee 

jatkua muutosprosessin läpi sekä horisontaalisti että vertikaalisti (Basu 2015, 35 – 

41).  Tiedon välitys on Wong & al. (2012, 419) mukaan yksi kriittisistä tekijöistä 

kehitettäessä toimitusketjun hallintaa. 

” Viestintähä se kaikkein tärkein rooli et siinähän se johdon rooli 

korostuu. Et ensin pitää määritellä se skouppi mitä lähdetään 

muuttamaan ja sit tavallaan sen kertominen henkilöstölle et mitä 
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muutetaan ja minkä takia. Et jokainen ymmärtää et miksi lähdetään 

koska se tulee kaikilta vaatimaan sit ponnistuksia.” H4 

No, mun mielestä kannattaa jopa sen oman organisaation yläpuolelta 

ottaa vähän, palautetta tai tunnustusta sitten et jos on varsinkin 

aihetta niin kannattaa sitten viestiä eteenpäin hyviä asioita ja varmasti 

tulee sitten hyvää vastakaikua myös ja kyllä, sillä on iso merkitys. Ja, 

sit välillä pientä semmosta välivirkistäytymistä kannattaa myös 

harrastaa että kerätään porukka yhteen ja, raikastetaan niin sanotusti 

ilmaa sitten myös jos on jotain mikä kaihertaa niin, annetaan tilaisuus 

myös sille sitten.” H3 

 

Johdon ihmissuhderoolit vastaavat ihmisten tuen tarpeisiin niin organisaation 

sisällä kuin sen ulkopuolella. Johtajan henkilöstöjohtamisen osaaminen ja 

vastuullisuus vaikuttavat suuresti yksilön sitoutumisessa muutokseen (Basu 2015, 

35 – 41). Useat haastateltavat tuntuivat painottavan yhteishengen ja 

työhyvinvoinnin luomisessa sekä johdon esimerkin että yksilön kahdenkeskisen 

kohtaamisen tärkeyttä.  

 ”Ja sit varmasti sen näyttäminen et me lähdetään 

 tekemään uusia asioita et johdon esimerkki et toimitaan uudella 

 tavalla, mitä se sit tarkottaakaan.” H4 

 ”Se lähtee siitä tiedottamisesta ja asioiden läpikäymisestä, ja tietysti 

 esimiehen roolissa ennen kaikkea se, jokaisen kohtaaminen siinä 

 kuitenkin yksilötasolla ratkaisee.” H5 

Henkilöstökoulutuksia on teoriassa (Järvinen 2009, 98; Basu 2015, 35  - 41) 

pidetty hyvänä tapana tukea viestinnän tavoitteita ja vähentää muutosvastarintaa 

organisaatiossa. Empiirisessä aineistossa kukaan haastatelluista ei nostanut 

koulutusta esille tässä yhteydessä. 
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Päätöksentekijänä johtajan rooli on uudistaa organisaatiota ja havainnoida uusia 

innovaatioita (Juuti & Virtanen 2009, 166 – 167). Kokonaisuuksien hallinnan 

tarkoitus on estää siiloutumista ja mitattavat välitavoitteet luovat raamit 

muutokselle (Basu 2015, 35 – 41).  

Kohdeorganisaatio on paikallinen liiketoimintayksikkö, joka on organisoitu 

funktioittain divisiionamatriisiin. Organisaation muutoshankkeet tulevat 

suurimmaksi osaksi divisioonajohdolta annettuina hankkeina, mikä heijastui myös 

vastauksissa. 

 ” Se [johdon rooli] on ihan ensiarvosen tärkee elikkä sehän tulee, et se 

 pitää tulla sielt, no meijän tapauksessa sielt divarista se homma. Ei voi 

 olla seittämääkymmentä KPI:tä et ne on täysin merkityksettömii, jotkut 

 pilkun jälkeiset luvut. Elikkä tavallaan et se suunta pitää näyttää meille 

 jotka siel on siin hommassa ja et sit keskusteluu pitäs olla enemmän 

 näitten siilojen välissä. Eli kommunikaatiokanavat rakentaa siihen 

 siilojen välille, vähän niin ku joka tasolla.” H6 

Edellä oleva vastaus antaa viitteitä siitä, miksi kohdeorganisaatiossa on päätetty 

ottaa käyttöön myynnin ja operaatioiden ohjausprosessi. Teorian mukaan, 

prosessin yhtenä tehtävänä on juuri purkaa siilojen välisiä rajoja (Ambrose & al. 

2018, 276). 

Henkilöstön kuuleminen ja mukaanotto muutosten suunnitteluun tulivat vahvasti 

esille haastatteluaineistossa. Myös resursseihin liittyvä päätöksenteko nähtiin 

kriittisenä tekijänä muutosprosessin onnistumiselle. Vastaukset tukevat 

kirjallisuusteoriassa esiteltyjä johdon päätöksenteon rooleja (Mintzberg 2008).  

 ” Kun toi tiedottamisperusta on kunnossa, ja silleen että siellä ihmisillä 

 on kokemus että he ovat päässeet vaikuttamaan siihen, ja toisaalta 

 taas pystytään luomaan sellaiset olosuhteet että ne pystyy, tai kokee 

 pystyvänsä suorittamaan sen työn mitä niiltä pyydetään, järkevissä 

 olosuhteissa.” H5 
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 ”Semmonen osallistaminenki, ainaha ei voi ottaa kaikkien mielipiteitä 

 huomioon, mut ois  tarpeeks laaja porukka siinä valmisteluvaiheessa 

 jotta ei ajauduttais sit ongelmiin siin toteutusvaiheessa. 

 Resurssointi nimenomaan että sä saat sen. Kattoa sitä just sieltä 

 ylätasolta nyt tos tarvii apua et reagoi myöski nopeesti, et ne ketkä 

 toteuttaa sitä muutosta nii heillä on sit tieto ja tunne että saa apua jos 

 tarvii apua. Et se ei mee siihen et sanotaan että me halutaan tää 

 muutos mut sitte aidosti ei mahdollisteta sitä sen toteuttamista.” H2 

Empiirisessä aineistossa kävi ilmi, että johdon rooliin kohdistuu paljon odotuksia 

organisaatiossa. Kukaan vastaajista ei  arvottanut tiettyjä rooleja toisia 

tärkeämmiksi, vaan vastauksista ilmeni, että johtajalla täytyy olla kyky keskittyä 

olennaiseen. Mielenkiintoinen yksityiskohta aineistossa oli, että kaikissa 

vastauksissa tuli esiin termi ”osallistaminen”. Edellä mainitut huomiot tukevat sekä 

Mintzbergin (2008) ajatusta tasapainon löytämisestä ihmisten ja asioiden 

johtamisen välille että Basun (2015) teoriaa, jonka mukaan henkilöstön 

osallistaminen on eräs tehokkaan johtamisen edellytys. 

”Viestinnässä mä nään että esimiehillä on merkittävä rooli ja ennen 

kaikkee tämmösessä henkilökohtasessa viestinnässä, mut tottakai sit 

tärkeää on luoda siinä omassa organisaatiossa edellytykset sille 

muutoksen toteutumiselle, on se sit resursseja tai mitä se 

muutossuunnitelma vaatii, et tehää oikeita asioita oikeaan aikaan. Ja 

ehkä sit yks on tämmönen, yhteishengen luonti ja osallistaminen. No, 

sit se viestinnällinen asia myöskin, kun se visio on siellä niin sen 

ylläpito jatkuvasti keskusteluissa ja se ymmärretään ja koetaan 

yhteisenä.” H7 
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6.4 Muutokseen suhtautuminen  

 

Muutokseen ei haastatteluaineiston mukaan suhtauduta yksiselitteisesti. 

Useimmissa vastauksissa nousi kuitenkin esille tarve pitäytyä tutuissa tavoissa, 

joka selittää tietyn varovaisuuden ja negatiivisen asenteen muutosta kohtaan. 

Haastateltavat korostivat, että suhtautuminen muutokseen riippuu täysin yksilöstä.  

”No, äärimmäisen vaihtelevasti koska se on niin yksilöllistä, jotkut on 

äärimmäisen muutosvastarintaisia jo perusluonteeltaan ja jotkut on 

harkitsevampia et ne vaatii sen oman ajan ennen ku ne hiffaa ees et 

mikäs tää juttu onkaan, ja toiset on heti valmiita, ja lähdössä vauhdilla 

johonkin joko ymmärtäen et mihin ollaan menossa, tai sitten täysillä 

päin seinää.” H3 

” Se pieni vähemmistö joka lähtee innolla mukaan kaikkeen uuteen 

tekemiseen ja, sit siellä on se suuri passiivinen porukka, ja sit siellä on 

taas toisessa ääripäässä ne kaiken kehityksen jarruttajat.” H5 

Kirjallisuusteoria tukee empiiristä aineistoa, Piderit (2000, 784) toteaa, että yksilöt 

eivät suhtaudu muutokseen johdonmukaisesti positiivisesti tai negatiivisesti. Mc 

Carthy et al. (2008, 221) mukaan yksilöiden suhtautumista muutokseen on kuvattu 

yleisimmin muutosvastarinta –käsitteellä, mikä oli havaittavissa myös 

haastatteluaineistosta. 

 

Haastateltujen mielestä työntekijöille täytyy antaa aikaa sulatella muutosta, jotta 

muutoksen tarpeellisuus ymmärrettäisiin sekä yrityksen että yksilön kannalta.  

Kirjallisuusteoriassa esitetään, että suhtautuminen muutokseen on prosessi, jossa 

on tärkeää ymmärtää muutoksen tavoitteet ja yksilön saama hyöty muutoksesta. 

(Oreg & al. 2011, 461 – 462; van den Heuvel & al. 2016, 285) 

“ Taas se kommunikointi on iso juttu ja tiedottaminen että miksi ja 

kuinka tehdään et kyllä pääsäntösesti ihmiset on aika rationaalisia et 
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kun ne ymmärtää sen asian, niin sit sen jälkeen se rupee menemään 

paremmin. Et ensin pitää sallia se pieni hetki että ne etsii sitä mitä se 

itselle tarkottaa ja sekin on hyvä mielellään selittää. Ja sit kun ne 

ymmärtää sen perustelun et mitä se tarkottaa sille yritykselle, miksi se 

tehdään niin kyllä ne sieltä yleensä hiljalleen lähtee mukaan kuitenkin. 

Ja siinä sit vaan tavallaan täytyy ymmärtää et se tosiaan se 

lähtönopeus on eri ihmisillä erilainen.” H4 

Yksilöt kannattaa sitouttaa muutokseen laajapohjaisen keskustelun avulla ja 

ottaen huomioon yksilön asenteen ulottuvuudet kuin toimeenpanna muutos vain 

johdon aloitteesta (Piderit 2000, 786 – 787, 791).  

” Et useinhan se ongelma on se että sitä on pienellä porukalla hierottu 

sitä muutosta jo pitkään, sit joku iso johto sen sit lopulta siunaa ja 

ilmottaa et nyt täysi häkä päälle ja sit se koko organisaatio yllätetään 

ihan totaalisesti sillä projektilla niin se on huono lähtökohta.” H4 

Kaikki muutoshankkeet linkittyvät organisaation historiaan, jos historiassa on 

huonosti toteutettuja muutoksia, niin organisaation jäsenet voivat reagoida 

muutoksiin passiivisuudella ja kyynisyydellä (Fuchs & Proudska 2014, 362 – 363). 

Jos muutos nähdään uhkana yksilön saavutetuille eduille, voi silloin esiintyä myös 

aktiivista muutosvastarintaa, mikä voi haitata koko muutosaloitetta (French & al. 

2011, 594)   

 

Kaikki haastateltavat toivat esille aiempien kokemusten huomioimisen tärkeyden 

suunniteltaessa uusia muutosaloitteita.  

” Ne aiemmat muutokset  niillä on aika iso vaikutus siihen että miten 

nimenomaan ihmiset sitten kokee niin kylhän ne ois pakko ottaa 

huomioon ja hyvissä ajoin suunnitteluvaiheessa ja hyvissä ajoin myös 

miettiä esimerkiks näit viestinnällisiä asioita ja muuta ettei ne jo ennen 

ku homma alkaa niin ettei toi työterveysasema oo jo täynnä ihmisiä. 
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Se voi tulla niin voimakkaana se vastarintareaktio jos on huonot 

kokemukset.” H7 

Eräs haastateltava toi esille näkökulman, jonka mukaan tärkeintä yksilön 

henkiselle muutosvalmiudelle on ollut se kuinka usein ja kuinka monta muutosta 

yksilö on organisaatiossa läpikäynyt, ei pelkästään aiempien muutoshankkeiden 

onnistuminen tai epäonnistuminen. Oheinen havainto saattaisi tukea kirjallisteoriaa 

organisaation psykologisten sopimusten olemassaolosta ja niiden 

mahdollisuudesta luoda luottamusta johtoon ja positiivista suhtautumista 

muutokseen (Griep & Vantilborgh 2018, 142). 

” Et historiassa on voinu olla hyviä ja huonoja muutoksia mut ihan se 

muutoksessa eläminen niin sekin antaa tietynlaista kompetenssia että 

se historia auttaa paljon siinä. Jos yrityksessä on ollu paljon 

muutoksia niin ihmiset on niihin tottunu ja ne on tietyllä tapaa 

harjaantunu ja ne on henkisesti valmiimpia siihen. Sit jos on yritys 

missä on ollu vähän muutoksia niin sit ne on huomattavasti 

vaikeempia ne muutokset aina.” H4 

 

van den Heuvel & al. (2016, 263) mukaan johdon kannattaisi keskittyä 

psykologisten sopimusten täyttämiseen eikä yksittäisen muutoksen toimenpiteisiin. 

Empiirisestä aineistosta löytyi tukea myös oheiselle teorialle. 

” Kommunikointi, kommunikointi, kommunikointi että tehdään se, 

selkeeks että muutoksen on tapahduttava, mut siten et se loppu 

oivallus niin jää sinne sitten, niille muutoksen toteuttajille” H3 

Kysyttäessä haastatelluilta miten muutosvastarintaan tulisi suhtautua, yksikään 

vastaus ei tukenut kirjallisuuskatsauksen näkemystä siitä, että muutosvastarinnan 

murtaminen on edellytys onnistuneeseen muutokseen (Mattila 2007, 20).  

Empiirisestä aineistosta ilmeni ymmärrys ihmisten käyttäytymisestä, yksilön tarve 

pitäytyä tutussa, ja tekijöistä, jotka muutostilanteissa aiheuttavat vastustusta. 
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Tietojen ja taitojen puute voivat lisätä muutosvastaisuutta (Proctor & Doukakis 

2003, 268). 

” Tärkeintä on ne perustelut et minkä takia johonki on lähdetty, myöski 

henkilöstön osallistaminen ja suunnittelu mut toisaalta et johto on siin 

toteutukses mukana.  Elikkä ku tulee sitä muutosvastarintaa tai jotain 

odottamatonta, niin se et niihin reagoidaan ja ihmisiä kuullaan ja heil 

on semmonen olo että heidän ajatukset on tärkeitä siinä asiassa. Että 

ihmisil on varmuus siitä et sä pärjäät tän asian kanssa, et 

epävarmuuttahan se muutosvastarinta monesti on suurilta osin.” H2 

Haastateltavien vastauksissa muutosvastarintaa lähdettiin poistamaan ihmisiä 

sitouttamalla, huomioimalla eriävät mielipiteet, tavoitteiden kommunikoinnilla ja 

oikeiden ihmisten valinnalla muutosagenteiksi. Vastaukset tukivat Burnesin (2014, 

318) teoriaa organisaation muutosvalmiuksien luomisesta ja Ford & al. (2008, 372 

– 373) näkemystä vastaehdotuksista muutoshankkeen hyödyttäjinä. 

” Ensin asia käydään seikkaperäisesti läpi niitten aktiivisten heppujen 

kanssa, ja siitä ruvetaan pikkuhiljaa aina laajentamaan sitä isommalle 

ja isommalle ringille.” H5 

” Panostetaan suunnitteluun, viestintään, ja oikeat valinnat 

muutosagenteiksi. Sit ne henkilöt jotka on sen vanhan olemassa 

olevan kannalla mutta jotka on arvostettuja ja joilla on suuri 

vaikutusvalta siinä viiteryhmässä, nehän on tärkeitä henkilöitä joihin 

on tärkeäkin tietysti pyrkii vaikuttamaan ja vähän ennakoimaan et mitä 

voi tapahtuu.” H7 

Kirjallisuusaineistossa nousi esille johdon ristiriitainen asema, olla samanaikaisesti 

sekä muutoksen toteuttaja että muutoksen kohteena (Burnes & By 2012, 240; 

Thomas  & Hardy 2011, 325; Mattila 2007, 24; Dijk & Dick 2009, 155 – 159). 

Empiirisessä aineistossa oheinen aihe ei noussut esille. 
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6.5 Muutosagentin rooli 

 

Muutosagentin tehtävä on muutoksen läpivienti ja organisaation muutosvalmiuden 

kehittäminen (Ford & Ford 2010, 34). Liiketoimintaprosessin käyttöönotto on 

organisaation kehittämishanke, jossa muutosagentin johdolla tavoitellaan 

tehokkuutta ja organisaation hyvinvointia (Robbins & al. 2010, 526; Caldwell 2003, 

132). Muutosagentin rooli miellettiin myös haastattelujen perusteella jalkatyön 

tekijäksi ja resurssoijaksi, viimeinen rooli korostui erityisesti henkilöstön suhteen. 

” Juurikin se, likasen työn tekijä. Eli, ja se että, päämääräänhän pitää 

päästä ja, jonkun pitää sitä sitte oikeesti viedä eteenpäin niit 

muutoksia. Et jos on paljon sitä että, muutosvastarintaa myöskin ni, 

joku pitää olla se joka, kattoo että osastoilla hommat toimii.” H1 

” Ehkä se on tämmönen, enemmän, fasilitaattori, mitä mulle tulis 

mieleen. Elikkä siel on kaveri joka helpottaa sen muutoksen tavallaan 

niitä kipupistealueita esim. onks tarpeeks kyvykkäitä ihmisiä tekemään 

asioita ja sit lähtee viemään sitä strategiaa ehkä eteenpäin. Elikkä 

jalkauttamaan niitä hienoja asioita ja tapoja ja pikkuhiljaa olee siellä 

aika hands on hands, jutussa. ” H6 

Kirjallisuusaineistossa esitettiin, että ulkoisen muutosagentin kanssa päästään 

aloittamaan puhtaalta pöydältä ja heitä käytetään laajoissa muutoksissa (Kesti 

2007, 61 – 62; Järvinen 2000, 99 – 102).  Haastatteluista käy ilmi monipuolinen 

pohdinta ulkoisen tai sisäisen muutosagentin välillä. Useat haastateltavat 

lähestyivät asiaa käytännön näkökulmasta, eli jos sisällä ei ole tarvittavan 

kyvykkäitä ihmisiä, niin silloin on pakko  turvautua ulkopuoliseen muutosagenttiin. 

Empiirinen aineisto tuki olettamaa ulkoisesta konsultista objektiivisena ja 

kokonaisuuksien hallitsijana, koska hänellä ei ole ”organisaation vanhaa 

painolastia” kannettavanaan.  
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” Menee kyllä taas sen kompetenssin kautta et jos tulee tosiaan 

sellanen asia et sitä kompetenssia ei oo siellä tiimin sisällä niin se on 

melkein pakko ottaa ulkoa.” H4 

” Varsinkin isommissa muutoksissa ni mä melkein näkisin että pitää 

olla se ulkopuolinen joka pystyy kattomaan ilman niitä, silmiä jotka on 

nähny koko ajan sitä samaa toimintaa. Pitää olla joku sellanen joka 

pystyy puolueettomasti kattomaan, et mitä siel pitää tapahtuu.” H1 

” Isomman tason mistä lähetään sit pilkkomaan pienempää nii siellä 

vois ulkosest olla oikeesti tosi paljon apuaki että näkee sen 

kokonaisuuden.” H2 

Valitaan sitten sisäinen tai ulkoinen muutosagentti, haastatteluaineiston 

perusteella valinnan tulisi lähteä yksittäisen muutoshankkeen tarpeista. Sisäisten 

muutosagenttien puolesta puhuivat prosessien ja henkilöiden tuntemus sekä kyky 

luoda luottamusta ja sitoutumista organisaatiossa. Nisbetin mukaan sisäisten 

muutosagenttien tärkein rooli on tukea prosesseja (2009, 426). 

” Sisäisethän on aina siinä mielessä hyviä että kun tunnetaan 

prosessit valmiiksi ja tiedetään vähän historiaa että mikä toimii ja mikä 

ei ja tunnetaan heput ennestään, mut ulkoset voi tuoda uusia ideoita, 

kyl se riippuu tosi paljon siitä hankkeesta, meillä ku kehitetään 

prosessia niin sit sisäinen tyyppi on parempi.” H5 

”Jos sä haluut sitten lisätä luottamusta ja sitoutumista niin sillon se 

sisäinen, omien kykyjensä mukaan on ehkä sit taas täst pehmeeltä 

puolelta sellanen fiksumpi juttu. Ja sit toisaalta, elikkä tietää sen polun 

vanhasta uuteen. Niin se saattaa olla ehkä sitä luottamusta ja jopa 

toteuttamista nopeuttava asia.” H6 

Kohdeorganisaatiossa valmistaudutaan myynnin ja operaatioiden ohjausprosessin 

käyttöönottoon, mikä herätti vastaajissa pohdintaa siitä, millä organisaatiotasolla 

paikallisen muutosagentin pitäisi olla tässä hankkeessa. Asiantuntijoiden tehtävä 
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on toteuttaa ja tukea strategisen muutoksen osaprojekteja (Caldwell 2003 139 – 

140).  

” Et on justiin tää, prosessimuutos, organisaatiomuutos, ni ehkä sillon 

se vois olla se asiantuntija enemmänkin. Mut sillonki mun mielestä se 

pitäs tuki tulla sieltä ylempää, johtotasolta.” H1 

Empiirisessä aineistossa esille noussut johdon tuen tarve on ratkaisevaa 

muutoshankkeen onnistumisen kannalta (Mattila 2007, 77; Järvinen 2000, 102).  

Ylimmän johdon sitoutuminen ja tuki tulivat kriittisinä asioina esille myös 

toimitusketjun hallinnan kehittämisessä ja itse myynnin ja operaatioiden 

ohjausprosessin onnistumisen mahdollistajina (Wong & al. 2012, 419; Montague 

2017, 19 – 21). 

 

Kohdeorganisaatiossa edellä mainitun prosessin käyttöönotto on suuri muutos 

toimintafilosofiassa tuotantotarjoomasta kysyntävetoiseen toimintamalliin. 

Sähköiset työkalut prosessiin on valittu konsernin puolesta ilman paikallista 

vaikutusmahdollisuutta. Muutosagentin haastetta lisää se, että organisaatiolla ei 

ole paikallista linjajohtoa, vaan eri toiminnot raportoivat divisioonafunktioihin. Ja 

paikallisjohto on vahvasti muutoksen kohteena. Kaikki edellä mainittu on 

herättänyt hyvin ristiriitaisia tunteita haastatelluissa. 

” Mä tiiän et meiän pitäs pitää ihmisten motivaatiota yllä, jolloin se 

suhtautuminen tähän projektiin olis positiivisempaa, jotenki hankalaa 

et meil on hommattu kalliit ohjelmistot valmiiks mut sit ei oo ihan 

kaikille johdossa selvää kuka tän prosessin omistaa, se ei aina oo 

niitten työkalujen käyttäjä. Ja nyt pitäs lähtee niihin muutoksiin 

täydellä vauhdilla joittenki kohdalla täysin nollasta, no sen reaktion voi 

sit jokainen arvata. Täst näkee et se  on tärkeet että ylemmäst johdost 

pidetään myöskin sillon väliaikana ihmiset tietoisina missä me 

mennään, mikä meidän tilanne on, ja sillon kaikki jo heti ymmärtää et 

miks me tehdään niitä muutoksia, ehkä, toivottavasti.” H1 
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Haastatteluaineisto tukee teoriassa esitettyä tarvetta yksilötason 

muutosvalmiuksien selvittämiseen ja luomiseen (Vakola 2013, 97; George & 

Jones 2001, 420), jotta voidaan vähentää muutosvastarintaa ennen hankkeen 

aloitusta (Smith 2005, 408 – 411). Kirjallisuusaineiston mukaan paras 

strategiavaihtoehto suunniteltuun muutokseen on henkilöstön sitouttaminen 

muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen (French & al. 2011, 590 – 593). 

Empiirisen aineiston perusteella muutoksen aikajänne mahdollistaa 

strategiavaihtoehdoista joko käskyttämisen tai järjellisen suostuttelun. 

 

6.6 Organisaatiokäyttäytyminen 

 

Organisaatioiden tavoite on toimia mahdollisimman tehokkaasti (Harisalo 2008, 

31). Useat sidosryhmät, ristiriitaisine odotuksineen, tekevät organisaation 

tehokkuuden määrittelystä haastavaa (Hannagan 2008, 272 – 273). Perinteisesti 

organisaation tehokkuutta on mitattu taloudellisin mittarein. Taloudellinen 

näkökulma tuli esille myös haastateltavien vastauksista kysyttäessä organisaation 

kehittämisen tarpeellisuudesta. 

” Kyllähän se aina tosiaan se yritystoiminta siihen tuloksen-

tekokykyynhän se lopulta kulminoituu.” H4 

” Tuottavuutta. Onko se sitte, henkilöstön, et se ei suoraan fyysistä 

tuotetta, mutta, tuotteesta tulevaa mutta myöskin sitä että, niillä 

kehityksillä me saadaan henkilöstöä paremmin, miten mä sanon, 

ajankäyttöä järkeistettyä. Sitä kautta me saadaan sitä tuottavuutta 

lisää.” H1  

Kaplan & Nortonin (2001, 87) mukaan pelkkä talouden näkökulma voi johtaa 

organisaation tavoittelemaan lyhyen aikavälin tuottoa pitkän aikavälin 

arvonmuodostuksen kustannuksella. Heidän mielestään organisaation toimintaa 

tulisi tarkastella talousnäkökulman lisäksi, asiakas-, prosessi- ja 

osaamisnäkökulmasta.  
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” No.. eiköhän sillä tavotella sitä että ollaan ketterämpiä ja 

asiakaslähtösempiä, että meillä on viimesen päälle koulutetut ihmiset 

ja prosessit mitkä toimii. Mutta.. kyl siinä kehittämises varmaan tulee 

myös se henkilöstöaspekti että sulla on tyytyväisiä työntekijöitä joita 

koulutetaan, ja myös ristiin koulutetaan työpaikalla että sä ymmärrät 

paremmin kokonaisuuksia ja pystyt hallitsemaan muutostilanteita.” H2 

Edellä olevasta vastauksesta näkyy myös ymmärrys siitä, että organisaation 

tuottavuus on sidoksissa työelämän laatuun. Työelämän laatu –käsitteellä on 

tutkittu työntekijöiden työtyytyväisyyden ja organisaation tehokkuuden välistä 

suhdetta (Wright & Bonett 2007, 144).  

 

Tanskanen & al. (2013, 12 – 13) mukaan on tärkeää, että yksilöt voivat 

vahvuuksillaan lisätä organisaation tuottavuutta, sillä vain tehokas organisaatio 

pystyy pitkäjänteiseen henkilöstön kehittämiseen. Empiirinen aineisto tukee 

teoriaa henkilöstöstä organisaation voimavarana.  

”Jokainen yksilönä kun, antaa vähän enemmän niin se on hillitön 

voimavara sitten koko organisaatiolle ja myös sitten, jos me vähän 

pyöritellään kuka tekee mitäkin niin aina tulee jotain uutta myös siihen 

positioon sitten sen henkilön kautta, mikä sitten tavalla tai toisella 

varmaan periytyy jatkoonkin.” H3 

” Se kehittäminen on tarpeellista tuota jo siitä syystä et tuota, et meil 

on mielekkäät prosessit ja mielekkäät työtehtävät ja sitä kautta ne 

henkilöt kokis päivittäin tekevänsä arvokasta ja järkevää työtä, ja sitä 

kautta kun he kokee niin niin tuota, tottakai henkilöstön hyvinvointi 

paranee mut sillon myös sitten he on silloin myös valmiita tekemään 

joka päivä pikkasen enemmän ja sitten me voidaan nähdä se monissa 

mittareissa on ne sitte taloudellisia mittareita tai muita mittareita.” H7 
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Kohdeorganisaatiossa on tunnistettu muutosprojektien osalta myös tarpeet pohtia 

sekä henkilöresurssien riittävyyttä että päätöksenteon selkeyttä, jotta 

työtyytyväisyyttä voitaisiin organisaatiossa lisätä. 

” No se on kyllä varmaan semmone kehityskohde melkein kaikissa 

näissä muutosprojekteissa et nehän tyypillisesti kyllä stressaa 

organisaatioo aika lailla. Et siinä varmasti aina työtyytyväisyys kärsii 

ikävä kyllä projektien aikana et eihän sen välttämättä tarvis niin olla. Mut 

sehän vois olla sellanen positiivinen hetki nyt saadaan tehdä jotain uutta 

ja kukin saa omaa työtään muokata. Et paljon menee myös sen 

resursoinnin piikkiin et ihan siis työmäärä varmaan vaikuttaa 

työhyvinvointiin projektien aikana aika paljon. Sit organisaatiossa täytyy 

löytyy se ihminen joka sen pystyy rajaamaan, kaikkee ei voi tehdä 

samaan aikaan.” H4 

Kohdeorganisaatiossa teknologian kehitys ja informaation saatavuus ovat 

vaikuttaneet päätökseen uuden liikentoimintaprosessin käyttöönotosta. Uusien 

ohjelmistojen ja prosessien käyttöönotto ja kehittäminen vaativat työntekijöiltä ja 

johdolta uusia taitoja ja kykyä jatkuvaan oppimiseen. Organisaation jatkuva 

kehittäminen on haastatteluaineiston perusteella olennaista organisaation 

kilpailukyvylle, mikä on tukee kirjallisuuskatsauksen teoriaa työn luonteen 

muuttumisesta (Wright 2018, 315 – 316). 

”Jos sitten puhutaan organisaation kehittämisestä et esimerkiks niinku 

nää meidän liiketoimintaprosessien kehittämiset tai mitkä tahansa, 

meidän tulevat ERPit, niin sehän on sama kuin muutos nyt ylipäätään 

että, jos meillä on vanhat ERPit tai vanhat prosessit, mitkä tahansa 

niin, se on ihan varma että muut on kehittyny jo siitä eteenpäin. 

Paikallaan pysyminen on sama kuin taantuminen käytännössä. Jos 

me halutaan olla premiumplayer niin sit pitää olla kehityksen kärjes 

kans.” H5 

” Et on kilpailuetu kuitenkin se että sul on jatkuva kehittäminen päällä, 

että sä pystyt vastaa haasteisiin.” H2 
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Liiketoimintaprosessien kehittäminen (Business Process Re-Engineering, BRP) on 

eräs näkökulma, jota voidaan soveltaa työntekijän ja työnantajan välisen suhteen 

uudelleenmäärittelyyn, mikä on nykypäivänä yksi johdon suurista haasteista. 

Liiketoimintaprosessien kehittämisessä painotetaan yksilön vastuunottoa 

organisaation haasteista, lisäarvontuottoa ja jatkuvaa oppimista. (French & al. 

2011, 25) 

 

Tavoite organisaation suorituskyvyn parantamiseen prosesseja kehittämällä tuli 

ilmi myös haastatteluaineistosta. 

” Varmaan jotkut tämmöset sisäset tavallaan laaduntarkastukset myös 

meiän prosesseissa et missä kohtaa meillä useimmiten tulee 

ongelmia nii se vois olla semmost kehittämistä, et sitä kautta sitä 

kokonaisuutta voitas hallita paremmin. Ja.. ehkä sieltä tulis myös se et 

nähdään et missä meil on tarpeita vaikka lisäresurssille tai missä ehkä 

tehtävänkuva on muuttunu et siellä pärjäis vähemmälläkin, et sul ois 

oikeat ihmiset oikeas paikassa ja tarpeek tietotaitoo ja 

kouluttautumista ja et kaikki ymmärtäis oman roolinsa siin 

kokonaisuudessa, et tehtäis asiat kerralla kunnolla.” H2 

 

6.7 Organisaation kehittäminen  

 

Organisaation kehittämisen tavoitteena on koko organisaation toiminnan 

tehostaminen toteuttamalla muutoksia organisaation prosesseissa (Beckhard 

1981, 9). Haastatteluaineisto tukee teorianäkökulmaa. 

” Meijän pitäs pystyä hahmottamaan ja näkemään niitä, niitä 

prosessikokonaisuuksia varmaankin et mistä se alkaa ja mihin se 

kokonaisuutena päättyy. Ja sitten se että mitä kun prosessin 

seuraavaan vaiheeseen siirrytään niin, mitä se prosessin seuraava 
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vaihe tarvii silt edelliseltä vaiheelta että se pystyy taas tekemään 

työnsä laadukkaasti ja sovituissa toimitusajoissa että taas sit seuraava 

pääsee jatkamaan siitä.” H7 

Kohdeorganisaatiossa toimitusketjun hallintaa halutaan kehittää myynnin ja 

operaatioiden ohjausprosessilla, jolla tavoitellaan yhteisten lukujen kautta koko 

organisaation päätöksenteon ja kommunikaation helpottumista (Montague 2017, 

19 – 21). 

 

Lewinin (1946) mukaan, organisaation kehittäminen tuli koskea yksilöitä, tiimejä ja 

systeemejä (Martin 2016, 62). Cummings & Cummings (2014, 144) mukaan, 

henkilön sitoutuminen kasvaa, jos hänen tukemiseen ja kehittämiseen on 

organisaatiossa panostettu. Haastatteluaineistosta ilmenee, että yksilöön 

kohdistuneet kehittämistoimenpiteet ovat parantaneet työtyytyväisyyttä ja 

tuottavuutta, joten oheiset havainnot ovat yhteneväisiä kirjallisuusteorian kanssa. 

” Ainakin mitä, viime aikoina niin, siis pieniä organisaatiomuutoksia, 

henkilöstömuutoksia, toimenkuvamuutoksia, ehkä ne toimenkuva-

muutokset nimenomaan ni, niillä ollaan saatu järkeistettyä sitä 

toimenkuvaa, ja sitä kautta, myös sitä työhyvinvointia, mutta myös sitä 

tuottavuutta paremmaksi samalla. Et, kaikkien ei tarvi tehä kaikkea ja 

siis silleen että kehitetään sitä organisaatioo siihen malliin.” H1 

 

Tanskanen & al. (2013, 12 – 13) esittää esimerkiksi palkkauksen, tulospalkkioiden 

tai urasuunnittelun yksilön sitouttamiskeinoina. Yksikään näistä keinoista ei ilmene 

haastatteluaineistosta. Yleisellä tasolla on syytä olettaa, että teoria on paikkansa 

pitävä myös käytännössä. 
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Organisaation kehittämistä voidaan toteuttaa ihmisten sitouttamisen lisäksi, 

ryhmätyöskentelyn, muutosagenttien ja tutkimuksen avulla (Rowland 2007, 3 – 4). 

Eräässä vastauksessa oli nähtävissä viitteitä Lewinin 3 –vaiheiseen muutosmalliin 

ja toimintatutkimuksen periaatteisiin. Aineisto tukee teoriassa esitettyä olettamaa 

Lewinin muutosmallista organisaation kehittämisen tunnetuimpana viitekehyksenä 

(Rosenbaum & al. 2018, 286 – 297). 

”Jos mä näkisin ainakin omalta osaltani tavallaan siin olis se 

sitouttaminen ja osallistaminen, tekeminen, ohjaaminen ja sit se 

palaute. Elikkä sä oot tavallaan, oot siinä jo tekemisvaiheessa kun sul 

on sitä tukea, se muutosagentti siinä tukena, sit se joku ryhmätasonen 

juttu että kerrotaan et miksi me teemme tällaisia uusia asioita ja sit me 

sit tehdään niitä ja sit katotaan sit että meniks se nyt hyvin mut et siit 

tulee se välitön palaute ja sanotaan et ”tää oli ihan OK, mut täs on nää 

ja nää alueet mitkä nyt täs uues mallis pitää tehä erilailla, jos ei pysty 

niin sit tutkimaan uutta tapaa pystyä. Ja sit vaan toistoa ja toistoa.” H6 

Martinin (2016, 62) mukaan tulevaisuudessa organisaatioiden tulisi keskittyä 

systeemin kehittämiseen. Systeemin näkökulmasta organisaation kehittämisellä 

halutaan lisätä ymmärrystä koko organisaation riippuvuussuhteista (Brown 2011, 

5). Organisaation kehittämistoimien kohdistuessa lähes koko organisaatioon, 

Benne (2016, 95) luettelee kolme toteutustapaa; tutkimus, koulutus ja 

päätöksenteko. 

 

Kohdeorganisaatiossa tutkimusta varten on erilliset kehittämistiimit ja asiantuntijat 

divisioonatasolla. Samoin laajoja organisaation kehittämishankkeita koskeva 

päätöksenteko tapahtuu divisioonatasolla. Tätä taustaa vasten, ei ollut yllättävää, 

että kukaan haastatelluista ei nostanut tutkimusta tai päätöksentekoa esille. 

Koulutus nousi esille kahdessa haastatteluvastauksessa, joista toisessa sen 

voidaan tulkita tarkoittavan systeemitason kehittämistä, toisessa koulutus viittasi 

paikallistason työperehdytykseen. 
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”...se henkilöstöaspekti että sulla on tyytyväisiä työntekijöitä joita 

koulutetaan, ja myös ristiin koulutetaan työpaikalla että sä ymmärrät 

paremmin kokonaisuuksia ja pystyt hallitsemaan muutostilanteita.” H2 

” Tunnistetaan tietysti tärkeysjärjestyksessä oleellisimmat muutos-

kohteet mitkä vaatii eniten koulutusta ja perehdyttämistä ja, tietysti 

joku osa muutoksista nyt vaan on sellasia että niihin ei pysty 

kouluttamaan et se on vaan sitten, opiskeltava työelämässä tyylisesti.” 

H5 

Organisaatioilta vaaditaan muuntautumiskykyä ja joustavuutta säilyttääkseen 

kilpailukykynsä (Cummings & Cummings 2014, 144). Organisaation kehittäminen 

tarjoaa strategiset työkalut vaikuttaa työhyvinvointiin ja taloudelliseen tulokseen 

alati muuttuvassa toimintaympäristössä (Brown 2011, 429). Haastatteluaineisto 

tukee kirjallisuuskatsausta. 

” Sit tietysti myös se organisaation kehittäminen siinä mielessä et 

vähän linkittyy tietysti tuohon työhyvinvointi juttuun ja taloudellisiin 

mittareihin mutta, kun suunta kuitenkin on että mieluummin entistä 

vähemmillä resursseilla kuin enemmillä resursseilla pitää tota, pitää 

pystyä hoitamaan melko lailla vähintään ne nykyiset tehtävät jos ei tuu 

aina, yleensä tulee sitten kaiken aikaa tulee myös uusia vaatimuksia 

tulee ne sitten konsernista, asiakkailta tai mistä ne tuleekin niin siinä 

mielessä sit pystytään hoitamaan vähintään ne minimivelvotteet mitä 

meillä on niin tuota organisaation kehittäminen on tärkeetä.” H7 

 

6.8 Organisaatiorakenne ja -kulttuuri 

 

Organisaatiorakenteesta päätettäessä on otettava huomioon organisaation 

ympäristö, tehtävä, tavoitteet, teknologiat ja ihmiset. Rakenteen tehtävä on 

palvella organisaation suorituskyvyn parantamista. (Lämsä & Hautala 2004, 153). 

Aqlan & Lamin (2015, 5640) mukaan yhä monimutkaisemmat 
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organisaatiorakenteet aiheuttavat riskiä toimitusketjun hallintaan. Aineistosta 

löytyy teoriaa tukevaa pohdintaa organisaatiorakenteen suhteesta organisaation 

suorituskykyyn. Harisalon (2009, 219 -221) mukaan tehokas organisaatio löytää 

eri toimistaympäristöihin sopivimmat erikoistumis- ja integraatioasteet. 

” Siinähän on erilaisia puolia että, matriisiorganisaatio on usein hyvä 

tunnistamaan erilaisia ulkosia mahdollisuuksia, tavallaan et tulee 

erilaisia asioita pöydälle ja haluttas lähteä rakentamaan erilaisia 

asioita. Sit taas sellasen ison muutoksen vieminen eteenpäin niin se 

on vaikeeta matriisissa et sit taas siinä se linjaorganisaatio on 

tavallaan aika suora semmonen käskymalli ja suorat raportointilinjat 

auttaa siinä et se muutos toteutuu. Et usein siinä joutuu kyllä vähän 

tasapainoilemaan just noitten kahden, oikeestaan välillä. Ja useinhan 

projektiin luodaan oma organisaationsa jolla on sit taas oma aika 

suora, raportointilinjansa siellä projektin sisällä. Että sanotaan et ehkä 

se toteusvaiheessa sellanen selkee johtamismalli on tärkee ja sit taas 

sen muutoksen tarpeen tunnistamisessa se matriisi voi olla jopa 

toimivakin ratkasu.” H4 

Kohdeorganisaatiossa on matriisiorganisaatio. Matriisirakenteessa pyritään 

hyötymään funktionaalisen ja divisioonarakenteen yhdistelmästä (Moss & al. 

2017). Kuten edellä olevasta sitaatista käy ilmi, niin matriisin hyödyt  

kohdeorganisaatiossa nähdään muutostarpeiden tunnistamisessa, mikä tukee 

kirjallisuusteoriaa.  

Usean haastateltavan vastauksista kävi myös ilmi, että matriisirakenteesta voi olla 

haittaa päätöksenteolle. Havainnot  eivät tue teoriassa esitettyä hyötynäkökulmaa. 

Toisaalta aineisto tukee kirjallisuutta siinä, että rakenne mahdollistaa 

suorituskyvyn parantamisen vain, jos se on oikea suhteessa esimerkiksi 

tavoitteeseen ja ihmisiin (Lämsä & Hautala 2004, 153). 

” Ja sit se että ei istuta, missään muumipalavereissa siellä, tekemässä 

sellasia asioita että jos, jotta joku tukifunktio saa raportoida itselleen, 

sulkaa hattuun ylöspäin. Vaan sellasii asioita et mitkä aidosti edistää 
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sen yksikön liiketoimintaa missä sä itse istut. Ja niit kopinottajii kun on 

tällases matalassa linjaorganisaatiossa niin niit on tosi vähän.” H6 

” Täst meidän nykyisestä matriisiorganisaatiorakenteesta ja meil on 

tapahtunu paljon eläköitymisiä ja tämmösiä sillä tavoin että ketään ei 

oo otettu tilalle ja sit ne hommat on vähän suunnitellusti tai 

useimmissa tapauksissa suunnittelematta siirtyneet joko jollekulle 

henkilölle tai sitten useammille henkilölle mutta ehkä miettimättä et 

mitkä ois järkeviä kokonaisuuksia mihinkin ja kenellä on edellytyksiä 

hoitaa niit asioita niin niin ku ehkä kompetenssimielessä kun sitten 

ajankäytön suhteen ihan. Eli ei oo varsinaisesti johdettu niitä.” H7 

 

Organisaatiokulttuurilla ja johtoa kohtaan koetulla luottamuksella on suora yhteys 

organisaation suorituskykyyn (Alston & Tippet 2009, 10). Mitä enemmän 

henkilöstöä voimaannutti, sitä sitoutuneempia ja tuottavampia he olivat työssään 

(Chatman & Cha 2003, 23). Aineistosta käy ilmi, että haastatellut arvostivat 

kirjallisuusosiossa mainittua avoimuutta, rehellisyyttä ja luottamusta kysyttäessä 

organisaatiokulttuurin merkityksestä. 

” Sellast läpinäkyvyyttä, ja, enemmän semmosta yhteistä toimintaa. 

Tää on mun käsitys hyvästä organisaatiokulttuurista.” H1 

” Et sulla on semmonen avoin kulttuuri missä sä voit vapaasti kokeilla 

ja tuoda ideoita esiin niin, näkisin sen aika tärkeenä. Kyllä juuri et sul 

on luottamus siihen että sä voit sun lähimmälle esimiehelle tai siitä 

ylemmäs että sä voit kertoa, vapaasti sanoa että mitä koet että vois 

tehdä eri tavalla.” H2 

Organisaatiokulttuuria voidaan mitata kulttuurin vahvuuden ja toimivuuden kautta 

(Flamholtz & Randle 2012, 94). Murphy & al. (2013, 665) mukaan vahva kulttuuri 

parantaa organisaation suorituskykyä ja tukee yhteistyötä. Vahva kulttuuri voi olla 
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myös hidaste organisaatiolle muutostilanteissa (French & al. 2011, 351), kuten 

haastatteluaineistosta ilmenee. 

” Kulttuurihan syntyy pirun pitkään ajan jänteenä. Ja sanotaan et jos 

sulla on voittamisen kulttuuri niin tyypillisesti sä voitat paljon enemmän 

kun häviät. Eli muissakin asioissa. Mutta myöskin käänteisesti, ku 

esim. markkinat muuttuu, ja valitettavasti me ollaan oltu ehkä siel 

toisel puolel laitaa nyt hetken aikaa. Elikkä sellanen että no, eihän 

tästäkään varmaan mitään tuu. Ja sitten saattaa olla tää organisaation 

kulttuuri olla just täs siiloutumisasiassa sellanen, elikkä kun sulla on 

näitä yksikköjä jotka eivät ehkä puhaltaa sinne yhteen hiileen.” H6 

Organisaatiokulttuuriin voidaan vaikuttaa henkilöstöjohtamisella ja vahvistamalla 

muutosmyönteistä käytöstä (Cummings & Worley 2009, 509 – 511). Teoriaa 

tukevat havainnot tulivat ilmi myös haastatteluaineistosta. 

” No kyllä siinä jos se organisaatio on itseään kehittävä tavallaan et 

tuetaan ihmisten omaa kehittymistä ja siirtymistä positiosta toiseen on 

just sitä muutosmyönteisyyttä niin kyllähän se selkeesti tukee sitä 

muutosta. Silloin muutokseen ollaan ylipäätään suopeasti suhtautuvia ja 

innostuneita niin sillon isommatkin muutokset menee vähän 

helpommin.” H4 

”Sitten kun me oivalletaan jälleen niitä eri asioita niin sitten ei muuta ku 

kättä pystyyn ja viestimään siitä ja levittämään ilosanomaa että hei taas 

me onnistuttiin tässä ja tässä että, on sit näitä onnistumistarinoita 

meidän lehtisissä ja infotauluilla ja muualla että, iloitaan onnistumisista 

ja opitaan virheistä.” H3 

 

Kysyttäessä vastaajilta organisaatiokulttuurin muuttamisesta, niin aineistosta 

ilmenee, että kulttuurin muuttaminen koetaan hankalana sekä ajankäytön suhteen 

että keinojen suhteen. 
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”Jos sä oikeesti sitä haluat lähtee muuttamaan niin se on 

pitkäkestoinen projekti, pitää olla selkee suunnitelma ja 

pitkäjänteisyyttä mutta tämän päivän niin ku täs yritysmaailmassa 

tulee ja menee suuntauksia, taloudelliset suhdanteet on vähän 

erilaisia mitä on tulokset niin täs kvartaalimaailmassa harvoin ehkä se 

pitkäjänteisyys riittää siihen oikeasti sen organisaatiokulttuurin 

muuttamiseen.” H7 

” Et jotenkin se tavallaan et jos siinä ei ympärillä muutu mikään muu et 

on ne samat ihmiset samoissa positioissa mille vaan kerrotaan sit 

yhtenä päivänä et nyt pitää hyvällä spiritillä lähtee tsemppaamaan niin 

se ei oikein, perustu mihinkään. Et tavallaan ilman sitä ulkoista 

ärsykettä niin sitä on vaikee pelkästään sitä mentaalipuolta muuttaa, 

mun mielestä.” H4 

Harisalon (2009, 142, 266, 281) mukaan organisaatiokulttuuriin voidaan vaikuttaa, 

mutta helpompaa on muuttaa organisaatiorakennetta. Teoriassa esitetty 

näkökulma sai tukea myös haastateltujen keskuudessa, joskin useammasta 

vastauksessa todettiin, että kulttuurin muuttuminen olisi tehokkaampaa kuin pelkkä 

rakenteiden muuttuminen. Tämä voi viitata Harisalon (2009) teoriaan siitä, että 

organisaatioiden kehittämisessä pitää ihmisiä koskettaa myös henkisellä tasolla.  

” Kulttuuri, mutta rakenteet on helpompi muuttaa. Et kulttuurissa jos 

missään niin tulee äärimmäisen vahvasti esiin se näin on aina 

ennenkin tehty, ajatusmalli, ja sen muuttaminen niin, jaa-a..” H5 

” Kylhän se niis rakenteista lähtis. Mut mä luulen että se kulttuuri ois 

taas vastaavasti sellanen et mikä ois paljon tehokkaampi. Varsinkin 

jos sä pääset rakentaa voittajakulttuurii. Ja se on taas sen teholtaan 

sit loppupelistä hemmetin paljon parempi et sul on hyvähenkistä 

tekemistä ja kaikki ymmärtää suunnilleen mitä tekee ja ymmärtää et 

miks pitää välil venyä. Ja sit taas myöskin toisinpäin että sit hyvist 

suorituksista palkitaan ja se luo sen homman. Mut ku se on vuosien 

työ. Se ei tapahu käskystä. Rakennemuutos tapahtuu käskystä. Et 
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ihmiset sopeutuu sit siihen et ku sulle annetaankin et ennen sulla oli 

sorvi niin nyt sul on harja. Niin se joko heiluu tai ei heilu tai sit joku 

tulee muu heiluttaa.” H6 

Toimitusketjun hallinnan kehittämisen kannalta teoriassa nousevat esille sekä 

rakenne että kulttuuri. Wong & al. (2012, 419) mukaan prosessiorientoitunut 

organisaatiorakenne, eri funtioiden väliset toimintasuhteet ja ylimmän johdon tuki 

ovat tekijöitä, jotka tuottavat organisaatiossa lisäarvoa sekä omistajille että 

asiakkaille.  
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia, miten muutosjohtamisella voidaan 

vaikuttaa liiketoimintaprosessin, myynnin ja operaatioiden ohjausprosessin, 

onnistuneeseen käyttöönottoon. Työssä käsiteltiin muutosjohtamisen, 

organisaatiomuutoksen ja organisaation kehittämisen teoriaa  ja käytäntöä. Sekä 

esiteltiin toimitusketjun hallinnan ja myynnin ja operaatioiden ohjausprosessin 

teoriaa. Liiketoimintaprosessin käyttöönottoa käsiteltiin työssä suunniteltuna 

organisaatio-muutoksena, joten liiketoimintaprosessien teknologioiden käyttöön-

ottoteoriat rajattiin tämän työn ulkopuolelle. 

 

Tavoitteena oli selvittää millaisia muutosjohtamisen keinoja organisaatio voi 

käyttää suunnitellun organisaatiomuutoksen läpiviemiseen pyrkiessään 

parempaan tehokkuuteen. Tavoitteena oli löytää vastauksia alla esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin. 

 

Päätutkimuskysymys oli:  

- Miten muutosjohtamisella voidaan vaikuttaa liiketoimintaprosessin käyttöönoton 

onnistumiseen?  

 

Alatutkimuskysymykset olivat:  

- Millaiset muutosjohtamisen keinot koetaan ratkaisevina?  

- Millaiset organisaation kehittämisen keinot koetaan ratkaisevina? 

 

Tutkimus oli yhden aaltopahviliiketoimialalla toimivan kohdeorganisaation 

laadullinen tapaustutkimus. Haastateltavat, yhteensä seitsemän henkilöä, olivat 

kohdeorganisaation asiantuntijoita, esimiehiä ja johtoa. Kaikki haastateltavat ovat 

käyttöönotettavan liiketoimintaprosessin, myynnin ja operaatioiden ohjaus-
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prosessin, omistajia tai päätöksentekijöitä.  Tutkielman tavoitteena oli verrata 

teoriaa haastateltavien näkökulmiin ja löytää näiden väliltä yhteneväisyyksiä ja/tai 

eroavaisuuksia. 

 

7.1 Yhteenveto tutkimustuloksista 

 

Organisaatioiden menestys on riippuvainen niiden kyvykkyydestä vastata 

toimintaympäristönsä haasteisiin. Tutkimuksen kohdeorganisaatiossa tunnistettiin 

sekä ulkoiset tekijät, kuten markkinoiden muutos, että sisäiset tekijät, kuten uusi 

strateginen suunta, muutostarpeiden synnyttäjinä. Kohdeorganisaatiossa 

toimitusketjun hallinnan strategiaa on viety kohti kysyntäennustepohjaista 

tuotantoa, koska yksilölliset asiakasvaatimukset ovat lisääntyneet markkinoilla. 

Kohdeorganisaatiossa oli ymmärretty, että muutos vaatii kokonaisuuden 

hahmottamista. Halua muokata strategia nykytilasta visioituun tavoitetilaan.  

Strategian jalkauttamisessa kohdeorganisaatio on päättänyt hyödyntää 

käyttöönotettavaa liiketoimintaprosessia, myynnin ja operaatioiden 

ohjausprosessia. 

 

Kohdeorganisaatiossa tunnistettiin organisaatiomuutosten tavoitteet, kilpailukyvyn, 

tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen. Tavoitteena nousi esille myös 

työelämän laadun parantaminen, jota teoriassa pidettiin myös organisaation 

kehittämisen tavoitteena tehokkuuden ohella. 

 

Liiketoimintaprosessin käyttöönotto on suunniteltu organisaation muutoshanke, 

joka on luonteentaan ennakoiva ja strateginen. Edellä kuvattua muutostyyppiä 

kutsutaan uudelleensuuntautumiseksi. Teoriaosuudessa esitellyt uudelleen-

suuntaumisen tavoitteet kilpailukyvyn ja pioneeriaseman turvaamisesta 

tulevaisuudessa nousivat esille myös haastatteluaineistossa. 
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Tutkimuksella haettiin ensisijaisesti vastausta kysymykseen: ”Miten 

muutosjohtamisella voidaan vaikuttaa liiketoimintaprosessin käyttöönoton 

onnistumiseen?”. 

Suunniteltua muutosprosessia varten löytyy useita teoriamalleja, jotka käsittelevät 

vaiheittain muutoksen valmistelun & suunnittelun, toteutuksen ja vakiinnuttamisen. 

Tässä tutkimuksessa perehdyttiin kenties tunnetuimpaan Kurt Lewinin 40 –luvulla 

esittelemään 3 –vaihemalliin: ”sulata – muuta – jäädytä” ja Lewinin malliin 

perustuviin Kotterin (1995) ja ACMP:n (2014) malleihin.  

 

Kohdeorganisaation muutosprosessin toimenpiteiden yhtymäkohdat verrattuna 

Lewinin, Kotterin ja ACMP:n vaihemalleihin on esitelty seuraavassa kuviossa: 

 

Kuvio 9. Kohdeorganisaation muutosprosessin toimenpiteet. 

Kuviossa on esitelty muutosprosessin eteneminen valmistelusta, toteutukseen  ja 

muutoksen vakiinnuttamiseen. Jokaiseen vaiheeseen on yhdistetty 

kohdeorganisaation haastatteluista kerätyt toimenpiteet. Kuviosta voidaan nähdä, 

että kohdeorganisaation muutosprosessin toimenpiteet ovat pääpiirteittäin 

yhteneväiset teoriamallien toimenpiteiden kanssa. 
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Tutkimuksessa haluttiin myös vastaus kysymykseen mitkä muutosjohtamisen 

keinot koetaan ratkaisevana. 

 

Johdolle on tärkeää tunnistaa yksilöiden ja ryhmien käyttäytymistä ohjaavat 

lainalaisuudet. Mielekkyysperiaate, itsemääräämispyrkimys ja tuen tarve näkyvät 

suoraan henkilön päivittäisessä työmotivaatiossa ja muutostilanteissa henkilön 

sitoutumisessa muutokseen. Ihmisten käyttäytymiseen johtaja vaikuttaa viestijänä, 

päätöksentekijänä ja ihmissuhteiden hoitajana. Empiirinen aineisto tuki teoriaa 

siinä, että kaikki johtajan roolit ovat yhtä arvokkaita ja tärkeintä on löytää tasapaino 

ihmisten ja asioiden johtamisen välille.  

 

Muutokseen suhtaudutaan yksilöllisesti, joskin sekä teoria että empiria tukivat 

käsitystä, että enemmistö suhtautuu muutokseen vastahakoisesti. Muutokseen 

suhtautuminen on prosessi, johon vaikuttavat muutoksen tarpeellisuuden 

ymmärtäminen ja yksilön muutoksesta saama hyöty. Organisaation historia on 

perusta tuleville muutoshankkeille, eriäviä mielipiteitä kuuntelemalla voidaan 

muutossuunnitelmia päivittää ja parantaa hankkeen onnistumismahdollisuuksia. 

Psykologisten sopimusten täyttämisellä on mahdollisuus luoda luottamusta 

organisaatioon ja lisätä muutosvalmiutta. Muutosvalmiutta nostavat ihmisten 

sitouttaminen, kommunikaatio, johdonmukainen muutosstrategia ja kyvykäs 

muutosagentti.  

 

Muutosagentti, sisäinen tai ulkoinen, on vastuussa muutoksen käytännön 

toteutuksesta ja organisaation muutosvalmiudesta. Muutosvalmiuden 

selvittämisessä ja luomisessa tärkeintä on tunnistaa yksittäisten henkilöiden 

muutosvalmius, sillä muutokset toteutuvat yksilöiden tekojen kautta. Muutokseen 

on kolme strategiavaihtoehtoa: käskyttäminen, järjellinen suostuttelu tai 

sitouttaminen, jolla varmistetaan paras lopputulos. Muutosagentti on sekä 
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muutosjohtaja että organisaation kehittäjä, jonka tavoitteena on lisätä 

organisaation tehokkuutta ja parantaa organisaation hyvinvointia. Muutosagentin 

toiminnan onnistumiselle on tärkeää, että ylin johto on sitoutunut muutokseen ja 

näyttää sen myös toiminnassaan. 

 

Organisaatiokäyttäytyminen on tavoitteellista toimintaa, jota voidaan mitata 

tasapainotetun mittariston avulla. Tasapainotettu mittaristo huomioi talouden 

lisäksi, asiakas-, prosessi- ja osaamisnäkökulman. Työelämän laatu –käsitteellä 

tutkitaan työtyytyväisyyden ja tehokkuuden välistä suhdetta. Vain tehokas 

organisaatio pystyy pitkäjänteiseen henkilöstön kehittämiseen, siksi on tärkeää, 

että yksilöt voivat vahvuuksillaan lisätä organisaation tuottavuutta. Sekä kirjallisuus 

että empiria tukivat näkemystä työn luonteen muuttumisesta mikä edellyttää 

henkilöstöltä uusia taitoja ja kykyä jatkuvaan oppimiseen. 

 

Tutkimuksessa haettiin vastausta myös siihen, millaiset organisaation 

kehittämisen keinot koetaan ratkaisevina onnistuneelle liiketoimintajärjestelmän 

käyttöönotolle.   

 

Organisaation kehittämiseen voidaan viitekehyksenä käyttää Kurt Lewinin 

suunnitellun organisaatiomuutoksen mallia, erityisesti malli ryhmädynamiikasta ja 

kenttäteoria ovat olleet pohjana organisaation kehittäminen –termille. 

Organisaation kehittämisen tavoitteena on vaikuttaa organisaation johtamiseen, 

kulttuuriin, rakenteisiin ja työelämän laatuun, lopullisena tavoitteena on vaikuttaa 

taloudelliseen tulokseen. Organisaation kehittämistoimenpiteet pohjautuvat 

strategiaan ja voivat koskea yksilöitä, tiimejä ja systeemejä. Organisaation 

kehittämiskeinoja on muun muassa yksilön sitouttaminen, ryhmätyöskentely ja 

muutosagenttien käyttö. Teoriassa koko organisaatiota koskeva kehittäminen 

voidaan toteuttaa kolmella tavalla: tutkimuksella, koulutuksella ja päätöksenteolla. 



 
96 

Johdon tehtävä on valita strategiaan sopiva organisaatiorakenne, joka 

mahdollistaa toiminnan suorituskyvyn noston. Rakenteeseen vaikuttavat 

tärkeimmät tekijät ovat ympäristö, teknologia ja organisaation koko.  Organisaatio-

rakenteen ulottuvuudet ovat työnjako, työn  ryhmittely, raportointisuhteet, valvonta-

jänne ja vallanjako päätöksenteossa. 

 

Organisaatiokulttuurilla ja luottamuksella on suora yhteys organisaation 

tuottavuuteen. Mitä enemmän itsemääräämisoikeutta henkilöstö saa tavoitteiden 

toteutukseen, sitä sitoutuneempia he ovat. Organisaatiokulttuuria voidaan mitata 

kulttuurin vahvuuden ja toimivuuden avulla. Organisaatiokulttuuriin voidaan 

vaikuttaa henkilöstöjohtamisella ja vahvistamalla muutosmyönteistä käytöstä. 

Käytännössä on helpompaa muuttaa organisaation rakenteita kuin kulttuuria. 

 

7.2 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen päätarkoitus oli selvittää miten muutosjohtamisella voidaan vaikuttaa 

liiketoimintaprosessin onnistuneeseen käyttöönottoon ja mitkä muutosjohtamisen 

ja organisaation kehittämisen keinot ovat ratkaisevassa asemassa. 

 

Kohdeorganisaatiossa haastatellut kokivat muutosjohtamisen osaamisen 

tärkeänä. Haastatteluissa nousi esiin ymmärrys siitä, että organisaatiomuutoksia 

tarvitaan, jotta organisaatio säilyttäisi kilpailukykynsä myös tulevaisuudessa. Kuten 

eräs haastateltava totesi: ”Paikallaan pysyminen on sama kuin taantuminen.” H5 

 

Liiketoimintaprosessin, myynnin ja operaatioiden ohjausprosessin, käyttöönoton 

ymmärrettiin tarkoittavan kohde-organisaatiossa toimitusketjun hallinnan 
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strategiaan pohjautuvaa muutosta, jolla tavoitellaan parempaa suorituskykyä 

tulevaisuudessa. Haastatteluvastauksissa tulivat esille haasteet erityisesti liittyen 

kommunikaatioon eli kuinka saada motivaatiota pidettyä yllä, kun tulokset 

toteutuksesta näkyvät vasta viiveellä. Teorian mukaan tämä on 

uudelleensuuntautumisen haaste ja samalla etu eli mahdollisuus ajan käyttöön. 

 

Suunnitellun muutoksen toteutukseen esiteltiin teoriassa Lewinin 3 –vaihemalli ja 

siihen perustuvat Kotterin ja ACMP:n mallit.  Haastatteluista ilmeni, että 

kohdeorganisaation toimenpiteet yhdistettynä muutoksen valmistelu-,  toteutus- ja 

vakiinnuttamisvaiheisiin noudattivat pääpiirteissään teoriassa esiteltyjä malleja.   

 

Valmisteluvaiheessa lähes jokainen haastateltava korosti vision/tavoitetilan 

määrittelyn tärkeyttä, tavoitetilan tuli olla kaikkien ymmärrettävissä ja siten 

viestittävissä läpi organisaation. Avoin viestintä tuli esille jokaisessa vastauksessa. 

Viestinnän avoimuus oli myös haastateltavien mielestä perusta muutosvalmiuden 

ja muutosstrategian luomiselle.  

 

Muutoksen toteutusvaihe tunnistettiin hyvin vuorovaikutteiseksi vaiheeksi. 

Korostettiin kahdensuuntaista viestintää, henkilökunnan osallistamista, oma-

aloitteisuutta ja yhteistyötä. Haastateltujen vastauksissa oli selkeitä yhtymäkohtia 

Lewinin toimintatutkimuksen periaatteisiin, joilla muutoksen toteutusta voidaan 

jalostaa. Kotterin mukaan on välitavoitteiden määrittely ja juhliminen on tärkeää 

motivaation kannalta. Välitavoitteiden merkitys tunnistettiin kohdeorganisaatiossa, 

tavoitteiden seuraamisen ja viestinnän kannalta, mutta yksikään vastaaja ei tuonut 

esille välitavoitteiden juhlimista. Luultavimmin tämä selittyy organisaation 

kulttuurilla ja koolla. Julkisesti juhlitut tavoitteet ovat olleet useasti miljoonien 

eurojen investointien käyttöönottoja, joten pienten välitavoitteiden saavuttaminen 

ei ole ylittänyt edes intranetin uutiskynnystä. Saavutusten juhliminen on selvästi 



 
98 

eräs kehitysasia, jolla voitaisiin parantaa muutosjohtamisen laatua 

kohdeorganisaatiossa. 

 

Muutoksen vakiintuminen uudeksi tavaksi toimia edellyttää vastaajien mielestä 

organisaation laajamittaista hyväksyntää ja ymmärrystä, jota voidaan ylläpitää 

jatkuvalla kommunikaatiolla. Tässä vaiheessa korostui sekä teoriassa että 

empiriassa uuden johtamisjärjestelmän luominen, joka tukee uutta toimintamallia. 

Vastaajat olivat hyvin perillä ihmisten luontaisesta taipumuksesta  pitäytyä tutuissa 

ja turvallisissa toimintatavoissa, joten muutoksen vakiinnuttamiseen vaaditaan 

jatkuvaa tavoitteiden seurantaa ja kommunikaatiota. Kotterin ajatus siitä, että 

muutoksen vakiinnuttaminen edellyttää uusien muutosten tuottamista ei tullut esille 

vastauksissa. Kuten eräs vastaaja totesi, että olisi tärkeää saada panostaa myös 

toteutuksen jälkeiseen aikaan, ettei uusi projekti käynnisty heti samantien ja vie 

siten suurta osaa ajankäytöstä.  

 

Johdon roolit on teoriassa jaettu kolmeen pääryhmään, viestintä-, ihmissuhde- ja 

päätöksentekorooleihin. Viestinnän merkitys henkilöstön motivaatiolle ymmärrettiin 

kohdeorganisaatiossa. Muutoksen tavoitteet, perustelut ja toteutus pitää pystyä 

kertomaan henkilöstölle ymmärrettävästi. Haastateltavat toivat esille johdon oman 

esimerkin ja yksilön kahdenkeskisen kohtaamisen olevan merkittäviä  

työhyvinvoinnille ja yhteishengen luomiselle, mikä tukee teoriaa johdon 

ihmissuhderooleista. Koulutuksia pidettiin teoriassa hyvänä tapana vastata 

henkilöstön tuen tarpeeseen. Yksikään haastatelluista ei nostanut koulutusta esille 

tässä yhteydessä. Kohdeorganisaatiossa nähtiin tärkeänä henkilöstön kuuleminen 

ja mukanaolo muutosten suunnittelussa. Erityisesti resurssointiin liittyvä 

päätöksenteko nousi esille kriittisenä tekijänä muutosprosessissa. Empiria tuki 

teoriassa esiteltyjä johdon päätöksentekorooliin liittyviä ominaisuuksia. Kaikki 

haastaltavat korostivat tätä teemaa käsiteltäessä henkilöstön osallistamista, mitä 

tehokas johtajuus teorian mukaan vaatii. Vastaajat arvostivat johdon kykyä 

keskittyä olennaiseen, löytää tasapaino ihmisten ja asioiden johtamisen välille. 
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Muutokseen suhtautuminen on yksilöllistä, mutta haastateltavien mukaan suurin 

osa ihmisistä suhtautuu muutoksiin varauksella. Työntekijöille pitäisi antaa aikaa 

sulattaa muutosviestiä, jotta he pystyisivät ymmärtämään muutoksen 

mahdollistaman hyödyn itselleen ja muutoksen merkityksen yritykselle. 

Haastateltavat ymmärsivät ihmisten sitouttamisen tärkeyden muutoksiin. Kuitenkin 

vastauksista ilmeni, että todellisuudessa monet muutokset kohdeorganisaatiossa, 

kuten tutkimuksessa esitelty liiketoimintaprosessin käyttöönotto, tulevat ylimmän 

johdon aloitteesta ja yllättävät usein toteuttavan organisaation, jolloin tärkeä 

valmisteluun varattu aika jää pois operatiiviselta tasolta. Muutosten tullessa 

ylimmältä johdolta annettuina, myös toteuttavan organisaation historian 

huomioiminen vaikeutuu, huomiot tukevat kirjallisuusteoriaa.  

 

Kohdeorganisaatiossa tunnistettiin, että organisaatio, joka on käynyt läpi useita 

muutoksia on myös valmiimpi uusiin muutoksiin. Samoin vastauksista kävi ilmi, 

että johdon tulee asettaa muutoksen tavoitteet, muttei puuttua yksittäisen 

muutoksen toteutukseen. Edellä mainitut havainnot tukevat teoriaa psykologisten 

sopimusten mahdollisuuksista luoda luottamuksen ilmapiiri organisaatioon. 

Teoriassa esitettiin, että onnistunut muutos edellyttää muutosvastarinnan 

murtamista. Haastateltavat taas korostivat muutosvastarinnan purkamisessa 

sitouttamista, eriävien mielipiteiden huomioimista, kommunikaatiota ja 

vaikutusvaltaisten henkilöiden valintaa muutosagenteiksi. Vastaukset tukivat 

teorioita organisaation muutosvalmiuden luomisesta ja vastaehdotuksista 

muutoshankkeen jalostajina. Teoriassa nousi esille varsinkin keskijohdon 

ristiriitainen asema samanaikaisesti johtaa muutosta ja olla itse muutoksen 

kohteena. Haastateltavat eivät nostaneet aihetta esille. Luultavasti siksi, että kaikki 

haastateltavat kuuluvat keskijohtoon ja aiheen käsittely olisi edellyttänyt heiltä 

hyvin henkilökohtaista pohdintaa esimerkiksi omista johtamiskyvyistään. Teoriassa 

kuvattu ilmiö on varmasti olemassa, sillä suurin osa ihmisistä haluaa pitäytyä 

totutussa ja suhtautuu muutoksiin varaukselle, miksi keskijohto olisi poikkeus. 
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Muutosagentin tehtävä määriteltiin teoriassa muutoksen läpiviejäksi ja 

organisaation yksilötason muutosvalmiuden kehittäjäksi. Haastateltavat korostivat 

muutosagentin roolissa jalkatyötä ja resurssointia, jälkimmäistä erityisesti 

henkilöstön näkökulmasta. Empiirinen aineisto kuvaili ulkopuolista muutosagenttia, 

konsulttia, puolueettomana, isojen kokonaisuuksien hallitsijana. Sisäisen 

muutosagentin vahvuuksina pidettiin prosessien, ihmisten ja organisaation 

historian tuntemus. Molemmat kuvaukset tukevat teoriassa esille tulleita 

ominaisuuksia. Valintaa ulkoisen tai sisäisen muutosagentin välillä, haastateltavat 

lähestyivät hyvin käytännönläheisesti, jos kyvykästä ihmistä ei löydy 

organisaatiosta, niin sitten on osaaminen löydettävä ulkopuolelta.  

 

Kohdeorganisaatio valmistautuu liiketoimintaprosessin käyttöönottoon, jonka 

sähköiset työkalut prosessia varten tulevat konsernin puolesta annettuina. Tuleva 

prosessi muuttaa yksikön toimintafilosofiaa suuresti aiemmasta tuotantovetoisesta 

tulevaan kysyntäpohjaiseen malliin. Haastateltavat kokevat, että muutosagentti on 

erittäin suuren haasteen edessä. Häneltä vaaditaan asiantuntijuutta 

käyttöönotettavasta prosessista ja samalla hän joutuu lähtemään paikallisesti 

suoraan toteutusvaiheeseen, eli teorian mukaisesti paras strategiavaihtoehto 

henkilöstön sitouttaminen vaihtuu aikataulujen vuoksi käskyttämiseen tai 

järjelliseen suostutteluun. Vastauksissa korostuu ylimmän johdon tuen tarve ja 

tiedottamisvastuu, varsinkin kun kohdeorganisaatiolla ei ole paikallista linjajohtoa 

ja käyttöönotettavan myynnin ja operaatioiden ohjausprosessin edellytys on eri 

toimintojen saumaton yhteistyö. 

 

Organisaatioiden tavoitteena on tehokas toiminta. Tämä teorian taloudellinen 

näkökulma tuli esille myös empiirisessä aineistossa tuloksentekokykynä ja 

tuottavuutena. Haastateltavat ottivat esille myös asiakaslähtöisyyden, koulututetut 

ihmiset ja toimivat prosessit, seikat jotka tukevat teoriassa esitetyn tasapainotetun 

mittariston käyttöä organisaation toiminnan arvioinnissa. Vastaajat tunnistivat 

yksilöiden merkityksen voimavarana koko organisaatiolle samoin organisaation 
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kehittämisen yhteyden henkilöstön työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Käytännön 

tasolla kohdeorganisaatiossa aiemmista muutoshankkeista on tunnistettu, että 

puutteita on esiintynyt sekä henkilöstön resurssoinnissa että päätöksenteossa, 

mikä on heijastunut työtyytyväisyyteen. Jatkuva organisaation kehittäminen nähtiin 

kohdeorganisaatiossa välttämättömyytenä, jotta pysytään kilpailukykyisinä 

tulevaisuudessa. Vastaajat nostivat esille sisäiset prosessien laaduntarkastukset 

henkilöstön kyvykkyyksien ja organisaation kokonaisuuden hallinnassa. Ajatus 

vastaa hyvin teoriassa esiteltyä liiketoimintaprosessien (BRP) kehittämistä, jossa 

painotetaan jatkuvaa oppimista ja yksilön vastuuta organisaation haasteista. 

 

Organisaation kehittämiskeinoina nousivat haastatteluvastauksissa esille ihmisten 

sitouttaminen ja osallistaminen, ryhmätyöskentely ja muutosagentin käyttö, mikä 

vastaa teoriassa esiteltyjä kehittämistoimenpiteitä. Erään haastatellun 

vastauksessa kehittämisen etenemisestä ” sitouttaminen ja osallistaminen, 

tekeminen, ohjaaminen ja palaute”  on viitteitä Lewinin 3 –vaiheiseen suunnitellun 

organisaatiomuutoksen malliin, jota teoriassa pidetään yhtenä tunnetuimpana 

organisaation kehittämisen viitekehyksenä.  

 

Empiirisessä aineistossa tuli ilmi, että yksilöön kohdistuvilla kehittämistoimilla, 

toimenkuvien järkeistyksillä, on onnistuttu parantamaan sekä työhyvinvointia että 

tuottavuutta. Teoriassa todettiin, että tulevaisuudessa organisaatioiden tulisi lisätä 

ymmärrystä koko organisaation riippuvuussuhteista. Koko organisaation 

kehittämistä voidaan toteuttaa tutkimuksella, koulutuksella ja päätöksenteolla. 

Kohdeorganisaatiossa tutkimuksesta vastaavat tiimit ovat divisioonatasolla samoin 

kehittämishankkeiden päätöksenteko tapahtuu divisioonatasolla. Joten oli sangen 

odotettua, että oheiset kaksi toimenpidettä eivät tulleet esille vastauksissa.  

Koulutus tuli esille vain yhdessä vastauksessa suhteessa systeemitason 

kehittämiseen, kokonaisuuksien ymmärtämisenä ja muutostilanteiden hallintana. 

Koulutusnäkökulman puuttuminen vastauksista oli yllättävää, sillä 

kohdeorganisaatiossa on viimeisten vuosien aikana toteutettu useita laajamittaisia 
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henkilöstön koulutusohjelmia erityisesti esimiehille. Olisikin mielenkiintoista tutkia 

miten hyvin HR –osaston organisoimat koulutukset tukevat operatiivisen 

keskijohdon tarpeita. 

 

Organisaatiorakenteen tehtävä on mahdollistaa organisaation suorituskyvyn 

parantaminen. Kohdeorganisaation matriisirakenne aiheutti paljon pohdintaa, 

hyödyt nähtiin muutostarpeiden tunnistamisessa. Päätöksenteon kannalta ilmeni, 

että matriisi aiheuttaa paljon funktiokohtaista raportointia, mitä pidettiin 

liiketoimintayksikössä tarpeettomana oman yksikön kannalta. Myös 

matriisiorganisaation johtaminen käytännössä on osoittautunut haasteelliseksi, 

esimerkiksi eläköitymisten yhteydessä ei ole otettu henkilöä tilalle, vaan työt on 

jaettu yhdelle tai useammille ihmisille eteenpäin miettimättä kokonaisuuksia. 

Vaikka teoriassa matriisin hyödyt eivät toteudu kaikissa vastauksissa, toisaalta 

empiria tukee teoriaa siinä, että rakenteen täytyy olla oikea suhteessa ihmisiin ja 

tavoitteisiin, jotta se mahdollistaa suorituskyvyn noston. 

 

Hyvää organisaatiokulttuuria haastateltavat luonnehtivat avoimeksi ja 

läpinäkyväksi. Siinä on turvallista kokeilla eri tapoja toimia ja luottaa, että voi 

esittää eriävän mielipiteen esimiehelle ja johdolle. Tämä tukee teoriaa, että 

organisaatiokulttuurilla ja varsinkin johtoa kohtaan koetulla luottamuksella on 

yhteys organisaation suorituskykyyn. Vastauksista kävi ilmi, että 

organisaatiokulttuuri voi olla kaksiteräinen miekka, esimerkiksi voittamisen 

kulttuuri, silloin voitat enemmän kuin häviät. Mutta kohdeorganisaatiossa on 

tunnistettu myös kääntöpuoli eli ” eihän tästäkään mitään tuu ” -kulttuuri ja 

pitäytyminen toimintokohtaisissa siiloissa. Teoria tukee oheisia huomioita, vahva 

kulttuuri voi toisinaan olla jopa hidaste muutostilanteissa.  Osittain vastauksista 

löytyy myös viitteitä, miksi toimitusketjun hallintaa halutaan kohdeorganisaatiossa 

kehittää eri osastoja yhdistävällä prosessilla siiloutumisen estämiseksi. 
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Vastaajien mukaan organisaatiokulttuuria on mahdollista kehittää tukemalla 

ihmisten kehittymistä ja siirtymistä toisiin toimenkuviin sekä iloitsemalla 

onnistumisista ja oppimalla virheistä, mikä vastaa teoriaa,  kulttuuriin voi vaikuttaa 

henkilöstöjohtamisella ja tukemalla muutosmyönteisyyttä. Käytännön tasolla 

organisaatiokulttuurin muuttaminen koettiin haastavaksi ajankäytön suhteen, 

kvarttaalimaailmassa harvoin riittää pitkäjänteisyyttä kulttuurin muuttamiseen. 

Samoin keinojen suhteen, pelkkä tsemppaaminen ilman, että se perustuu 

riittävään ulkoiseen ärsykkeeseen ei riitä kulttuurin muokkaamiseen. Empiria tukee 

teoriaa siinä, että rakennetta on helpompi muokata kuin kulttuuria. Useat vastaajat 

kuitenkin totesivat, että kulttuurin muuttuminen olisi tehokkaampaan kuin pelkkä 

rakenteiden muuttaminen, joskin kulttuurin muokkaaminen on vuosien työ. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan kohdeorganisaatiolle esittää oheisia 

muutosjohtamiseen liittyviä käytännön kehityskohteita: 

 

Muutosprosessiin liittyvät kehityskohteet: 

 Projektienhallinta divisioonatasolla 

 Välitavoitteiden juhliminen liiketoimintayksikkötasolla 

 Muutosjohtamisen ja organisaation kehittämiskeinoihin liittyvät asiat: 

 Koulutuksen mahdollisuudet 

 

Kohdeorganisaatiossa kipupisteinä on tunnistettu funktionaalisen 

divisioonarakenteen aiheuttamat haasteet useiden samanaikaisten laajojen 

muutosprojektien toteuttamisessa. Aikataulu- ja resurssihaasteita syntyy kahdella 

tapaa eli eri funktiot julkistavat päällekkäisiä suuria muutoshankkeita, joita ei ole 

koordinoitu ja priorisoitu divisioonatasolla. Liiketoimintayksikössä paineet syntyvät 

siitä, että pitäisi hypätä suoraan useiden hankkeiden  toteutusvaiheeseen ja 
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toteutusvaiheen jälkeen suoraan seuraavan projektin toteutukseen. Useasti eri 

muutoshankkeet vaativat liiketoimintatasolla samojen henkilöiden osallistumisen, 

mikä näkyy käytännössä henkilökunnan riittämättömyytenä.   

 

Ylimmässä johdossa tehtävästä projektienhallinnasta olisi huomattavaa hyötyä 

sekä realististen aikataulujen että projektien resurssoinnin kannalta. Ennen 

kaikkea divisioonatason projektienhallinta toisi selkeyttä päätöksentekoon ja 

auttaisi myös resurssien priorisoinnissa liiketoimintatasolla. Liiketoimintatasolla 

voitaisiin toteuttaa myös prosessiin kuuluva valmisteluvaihe, jossa päästäisiin 

sitouttamaan henkilökuntaa esimerkiksi osallistamalla heitä projektin toteutuksen 

suunnitteluun. Yhtä tärkeää on muutoksen vakiinnuttamisen valvominen, jotta 

muutoksesta saataisiin toivottu hyöty. 

 

Kohdeorganisaatiossa ymmärretään, että muutoksen toteutus täytyy palastella 

mitattaviin välietappeihin. Näitä välietappeja seurataan ja yleensä niistä 

kommunikoidaan enemmän, kun tavoitteita ei ole saavutettu. Välitavoitteiden 

saavuttamista ei ole erityisemmin korostettu. Kohdeorganisaation kannattaa 

suunnata energiaa myös välitavoitteiden juhlimiseen, sillä voidaan luoda 

positiivista ilmapiiriä ja ennen kaikkea toteuttajien saavutusten huomioiminen on 

varmasti hyvä keino lisätä heidän päivittäistä työmotivaatiota. 

 

Koulutusta on teoriassa pidetty hyvänä tapana tukea muutosprosessissa viestintää 

ja vähentää muutosvastarintaa. Organisaation kehittämisessä koulutus on nähty 

hyvänä tapana jalkauttaa kehittämistoimet koko organisaatioon. 

Kohdeorganisaatiossa on viimeisten vuosien aikana toteutettu useita laajoja 

konsernitason HR –koulutuksia sekä esimiehille että asiantuntijoille. Edellä 

mainitut koulutukset ovat olleet sisällöltään ja teemoiltaan samoja kaikissa maissa, 

joissa konsernilla on toimintoja. Kuitenkaan koulutuksen mahdollisuudet eivät 
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nousseet esille tutkimuksessa. Kohdeorganisaatio selkeästi hyötyisi tutkimuksesta, 

jossa kartoitettaisiin paikallisen liiketoimintayksikön koulutustarpeet 

muutosjohtamisen ja organisaation kehittämisen näkökulmista. Tuloksena 

voitaisiin räätälöidä koulutusta oheiseen kohdeorganisaatioon.  

 

Tässä tutkielmassa haluttiin tutkia, miten muutosjohtamisella voidaan vaikuttaa 

liiketoimintaprosessin onnistuneeseen käyttöönottoon kohdeorganisaatiossa.  

Haastatteluvastausten perusteella myynnin ja operaatioiden ohjausprosessin 

käyttöönottoa pidettiin sekä muutosprojektina että organisaation 

kehittämishankkeena. Molempiin voitiin viitekehyksenä käyttää suunnitellun 

organisaatiomuutoksen vaihemalleja. Haastatteluissa tuli ilmi kokonaisuuksien 

hahmottamisen tärkeys, nykytila-analyysi, visio tavoitetilasta ja strategia 

toimenpiteistä. Ihmisten sitouttaminen tapahtuu haastateltujen mukaan jatkuvalla 

viestinnällä, osallistamisella ja päätöksenteolla. Kohdeorganisaation 

matriisirakenne koettiin erityisen haastavaksi. Erityisesti eri funktioiden 

muutoshankkeiden aikataulujen priorisointi ja siten niiden vaatimien resurssien 

varaaminen koettiin liiketoimintatasolla hankalaksi, varsinkin kun 

kohdeorganisaatiossa ei ole paikallista linjajohtoa. Ylimmän johdon tuki 

muutoshankkeille on tärkeää, mutta myöskin ylimmän johdon päätöksenteko 

hankkeiden priorioinneista koettiin kohdeorganisaatiossa yhtä kriittisenä. 

 

7.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Tässä tutkimuksessa kuvailtiin muutosjohtamisen vaikuttavuutta liiketoiminta-

prosessin käyttöönoton onnistumisessa. Koska liiketoimintaprosessi oli vasta 

valmisteluvaiheessa, ei muutosjohtamisen ja prosessin käyttöönoton onnistumista 

päästy mittaamaan kohdeorganisaatiossa. Eräänä jatkotutkimusmahdollisuutena 

olisikin selvittää, millainen korrelaatio muutosjohtamisella ja suunnitellulla 
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organisaatiomuutoksella on muutoksen toteutus- ja vakiinnuttamisvaiheissa 

pidemmällä aikavälillä. 

 

Tämän tutkimuksen kaikki haastateltavat edustivat niin sanottua keskijohtoa. 

Teoriassa nousi esille muutosta toimeenpanevan keskijohdon ristiriitainen rooli, 

toimia muutoksen johtajina ja samalla olla itse muutoksen kohteina. Empiriassa 

oheinen aihealue ei noussut esille. Olisikin mielenkiintoista tutkia, miten ylin johto 

ottaa keskijohdon roolin huomioon muutosstrategiassaan. 
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LIITTEET 

 

Liite 1 Teemahaastattelurunko 

 

Haastateltavan tausta: 

 rooli organisaatiossa 

 työhistoria 

 

Muutosjohtaminen & suunniteltu organisaatiomuutos: 

 Muutostarpeen synty 

 Mitä muutoksella tavoitellaan 

 Muutoksen eteneminen; valmistelu – toteutus – vakiinnuttaminen 

o Mitkä tekijät edesauttavat muutoksen etenemistä eri vaiheissa 

o Mitkä tekijät haittaavat muutoksen etenemistä eri vaiheissa 

 Johdon rooli muutoksessa 

o Henkilöstön työmotivaatioon ja sitoutumiseen vaikuttavat tekijät 

 Muutokseen suhtautuminen 

o Muutosvastarinta  

o Muutosvalmius 

 Muutosagentin rooli muutoksessa ja organisaation kehittämisessä 

 

Organisaation kehittäminen: 

 Miksi organisaation kehittäminen on tarpeellista 

 Miten organisaatiota voidaan kehittää 

 Miten organisaatiorakenne voi tukea kehittämistä & muutosjohtamista 

 Miten organisaatiokulttuuri voi tukea kehittämistä & muutosjohtamista  

 

Mitkä muutosjohtamisen & organisaation kehittämisen keinot näet olennaisina 

omassa organisaatiossa? Miksi? Entä kehityskohteet oheisilla alueilla? 


