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Ekologinen kestävyyskriisi on yksi nykypäivän megatrendeistä ja vaikuttaa muutosajurina 

myös yritysten toimintaan. Ympäristöstrategian avulla yritykset pyrkivät johdonmukaisesti 

vastaamaan tähän muutospaineeseen tavoitellen samalla kilpailuetuja. Ympäristöstrategioi-

den tavoitteet jäävät kuitenkin usein saavuttamatta ja siksi tarvitaan uusia ratkaisuja tehos-

tamaan niiden toimeenpanoa.  

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on määrittää muutosjohtamisen rooli yrityksen ympäris-

töstrategian implementoinnissa sekä esitellä lukijalle muutosjohtamisen malleja implemen-

toinnin tueksi. Työ toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Aluksi määritellään ympäristöstrate-

gian käsite ja ympäristöstrategiaprosessi sekä syvennytään tarkemmin implementointiin vai-

kuttavien osa-alueiden erityispiirteisiin. Tämän jälkeen perehdytään muutosjohtamiseen ja 

sen ominaisuuksiin. Lisäksi tarkastellaan erilaisia muutosmalleja. Lopuksi työssä analysoi-

daan muutosjohtamisen ja muutosmallien soveltuvuutta ympäristöstrategian implementoin-

tiin. 

Työssä havaittiin, että muutosjohtamisen rooli yrityksen ympäristöstrategian implementoin-

nissa perustuu kolmeen vahvuuteen, jotka ovat johtajan asema, henkilöstökeskeisyys sekä 

visiolähtöisyys. Muutosjohtamisella voidaan tulosten perusteella tehostaa ympäristöstrate-

gian implementointia sekä saavuttaa pitkäaikaisia tuloksia. Toisaalta muutosjohtaminen tar-

vitsee implementoinnissa tuekseen myös perinteisempiä strategisen johtamisen menetelmiä 

ja työkaluja. 
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1  Johdanto 

Sitran Megatrendit 2020 -selvityksen mukaan ekologinen kestävyyskriisi on yksi nykypäi-

vän megatrendeistä ja toimii muutosajurina niin poliittiselle päätöksenteolle, kuluttajakäyt-

täytymiselle kuin yrityskulttuurillekin (Dufva 2020). Yritykset toimivat osana yhteiskuntaa 

ja siksi yritysvastuun toteuttaminen on nyky-yhteiskunnassa yrityksille elinehto kilpailuky-

vyn ylläpitämiseksi. Toisaalta myöskään yhteiskunta ei voi saavuttaa kestävyystavoitteitaan 

ilman yritysten ympäristötoimia. (Juutinen & Steiner 2010, 20; Chang et al. 2017) 

Muun muassa kuluttajien ympäristötietoisuuden, taloudellisten tekijöiden ja tiukentuneen 

ympäristölainsäädännön seurauksena useiden yritysten missiot ja strategiset tavoitteet pe-

rustuvat nykypäivänä ekologisiin tavoitteisiin, kuten hiilineutraalin liiketoiminnan saavutta-

miseen, kiertotalouden lisäämiseen ja ekologiseen tuoteportfolioon. Kuitenkin, vaikka eko-

logisen kestävyyden muutosvaatimukset on jo pitkään tiedostettu myös liiketoiminnan joh-

tamisessa, on muutos jäänyt pääosin vain asetettujen tavoitteiden tasolle (Radomska, 2015). 

Tämän taustalla on ollut erityisesti heikot käytännön toimenpiteet ja epäonnistunut ympäris-

töstrategian implementointi (Dufva 2020). Yritysten ympäristötoimenpiteet vaativat usein 

merkittäviä muutoksia. Tästä johtuen ympäristöstrategian implementointiin ja toteutukseen 

tulee kiinnittää erityistä huomiota ja mahdollisesti jopa yleisen strategian implementoinnista 

eriäviä toimenpiteitä.  Erityisesti muutosprosessi ja sen työkalut sekä johtajan rooli korostu-

vat ekologisten muutosten läpiviennissä (Radomska 2015).  

Muutosjohtamisen soveltaminen ympäristöstrategian implementoinnissa on yksi mahdolli-

nen keino lähteä johtamaan pysyvämpää ekologista muutosta. Muutosjohtamisen tarkoituk-

sena on tehostaa muutoksen toteuttamista ja pysyvyyttä huomioiden ihmiset. Ihmislähtöi-

sellä muutosjohtamisella voidaan vähentää ja jopa välttää muutosvastarintaa. (Song 2009) 

Muutosjohtamisessa erityistä on sen sopeutuminen erilaisiin muutostilanteisiin, mihin viittaa 

myös tarjolla olevien muutosmallien suuri määrä. Muutosmalleja sovellettavaksi erilaisiin 

tilanteisiin ovat kehittäneet niin kokeneet psykologit, kuin myös liiketoiminnan ammattilai-

set. Tässä kandidaatintutkielmassa arvioidaan muutosjohtajuuden roolia yrityksen ympäris-

töstrategian implementoinnissa eli yritysten ekologisen muutoksen toimeenpanijana. 
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1.1  Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Viimeisimmän hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin eli IPCC:n raportin mukaan yh-

teiskunnan nykyiset päästövähennystoimet eivät riitä ilmaston lämpenemisen rajaamiseen 

tavoiteltuun 1,5 asteeseen ja siksi tarvitaan uusia tiukempia toimenpiteitä. Lisäksi ilmaston-

muutoksen hillintä on myös perustana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavutta-

miseksi ja siksi yritysten ympäristötoimenpiteet on aloitettava välittömästi. (Ympäristömi-

nisteriö 2022) Kandidaatintyön aihe on ajankohtainen etsiessään ratkaisuja ekologisemman 

liiketoiminnan saavuttamiseksi. Työn aihe liittyy laajempiin aihealueisiin; strateginen johta-

minen ja strategiaprosessi sekä ekologisen kestävyysmuutoksen toteuttaminen liiketoimin-

nassa.  

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen kuva muutosjohtajuu-

den soveltuvuudesta yrityksen ympäristöstrategian implementointiin sekä esitellä lukijalle 

muutosjohtamisen malleja, joilla voidaan tukea implementointityötä. Työssä pyritään mää-

rittämään käsitteet ympäristöstrategia, ympäristöstrategian implementointi ja muutosjohta-

minen, jotta lukija kykenee myös itse havaitsemaan näiden yhtäläisyyksiä ja eroja sekä ar-

vioimaan täten yhteensopivuutta. 

Kandidaatintyön päätutkimuskysymys pyrkii vastaamaan suoraan työn aiheeseen ja tavoit-

teisiin, muodostaen lukijalle yksiselitteisen käsityksen muutosjohtamisen soveltuvuudesta 

ympäristöstrategian implementointiprosessiin. Tutkimuskysymys pyritään huomioimaan 

läpi kandidaatintyön ja tarjoamaan siihen lopullinen tiivistetty vastaus johtopäätöksissä. Tä-

hän perustuen määritelty päätutkimuskysymys on: 

 

Mikä on muutosjohtamisen rooli ympäristöstrategian implementoinnissa? 

 

Päätutkimuskysymyksen tueksi on määritelty myös kaksi osatutkimuskysymystä, joilla py-

ritään erityisesti tarkentamaan termejä ympäristöstrategia ja muutosjohtaminen sekä näiden 

asemaa implementoinnin kontekstissa. Lisäksi osatutkimuskysymykset jäsentelevät kandi-

daatintyön rakennetta. Työlle lisäarvoa tuovat osatutkimuskysymykset ovat: 

 

Mikä on ympäristöstrategia ja miten se voidaan implementoida? 

Mitkä muutosjohtamisen mallit tukevat parhaiten ympäristöstrategian implementointia? 
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1.2  Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 

Työ toteutetaan kirjallisuuskatsauksena; sisältäen kirjallisuuden keräämisen, arvioinnin, va-

linnan ja käsittelyn. Työn päälähteitä ovat suomen- ja englanninkieliset vertaisarvioidut tie-

teelliset artikkelit sekä soveltuva kirjallisuus. Kirjallisuuskatsauksessa hyödynnetyt oleelli-

simmat tietokannat ovat LUT Primo, SCOPUS ja Google Scholar. Kirjallisuuskatsauksen 

monipuolisuudella pyritään vaikuttamaan kandidaatintyön tarkkuuteen ja tuloksien laatuun 

sekä sovellettavuuteen. 

Kandidaatintyö on rajattu käsittelemään ympäristöstrategiaa yleisemmän kestävyysstrategia 

termin sijaan. Kestävyysstrategia käsittää yleisesti sosiaalisen ja kulttuurisen, taloudellisen 

sekä ekologisen kestävän kehityksen ulottuvuudet, mutta tässä työssä strategiaa ja sen im-

plementointia tarkastellaan vain ekologisen ulottuvuuden näkökulmasta. Toinen työn rajaus 

koskee muutosjohtamisen mallien käsittelyä. Muutosmalleja on tarjolla useita kymmeniä ja 

siksi työssä tarkemmin käsitellään lopulta vain kahta mallia. Edellä esitellyt rajaukset on 

tehty, jotta työ tarjoaisi mahdollisimman kattavan kuvan muutosjohtajuuden soveltuvuu-

desta juuri ympäristöstrategian implementointiin. Lisäksi työ vastaa näin määritettyihin tut-

kimuskysymyksiin mahdollisimman yksiselitteisesti ja kattavasti. 

 

1.3  Rakenne  

Kandidaatintyö rakentuu yhteensä kuudesta pääluvusta ja näiden alaluvuista. Ensimmäinen 

luku on johdanto, jota seuraa neljä käsittelylukua ja lopuksi työn johtopäätökset. Luvut 2 ja 

3 pyrkivät vastaamaan ensimmäiseen osatutkimuskysymykseen, luku 4 toiseen osatutkimus-

kysymykseen ja luvussa 5 vastataan vielä päätutkimuskysymykseen. Lopuksi käsittelykap-

paleiden keskeiset havainnot kerätään johtopäätöksiin. Oheisessa taulukossa 1 on käsitelty 

tarkemmin tämän kandidaatintyön lukujen keskeistä sisältöä.  
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Taulukko 1: Kandidaatintyön rakenne ja lukujen pääsisältö 

Luku Sisältö 

1 Johdanto Työ alustaminen eli taustan, tavoitteiden, tutkimuskysymyk-

sien, menetelmien, rajausten ja rakenteen määrittäminen. 

2 Strategia, ympäristö-

strategia ja strateginen 

johtaminen 

Ympäristöstrategian määrittely yleisen strategian määritel-

män kautta. Lisäksi kartoitetaan ympäristöstrategian taus-

talla vaikuttavat ajurit. Lopuksi esitellään ympäristöstrate-

giaprosessin rakenne. 

3 Ympäristöstrategian 

implementointi 

Syvennytään ympäristöstrategian implementoinnin osa-alu-

eisiin ja erityispiirteisiin sekä esitellään kahden esimerk-

kiyrityksen konkreettiset ympäristöstrategiat. 

4 Muutosjohtaminen Muutosjohtamisen yleinen määrittely ja erityispiirteiden tun-

nistaminen. Muutosmallien kartoittaminen ja kahden muu-

tosmallin tarkempi analyysi. 

5 Muutosjohtamisen 

rooli ympäristöstrategian 

implementoinnissa 

Lukujen 2, 3 ja 4 havaintojen yhdistäminen ja näin ollen muu-

tosjohtamisen ja ympäristöstrategian implementoinnin yh-

teensopivuuden analysointi. Päätutkimuskysymykseen vas-

taaminen. 

6 Johtopäätökset Käsittelykappaleiden keskeiset havainnot, tutkimuskysymyk-

siin vastaaminen sekä jatkotutkimuskohteiden esittely. 
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2  Strategia, ympäristöstrategia ja strateginen johtaminen 

Nykypäivänä tuotteen hinta ja laatu eivät ole enää yritysten ainoita tai välttämättä parhaita 

kilpailutekijöitä. Kestävyyden tuominen osaksi yrityksen strategiaa ja tämän myötä myös 

osaksi brändiä ja liiketoimintaa, tarjoaa yrityksille mahdollisuuden erottua kilpailijoistaan. 

(Etsy & Winston 2009, 3) Ympäristöstrategian määrittämisen edellytyksenä on yleisen stra-

tegian ymmärtäminen. Siksi seuraavissa kappaleissa käsitellään ensin strategiaa yleisellä ta-

solla ja perehdytään sitten tarkemmin ympäristöstrategiaan ja sen edistäjiin. Lopuksi mallin-

netaan vielä ympäristöstrategiaprosessi, joka toimii perustana strategian laadinnalle ja toi-

meenpanolle. 

 

2.1  Yleisestä strategiasta ympäristöstrategian määritelmään 

Strategia on nykypäivänä yksi liiketoiminnan peruselementeistä, mutta etymologialtaan sana 

strategia on lähtöisin jo antiikin Kreikasta, missä sillä kuvattiin ylipäällikkyyttä eli sodan-

käynnintaitoa. Strategiaa sovelletaan liiketoiminnan ja sodankäynnin lisäksi myös esimer-

kiksi politiikassa ja itsensä johtamisessa. Termin monipuolisuudesta johtuen strategialle ei 

ole yksiselitteistä määritelmää. (Freedman 2013, 12) Myös Kamenskyn (2015, 15) mukaan, 

strategian määritteleminen on haastavaa, koska strategiaa voidaan tarkastella useista näkö-

kulmista, monilta eri tasoilla ja vaihtelevissa konteksteissa. 

Liiketoiminnan kontekstissa Grant (2019, 14) on tiivistänyt strategian tarkoittamaan niitä 

keinoja, joilla yritys tai yksilö voi saavuttaa asettamansa tavoitteet. Kamensky (2015, 23) 

puolestaan on määritellyt liikeyrityksen strategian seuraavasti: ”Strategian avulla yritys hal-

litsee ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä sekä niiden välisiä vuorovaikutussuhteita siten, että yri-

tykselle asetetut kannattavuus-, jatkuvuus- ja kehittymistavoitteet voidaan saavuttaa.” Toi-

saalta strategia myös asettaa suunnan ja laajuuden yrityksen pitkän tähtäimen toiminnalle ja 

auttaa sovittamaan resurssit ja kyvykkyydet toimintaympäristön muutoksiin (Johnson et al. 

2007, 41). Strategia toimii johtamisen perustana ja luo hyvin toteutettuna yritykselle kilpai-

luetua ja positiivisia tuloksia sekä tehostaa liiketoiminnan uudistumiskykyä (Kamensky 

2015, 29–30). 
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1980-luvulta lähtien ympäristötietoisuuden lisääntyessä myös ympäristötavoitteet ja -toi-

menpiteet ovat alkaneet yleistyä yritysten strategioissa, minkä välityksellä on kehittynyt uusi 

strategian osa-alue, ympäristöstrategia (Sharma & Aragón-Correa 2005, 4–8; Koipijärvi & 

Kuvaja 2020, 22). Liiketoiminnan ympäristövaatimukset kohdistuvat pääosin neljään eko-

logisen kestävyyden osa-alueeseen, jotka ovat ekosysteemien luonnollinen uudistuminen, 

uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen, hiilineutraaliuus ja peruuttamattomien ympä-

ristövahinkojen ehkäiseminen. Konkreettiset ympäristöstrategian tavoitteet ovat usein näi-

den osatavoitteita perustuen esimerkiksi yksittäisiin päästövähennyksiin, tehokkaampaan 

jätteiden käsittelyyn ja luonnonvarojen säästeliääseen kulutukseen. (Dragomir 2020, 2) 

Yleisen strategian määritelmää mukaillen ympäristöstrategia tarkoittaa yrityksen pitkän ai-

kavälin toimintaa, joka on suunniteltu ekologisen kestävyyden näkökulmasta huomioimaan 

ympäristön muutokset, vaatimukset ja riskit sekä ohjaamaan haluttuihin lopputuloksiin. 

Wallsin et al. (2011) mukaan ympäristöstrategia perustuu siihen, että yritys sitoutuu pitkäai-

kaisiin toimenpiteisiin pyrkien minimoimaan ympäristövaikutuksensa. Dragomir (2020, 3–

4) täydentää tätä määritelmää kuvailemalla ympäristöstrategiaa ennen kaikkea toimintasuun-

nitelmaksi, jolla yritys johdonmukaisesti käsittelee ympäristövaikutuksiaan pyrkien samalla 

saavuttamaan kilpailuetua. Toisaalta Dragomir myös korostaa, että ympäristöstrategia on 

eettinen käsite, jonka toteuttamisessa yritys joutuu navigoimaan liiketoiminnan tuottavuu-

den ja ekologisuuden rajapinnassa. 

Ympäristöstrategian määritelmän ja nykypäivän liiketoimintamallien valossa ekologisen 

kestävyyden optimaalisin toteuttamistapa on osana yrityksen yleistä strategiaa (Juutinen & 

Steiner 2010, 50, 107, 209). Ympäristöstrategian tulisi vaikuttaa ja näkyä kaikessa yrityksen 

toiminnassa ja kaikilla organisaatiotasoilla (Mårtensson & Westerberg 2016). Tässä kandi-

daatintyössä ympäristöstrategiaa tarkastellaan selkeyden vuoksi omana kokonaisuutenaan, 

jotta esimerkiksi implementoinnin vaatimat erityispiirteet olisi helpompi tunnistaa. 

 

2.2  Ympäristöstrategian ajurit 

Kuvan 1 mukaisesti ympäristöstrategian taustalla on useita ajureita, jotka perustuvat erityi-

sesti joko yrityksen sisäiseen tai ulkoiseen ympäristösuuntautuneisuuteen (Saleem et al. 

2021). Tällaisia liiketoiminnan ekologisen muutoksen edistäjiä ovat muun muassa 



9 

 

lainsäädäntö ja direktiivit, sidosryhmien asettamat muutospaineet, kilpailutilanne, mahdol-

liset esimerkiksi taloudelliset hyödyt sekä yrityksen eettiset arvot ja motiivit (Bansal & Roth 

2000). Ympäristöstrategialla pyritään vastaamaan ulkoisiin ja sisäisiin muutosajureihin joko 

reagoivasti, ennakoivasti tai hyödyntämällä näitä molempia lähestymistapoja päällekkäin. 

 

 

Kuva 1: Ajurit ympäristöstrategian taustalla 

 

Reagoiva ympäristöstrategia perustuu pääosin yrityksen ulkoiseen ympäristösuuntautunei-

suuteen. Yritys tekee vaaditut ympäristötoimet pysyäkseen mukana kilpailussa, välttääkseen 

rangaistukset ja vastatakseen saamaansa ympäristökritiikkiin (Dragomir 2020, 5). Muun mu-

assa ympäristöpolitiikan noudattaminen on yrityksille pakollista ja laiminlyönti voi johtaa 

merkittäviin sanktioihin ja mainehaittoihin. Myös Suomen lainsäädännöstä löytyy useita 

vaatimuksia yrityksille koskien esimerkiksi vesistöjen ja maaperän käsittelyä sekä ilmaston-

muutosta (Finlex 2022). Reagoivan ympäristöstrategian valinneet yritykset pyrkivät vastaa-

maan muutospaineeseen rajallisin resurssein ja turvautuen pääosin yksittäisiin rakenteellisiin 

ratkaisuihin kokonaisvaltaisten toimitusketjun prosessien ja toimintatapojen muuttamisen si-

jaan. (Saleem et al. 2021) 

Yhteiskunnan ja yrityskulttuurin muutosten sekä yritysjohdon ja asiakkaiden kasvaneen ym-

päristötietoisuuden myötä useat yritykset ovat päätyneet toteuttamaan ennakoivaa ympäris-

töstrategiaa (Walls et al. 2011). Yritys pyrkii tällöin vihreään yrittäjyyteen ehkäisemällä 

Sisäiset ajurit

•Saatava hyöty (talous, kilpailuetu, maine, 
vihreät innovaatiot, edistykselliset prosessit 
ja riskienhallinta)

•Arvot, motiivit, missio ja visio

•Henkilöstön osallistuminen

Ulkoiset ajurit

•Lainsäädäntö, direktiivit ja sertifikaatit

•Sidosryhmien asettama muutospaine

•Kilpailutilanne

Ympäristö-
strategia
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ympäristövaikutuksiaan jo ennen ympäristöpolitiikan asetuksia ja ulkoisten sidosryhmien 

vaatimuksia. Ennakoivaa ympäristöstrategiaa toteuttava yritys vastaa muutospaineeseen esi-

merkiksi kouluttamalla ja huomioimalla henkilöstönsä ympäristöteemoissa, luomalla ekolo-

gisia alliansseja sekä kehittämällä vihreämpää toimitusketjua ja innovaatioita. (Dragomir 

2020, 5–6; Saleem et al. 2021) 

Erityisesti ennakoiva ympäristöstrategia tarjoaa yritykselle kilpailuetuja, joilla se voi erottua 

kilpailijoistaan ja saavuttaa taloudellista sekä maineellista hyötyä (Walls et al. 2020; Mishra 

& Yadav 2021). Saatavia kilpailuedun lähteitä ovat esimerkiksi uudet vihreät innovaatiot ja 

toimintamallit, joiden avulla voidaan laajentua uusille markkinoille ja uudistaa liiketoimin-

taa (Juutinen 2016, 26; Kraus et al. 2020). Kilpailuetujen muodostuminen ja kilpailukyvyn 

säilyttäminen edellyttävät strategian ajankohtaisuutta ja siksi ympäristöstrategia vaatii myös 

jatkuvaa kehittämistä sekä toimintaympäristön analysointia ja ennakointia (Juutinen & Stei-

ner 2010, 39; Kamensky 2015, 29, 78). Ympäristöstrategian yrityksille tuoma kilpailuetu on 

kiistelty aihe, sillä useissa aihepiirin tutkimuksissa ei huomioida kaikkia muuttujia ja ha-

vainnot pohjautuvat pääosin tutkijoiden omiin ajatuksiin (Walls et al. 2010). 

Ympäristöstrategia tuo yritykselle myös monia hyötyjä. Krausin et al. (2020) tutkimuksen 

mukaan ympäristöstrategia esimerkiksi parantaa merkittävästi yrityksen ekologista suoriu-

tumista, mikä jo itsessään osoittaa ympäristöstrategiasta saatavan hyödyn ympäristötavoit-

teiden saavuttamisessa. Juutisen ja Steinerin (2010, 40, 48–49) mukaan näiden ympäristöta-

voitteiden saavuttaminen puolestaan parantaa yritysten kilpailukykyä, verkostoja, kustan-

nustehokkuutta ja arvojen toteuttamista liiketoiminnassa sekä näiden myötä yrityksen liike-

toiminnan ketteryyttä. Muita ympäristöstrategiasta saatavia hyötyjä ovat yleisen strategian 

tavoin; tavoitteiden konkreettisuus ja selkeämmät toimenpiteet, ketterämpi liiketoiminta-

malli, monipuolisempi liiketoimintaympäristön havainnointi ja tuntemus sekä kestävän toi-

minnan tarkempi monitorointi ja raportointi, mikä parantaa läpinäkyvyyttä (Kamensky 

2014, 351–366). 

 

2.3  Strategisen johtamisen prosessi 

Kaikki strategiat vaativat taustalleen arkkitehtuurin, jonka pohjalta strategian laadinta, to-

teuttaminen ja valvonta tapahtuu (Kamensky 2014, 55). Tähän viitataan perinteisesti joko 
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strategiaprosessina tai strategisen johtamisen prosessina, joka voidaan yksinkertaisimmil-

laan jakaa kahteen vaiheeseen, strategian laadinta ja toimeenpano (Näsi & Aunola 2001, 16, 

138). Perinteisesti strategisen johtamisen prosessia kuvaavissa malleissa nämä on kuitenkin 

jaettu 5–6 alavaiheeseen painottaen strategian laadintaa. (Näsi & Aunola 2001, 16, 138; Ke-

husmaa 2010, 16; Lindroos & Lohivesi 2010, 29; Barney & Hesterly 2012, 23). Esimerkiksi 

Lindroosin ja Lohiveden (2010, 29) mallissa strategiaprosessin vaiheet ovat strategisen tie-

don keruu ja analysointi, strategian määrittely, strategisten projektien suunnittelu, strategian 

toteutus sekä strategian seuranta, arviointi ja päivitys. 

Implementointi eli strategian toteuttaminen on usein vain yksi strategiaprosessin vaiheista ja 

siksi implementoinnin merkityksen tarkentamiseksi kandidaatintyössä on päädytty yhdistä-

mään kaksi strategisen johtamisen mallia. Kuvassa 2 on esitetty Kamenskyn (2014, 56) stra-

tegisen arkkitehtuurin malli ja Johnsonin et al. (2015, 10) strategisen johtamisen perusmalli. 

Kamenskyn (2014, 55–63) malli on valittu tarkasteluun, sillä se antaa kattavan kronologi-

sesti ylhäältä alaspäin etenevän rakenteen strategiaprosessille. Lisäksi se huomioi yrityksen 

elämäntehtävän eli vision, mission, arvot ja toiminta-ajatuksen, jotka vaikuttavat erityisesti 

ympäristöstrategian taustalla. Kamenskyn malli auttaa käytännössä ymmärtämään strategi-

sen johtamisen prosessia. Mallin avulla voidaan esimerkiksi hahmottaa ulkoisten ja sisäisten 

tekijöiden suhteet, strategian ydinkohdat, vaaditut tukitoiminnot sekä sopivimmat työkalut 

ja metodit. Strategisen arkkitehtuurin malli painottuu strategian laadintaan eli analyysi ja 

suunnitteluvaiheisiin.  

Strategiset toimenpiteet jäävät Kamenskyn mallissa vähemmälle huomiolle ja siksi tätä täy-

dentämään on valittu Johnsonin et al. (2015, 9–13) kehittämä strategisen johtamisen perus-

malli (Näsi & Aunola 2001, 52). Mallissa strateginen analyysi, valinnat ja implementointi 

on esitetty samanarvoisina ja toisistaan riippuvina vaiheina, jotka eivät aina välttämättä etene 

lineaarisesti. Tässä mallissa implementointi ja sen osa-alueet, kuten resurssit, organisaatiora-

kenteet ja muutosten johtaminen, ovat selkeästi esillä (Näsi & Aunola 2001, 41). Mallit yh-

distämällä saadaan kattava kuvaus strategisen johtamisen prosessista, sen osa-alueista ja eri-

tyisesti strategian implementoinnin sijainnista, merkityksestä ja sisällöstä. Yleistä strategia-

prosessia tullaan seuraavaksi avaamaan rinnakkain ympäristöstrategiaprosessin kanssa. 

Vaikka yleisen strategian ja ympäristöstrategian motiivit ja tavoitteet eroavat toisistaan, on 

strategiaprosessin rakenteessa useita yhtäläisyyksiä. 
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Kuva 2: Kamenskyn (2014, 56) strategisen arkkitehtuurin mallista ja Johnsonin et al. (2015, 

10) strategisen johtamisen perusmallista sovellettu strategisen johtamisen viitekehys. 

 

Ympäristöstrategiaa käsittelevät tieteelliset julkaisut painottuvat usein syihin, miksi yritys-

ten pitäisi toteuttaa ympäristöstrategiaa. Konkreettista ympäristöstrategian johtamisen pro-

sessia on siis tutkittu vähemmän. (Engert & Baumgartner 2015) Klettner et al. (2014) arvioi 

tämän johtuvan siitä, että ympäristöstrategian käytännön toteuttamiseen vaikuttavat muun 

muassa yrityksen koko, sijainti ja toimiala, jolloin yhden yleispätevän mallin kehittäminen 

on haastavaa. Joitakin ympäristöstrategiaprosessia kuvaavia malleja on kuitenkin saatavilla. 

Esimerkiksi Mabu (2007, 5, 95) on määritellyt kirjassaan, että ympäristöstrategiaprosessi 

etenee pelkistetysti Edward W. Demingin ”Plan-Do-Check-Act” -kehityssykliä mukaillen. 
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Ympäristöstrategiaprosessin vaiheet ovat tällöin strategian laadinta, strategian pienimuotoi-

nen implementointi, strategian toteutumisen arviointi ja strategian täysmittainen implemen-

tointi. Malli on kehitetty pääosin yksittäisten ympäristötekojen, esimerkiksi yhden kestävän 

tuoteinnovaation, kehittämiseen. Tämä heikentää mallin sovellettavuutta suurempien ympä-

ristötavoitekokonaisuuksien suunnitteluun ja läpivientiin.  

Toinen yleispätevämpiä teorioita on kuvan 3 Azapagicin (2003) määrittämä ympäristöstra-

tegiaprosessi. Tässä mallissa korostuu erityisesti yrityksen yleisen strategian ja mission rooli 

ympäristöstrategian taustalla sekä strategiaprosessin jatkuvuus. Yrityksen ekologinen kestä-

vyys ei tule koskaan olemaan täydellisellä tasolla ja siksi myös yrityksen ympäristöstrategia 

vaatii jatkuvaa kehittämistä, mukauttamista ja uudistamista (Dragomir 2020, 4). Tähän pe-

rustuen ympäristöstrategian johtamisen prosessi tulee esittää kuvan 3 mukaisesti syklinä, 

joka säännöllisesti toistaa itseään (Azapagic 2003; Mabu 2007, 95). 

 

Kuva 3: Yrityksen kestävän kehityksen johtamisprosessi (eng. CSMS) (Azapagic 2003) 

 

Ympäristöstrategian johtamisen prosessin painotus on Azapagicin (2003) mallissa strategian 

implementoinnissa ja toimenpiteissä sekä toteutumisen arvioinnissa ja mittaamisessa. Tämä 

on merkittävä ero yleiseen strategiaprosessiin verrattuna. Kuvien 2 ja 3 mallit yhdistämällä 

voidaan ymmärtää perusteellisesti koko strategisen johtamisen kokonaisuutta. Seuraavaksi 
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käsitellään ympäristöstrategiaprosessinvaiheet Johnsonin et al. (2015, 10) mallin kiteyttä-

mänä strategisen analyysin, strategisten valintojen ja implementoinnin kautta. 

 

2.3.1  Strateginen analyysi 

Kaikki edellä esitetyt strategisen johtamisen prosessit lähtevät liikkeelle analyysivaiheesta, 

jonka aikana tehdään strategian taustatyö. Analyysivaiheessa ensimmäisenä määritetään yri-

tyksen elämäntehtävä eli missio, joka koostuu yrityksen visiosta, arvoista ja tavoitteista (Ka-

mensky 2014, 57). Nämä ovat perustana onnistuneelle strategiatyölle, sillä ne osoittavat yri-

tyksen henkilöstölle ja sidosryhmille sekä ulkoiselle toimintaympäristölle, miksi strategia 

laaditaan ja mihin sillä pyritään (Johnson et al. 2015, 79). Erityisesti aiemmin esitellyssä 

ennakoivassa ympäristöstrategiassa yrityksen missio toimii merkittävimpänä motiivina stra-

tegian taustalla. Azapagic (2003) korostaa, että yrityksen ympäristöpolitiikan tulee olla lin-

jassa elämäntehtävän ja yleisen strategian kanssa ja siksi myös Kamenskyn strategisen ark-

kitehtuurin malli tukee ympäristöstrategiaprosessia. Lisäksi Juutisen ja Steinerin (2010, 106) 

sekä kuvan 3 mallin mukaisesti muutosajureiden tunnistaminen on yksi ympäristöstrategia-

prosessin analyysivaiheen ensimmäisistä tehtävistä. 

Kun yrityksen elämäntehtävä ja muutosajurit on määritetty, lähdetään selvittämään yrityksen 

sisäisen- ja ulkoisen toimintaympäristön erityispiirteitä ja vaatimuksia. Tämä tehdään erilai-

sin ympäristöanalyysein, sisäisen tehokkuuden analyysein ja näiden synteesianalyysein (Ka-

mensky 2014, 58–59). Erityisesti SWOT-analyysi esiintyi laajasti niin yleistä kuin ympäris-

töstrategian prosessia käsittelevissä aineistoissa. Syynä tälle on analyysin kyky auttaa tun-

nistamaan niin yrityksen sisäiset vahvuudet ja heikkoudet, kuin ulkoiset mahdollisuudet ja 

uhat, joiden perusteella osataan asettaa realistisemmat tavoitteet. Ympäristöstrategian yhtey-

dessä SWOT-analyysia voidaan kohdentaa huomioimaan esimerkiksi vain ympäristömuut-

tujat. (Azapagic 2003)  

Niin ympäristöstrategian kuin yleisen strategiankin näkökulmasta, analyysien tarkoituksena 

on kuvata toimialan, markkinoiden ja yrityksen nykytilaa eli esimerkiksi resursseja sekä 

muutosvalmiutta. Ympäristöstrategia kannalta oleellista on analysoida yrityksen nykyistä 

ekologisen vastuullisuuden tasoa ja verrata tätä kilpailijoihin sekä ulkoisen toimintaympä-

ristön asettamiin ympäristövaatimuksiin. Analyysien avulla esimerkiksi 
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ympäristötavoitteiden asettamisessa osataan priorisoida niitä tavoitteita, jotka tuovat parasta 

kilpailuetua tai ovat liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta pakollisia. (Juutinen & Steiner 

2010, 106, 115–116; Johnson et al. 2015, 10–13) 

 

2.3.2  Strateginen valinta 

Analyysivaiheen jälkeen siirrytään strategiaprosessin toiseen vaiheeseen, jonka keskiössä on 

strategisten tavoitteiden valinta.  Lisäksi strategisen valinnan vaiheessa määritetään toimin-

tasuunnitelma, jolla ympäristöstrategiaprosessin seuraavaa vaihetta eli implementointia läh-

detään toteuttamaan. Johnson et al. (2015, 11) tiivistävät tämän vaiheen tarkoittamaan stra-

tegian päätöksiä liittyen haluttuihin päämääriin eli tavoitteisiin sekä metodeihin, joilla ta-

voitteet pyritään saavuttamaan. Barney ja Hesterly (2012, 26–27) puolestaan toteavat, että 

strategisen valinnan aikana yritykset päättävät, millainen strategia valitaan ja miten kilpai-

luetua lähdetään tavoittelemaan. 

Strategiset valinnat perustuvat ympäristöstrategialla ja yleisellä strategialla samoihin peri-

aatteisiin. Molemmissa tavoitteiden ja toimintasuunnitelman tulee vastata yrityksen tulevai-

suuden tahtotilaan, olla realistisesti saavutettavissa ja tarpeeksi konkreettisia, jotta toteutu-

misen seuranta on mahdollista (Lindroos & Lohivesi 2010, 41). Tavoitteiden tulee olla myös 

tarpeeksi vaativia, jotta ne saavat aikaan muutoksen. Lisäksi niillä on hyvä olla selkeä aika-

taulu ja mittari tai tavoitearvo. (Azapagic 2003) Esimerkiksi sähköyhtiö Helen Oy:n missio 

on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja tämän saavuttamiseksi on asetettu strategi-

nen osatavoite vähentää hiilidioksidipäästöjä 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 men-

nessä (Helen 2016). Tavoitteella on siis selkä tavoiteaika 2025 ja tavoitearvo 40 %. Helenin 

strategiasta löytyy myös konkreettiset toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Hyvä toimenpidesuunnitelma ei takaa onnistunutta implementointia, mutta antaa tähän kui-

tenkin paremmat mahdollisuudet. 
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3  Ympäristöstrategian implementointi  

Strategiaprosessin viimeinen ja tämän kandidaatintyön kannalta keskeisin vaihe on imple-

mentointi eli strategian toimeenpano. Implementointi tarkoittaa erilaisia toimenpiteitä, joilla 

strategia mukautetaan kiinteästi osaksi liiketoimintaprosesseja ja tukifunktioita (Juutinen & 

Steiner 2010, 126). Nämä toimenpiteet perustuvat ihmisten ja asioiden johtamiseen osana 

yrityksen jokapäiväistä toimintaa (Lindroos & Lohivesi 2010, 45). Implementointi on stra-

tegiaprosessin kriittinen vaihe, sillä vain strategisten tavoitteiden toteutuessa yritys voi saa-

vuttaa asettamansa tavoitteet ja mission. 

Ympäristöstrategian implementointi rakentuu useista osa-alueista. Esimerkiksi Radomskan 

(2015) mukaan ympäristöstrategian implementoinnissa oleellista ovat johtaminen, viestintä, 

henkilöstön koulutus ja osallistaminen, ympäristöstrategian laatu sekä erilaiset työkalut ja 

järjestelmät. Juutinen ja Steiner (2010, 120) täydentävät tätä vielä raportoinnilla sekä priori-

soinnilla, Azapagic (2003) resurssien allokoinnilla sekä Engert ja Baumgartner (2016) orga-

nisaation rakenteella ja kulttuurilla. Useissa artikkeleissa painotetaan myös ulkoisen toimin-

taympäristön ja sidosryhmien vaikutuksia strategian toimeenpanoon. Kuvassa 4 on esitetty 

näiden pohjalta ympäristöstrategian implementoinnin keskeiset osa-alueet. Ympäristöstrate-

gian implementointiin vaikuttavien tekijöiden monipuolisuus osoittaa johtamisen haastavuu-

den, sillä osatekijöitä onnistuneen toimeenpanon taustalla on runsaasti. 

 

Kuva 4: Ympäristöstrategian implementoinnin osa-alueet 

  

Ympäristöstrategiaprosessissa kaikki vaiheet vaikuttavat toisiinsa ja siksi myös aiempien 

vaiheiden laatu vaikuttaa suoraan implementointivaiheeseen. Kuvan 2 mallin ensimmäinen 

vaihe eli elämäntehtävän kirkastaminen luo parhaimmillaan yritykseen 
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ympäristöystävällisen organisaation identiteetin. Tämä edistää yritysjohdon, työntekijöiden 

ja sidosryhmien muutosmyönteisyyttä, -motivaatiota, -asenteita ja -työskentelyä. (Juutinen 

& Steiner 2010, 107; Dragomir 2020, 85) Lisäksi, mitä tarkemmin yrityksen resurssit ja 

muutosvalmius on selvitetty, sitä helpompaa on tavoitteiden ja ympäristötoimenpiteiden 

määrittäminen ja siten myös strategian käyttöönotto. Voidaan siis todeta, että implementoin-

nin taustalla olevan strategian laatu on yksi toteutukseen vaikuttava tekijä (Radomska 2015).  

 

3.1  Johtaminen 

Radomskan (2015) tutkimuksen mukaan johtaminen on yksi merkittävimpiä toimeenpanoa 

edistäviä tekijöitä. Esimerkiksi Lindroos ja Lohivesi (2010, 64) ovat havainneet, että strate-

gian epäonnistuneen implementoinnin taustalla on usein huono johtaminen. Klettner et al. 

(2014) ovat myös todenneet, että muutokset johtamisrakenteissa ja -prosesseissa tehostavat 

ympäristöstrategian implementointia merkittävämmin kuin yksittäiset toimenpiteet, sillä 

sama johtamismalli ei toimi kaikissa strategiatapauksissa (Kehusmaa 2010, 136). 

Erityisesti yritysjohdon oma motivaatio ja sitoutuminen implementoitavia toimenpiteitä ja 

muutoksia kohtaan vaikuttaa suoraan myös työntekijöiden motivaatioon ja muutosmyöntei-

syyteen (Juutinen & Steiner 2010, 119). Engertin ja Baumgartnerin (2016) mukaan imple-

mentoinnin kannalta olisi oleellista, että toimeenpanoa johtavat henkilöt olisivat mukana 

myös strategian laadinnassa. Tällöin voidaan olla varmoja siitä, että johtajat ymmärtävät 

ympäristötoimenpiteiden merkityksen. Lisäksi näin varmistetaan, että strategiset tavoitteet 

ovat toteutettavissa käytännössä. Ympäristöstrategian toimeenpaneminen vaatii johtajalta 

riittävää osaamista johtaa implementointiprosessia sekä erilaisia ominaisuuksia, kuten vas-

tuullisuutta ja päätöksentekokykyä (Radomska 2015). Strategian toimeenpanon johtaminen 

perustuu myös muutoksen johtamiseen ja siksi taito johtaa muutosta ja erityisesti henkilöstöä 

muutoksessa on avainasemassa. Tällaista muutosjohtamista käsitellään erikseen luvussa 4  

ja sen roolia ympäristöstrategian implementoinnissa analysoidaan luvussa 5 . 

 

3.2  Henkilöstö ja sidosryhmät 

Kamenskyn (2014, 341–342) mukaan strategiat ovat toteutettavissa vain, jos kaikki tehty työ 

on sen kanssa linjassa. Tästä johtuen ympäristöstrategian implementointi vaatii sujuvaa 
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yhteistyötä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa, jotta tarvittavat muutokset saadaan toteutet-

tua ja tavoitteet saavutettua. Engert ja Baumgartner (2016) korostavat erityisesti työntekijöi-

den motivaation merkitystä implementoinnin onnistumisessa. Heidän mukaansa tähän voi-

daan vaikuttaa johtamisen ohella erilaisin koulutuksin ja palkitsemisjärjestelmin. 

Koulutusta tarvitaan, jotta työntekijät ymmärtävät paremmin miksi ympäristöstrategiaa to-

teutetaan ja osaavat edistää toimeenpanoa myös itsenäisesti omissa työtehtävissään. Tällai-

nen osallistaminen saa työntekijät tuntemaan itsensä tärkeiksi, mikä kasvattaa muutosmoti-

vaatiota. Azapagic (2003) vie työntekijöiden osallistamisen vielä hieman pidemmälle koros-

taen artikkelissaan, että työntekijöitä tulisi rohkaista tuomaan esille muutosideoitaan, joilla 

yrityksen ekologisuutta voidaan parantaa. Tällöin muutosmotivaation voidaan uskoa olevan 

korkeimmillaan, sillä työntekijät kokevat mielipiteidensä vaikuttavan. Palkitsemisjärjestel-

mät puolestaan tarjoavat konkreettista lisämotivaatiota työntekijöille olla aktiivisia ja edistää 

ympäristötavoitteiden toteuttamista. (Engert & Baumgartner 2016)  

Kumppanuus ja yhteistyö sidosryhmien kanssa on puolestaan tärkeää, koska näin saadaan 

aikaan monipuolista keskustelua ja tiedonvaihtoa, mikä johtaa parhaimmillaan esimerkiksi 

implementointia edistäviin tutkimus- ja kehitysprojekteihin. (Johannsdottir & McInerney 

2018). Ekologisesti kestävien liiketoimintakumppanien valinta on yrityksille konkreettinen 

toimenpide vaikuttaa toimitusketjunsa ekologisuuteen ja täten keskeinen implementoinnin 

toimenpide (Quasi 2001). Lisäksi yritys voi omalla toiminnallaan asettaa ympäristömuutos-

paineita myös nykyisille sidosryhmilleen. 

 

3.3  Viestintä ja raportointi 

Juutinen ja Steiner (2010, 117–119) korostavat tiedotuksen merkitystä ympäristöstrategia-

prosessissa. Myös Azapagic (2003) painottaa kuvan 3 mallissaan viestinnän merkitystä, ku-

vaten tätä erillisenä prosessin vaiheena. Hän perustelee tätä sillä, että viestintä on tärkeä 

keino edistää yrityksen ekologisuutta ja tuoda saavutukset näkyville. Genç (2017) alleviivaa 

artikkelissaan, että sisäinen viestintä on välttämätöntä, jotta strategia saadaan implementoi-

tua kaikilla organisaatiotasoilla. Heikko sisäinen viestintä lisää myös epätietoisuutta ja täten 

muutosvastarintaa. Heikko ulkoinen viestintä puolestaan voi Gençin (2017) mukaan vaikut-

taa negatiivisesti yrityksen suhteisiin, maineeseen ja myyntiin, jos sidosryhmät eivät tiedä 

yrityksen ekologisuuden tasoa. 
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Sisäisen viestinnän keinoja on strategisessa johtamisessa useita, mutta esimerkiksi Azapagic 

(2003) korostaa yrityksen sisäistä raportointia. Hän kokee tämän vaikuttavan positiivisesti 

yrityskulttuuriin ja tavoitteiden saavuttamiseen. Engertin ja Baumganterin (2016) mukaan 

implementoinnin kannalta merkittävää on myös avoin kommunikointi ja palautekulttuuri. 

Tällä tarkoitetaan erityisesti sitä, että strategiset päätökset tulisi tehdä vuorovaikutuksessa 

sellaisten osastojen kanssa, joita implementoitavat ympäristöstrategian toimenpiteet koske-

vat. Sisäinen viestintä vaikuttaa myös koulutuksen tavoin työntekijöiden motivaatioon, li-

säämällä tietoisuutta siitä, miten itse voi vaikuttaa ympäristötavoitteiden toteutumiseen. 

Ympäristöstrategian ulkoinen viestintä perustuu Klettnerin et al. (2014) raportin perusteella 

aiemmin käsiteltyyn yhteistyöhön sidosryhmien kanssa sekä ympäristöstrategian pääkohtien 

ja ympäristöraporttien julkaisemiseen esimerkiksi yrityksen nettisivuilla tai vuosittain toi-

mintakertomuksen yhteydessä. Raportin mukaan 50 yrityksen otannasta kaikilla oli jonkin-

laista ympäristöviestintää ja jopa 27 yrityksellä oli julkaistuna erillinen ympäristöraportti. 

Tehokkaalla ympäristöraportoinnilla yritykset vaikuttavat toimintansa läpinäkyvyyteen ja 

esimerkiksi todistavat markkinoinnissa esittämänsä väitteet todeksi (Azapagic 2003). Ra-

portointi perustuu aktiiviseen strategisten tavoitteiden toteutumisen ja täten yrityksen ympä-

ristövaikutusten seurantaan. 

 

3.4  Työkalut ja järjestelmät 

Implementoinnin tueksi on kehitetty useita työkaluja, joista osa on yhteisiä yleisen strategian 

kanssa ja osa soveltuu erityisesti ympäristöstrategian toteuttamiseen. Azapagic (2003) jakaa 

työkalut kahteen ryhmään, muutosta hallitsevat työkalut ja ekologisuuden tasoa mittaavat ja 

parantavat työkalut. Radomskan (2015) ja Azapagicin (2003) tutkimuksissa yrityskulttuurin 

muutoksen hallinnan työkaluja ovat esimerkiksi yrityksen strategia, muutosjohtaminen, bud-

jetointi, aikatauluttaminen ja riskienhallinta. Erilaisia ekologisuuden tasoa mittaavia ja pa-

rantavia työkaluja ovat puolestaan muun muassa balanced scorecard, strategiakartat, proses-

sien mallintaminen ja erilaiset ulkoiset mittarit ja ympäristöstandardit. Esimerkiksi 

ISO14001-standardi on laajasti käytetty ympäristöjärjestelmä, joka tarjoaa yritykselle me-

netelmiä, prosesseja ja työkaluja, joilla se voi hallita ympäristötoimenpiteidensä tasoa (Dra-

gomir 2020, 33). 

 



20 

 

3.5  Organisaatio ja resurssien allokointi 

Ympäristöstrategian implementoinnin tulee vaikuttaa kaikilla organisaatiotasoilla. Tämä tar-

koittaa sitä, että ympäristötavoitteet vaativat toimenpiteitä useissa yrityksen yksiköissä ja 

toimitusketjun vaiheissa. Ympäristöstrategia pyritäänkin siksi huomioimaan kaikissa yrityk-

sen ydinliiketoiminnoissa ja tukitoiminnoissa eli esimerkiksi tuotannossa, markkinoinnissa, 

hankinnoissa, myynnissä ja tuotekehityksessä (Juutinen & Steiner 2010, 6). Ympäristöstra-

tegian yhteensopivuus organisaation rakenteen, kulttuurin ja prosessien kanssa on välttämä-

töntä, sillä vain tällöin asetetut tavoitteet ovat toteutettavissa valituilla toimenpiteillä koko 

yrityksessä (Engert & Baumgartner 2016). Tätä yhteensopivuutta voidaan varmistaa, kuten 

aiemmin työssä on mainittu, valitsemalla strategian kehittämiseen henkilöitä eri yksiköistä, 

joita muutokset koskettavat. Resurssien ja vastuiden allokointi puolestaan tarkoittaa erityis-

tehtävien ja tarkkojen vastuualueiden jakamista henkilöstölle (Dragomirin 2020, 36). Lisäksi 

yrityksen taloudellisia ja teknisiä resursseja tulee allokoida implementointiin. Tässä avusta-

vat muun muassa yrityksen tuotannon suunnittelu ja budjetointi (Azaparic 2003; Engert & 

Baumgartner 2016). 

 

3.6  Yritysten Helen Oy ja ABB Oy ympäristöstrategiat ja implementointi 

Ympäristöstrategia, -strategiaprosessi ja implementoinnin erityispiirteet vaihtelevat yrityk-

sen toimialan ja tavoitteiden mukaan. Siksi seuraavaksi tutustutaan kahden yrityksen, Ener-

gia-alan yhtiö Helen Oy:n ja sähköautomaation teollisuuskonserni ABB Oy:n, virallisten 

ympäristöstrategioiden sisältöön. Yleisesti Helen-konsernilla on käytössä vastuullisuuspoli-

tiikka, joka ulottuu kaikkeen yritystoimintaan (Helen 2022a). Tämän ansiosta myös ympä-

ristö on huomioitu osana yleistä strategiaa. ABB:llä puolestaan ympäristöstrategia on esi-

tetty osana kestävyysstrategiaa huomioiden myös sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden 

vaatimukset, mutta kuitenkin erillään yleisestä strategisesta johtamisesta. Molempien yritys-

ten ympäristöstrategiat on suunniteltu vastaamaan YK:n asettamiin kestävän kehityksen ta-

voitteisiin. (ABB 2022a; Helen 2022b) 

Helen Oy:n viidestä strategisesta tavoitteesta yksi on selkeä ympäristötavoite ja lisäksi eko-

loginen kestävyys vaikuttaa osittain muiden strategian tavoitteiden taustalla. Strategian ym-

päristötavoite perustuu Helenin pyrkimykseen saavuttaa hiilineutraali energiajärjestelmä 
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vuoteen 2030 mennessä. Tälle strategiselle tavoitteelle on asetettu kaksi suurempaa toimen-

pidettä, jotka ovat Hanasaaren voimalaitoksen sulkeminen vuonna 2023 ja Salmisaaren tuo-

tannon muuttaminen hiilettömäksi vuonna 2024. Nämä suuret toimenpiteet vaikuttavat mer-

kittävästi myös henkilöstön arkeen ja vaativat siksi implementoinnissa erityishuomiota. Li-

säksi tavoitteisiin pyritään vuoden 2021 vastuullisuusraportin mukaan myös uusilla inves-

toinneilla, jotka kohdistuvat esimerkiksi hukka- ja ylijäämälämmön hyödyntämiseen sekä 

uusiutuvan energian tuotantolaitoksiin. (Helen 2022b) 

Strategisten tavoitteiden ohella Helenin toimintaa ohjaa vastuullisuusohjelma, joka voidaan 

myös rinnastaa ympäristöstrategiaan. Vastuullisuusohjelma laaditaan henkilöstön ja sidos-

ryhmien kanssa yhteistyössä, minkä voidaan luvun 3.2 pohjalta olettaa vaikuttavan positii-

visesti sen toimenpiteiden implementointiin. Vastuullisuusraportin keskeiset ympäristötee-

mat ovat energiajärjestelmän hiilineutraalisuus, tuotteiden elinkaaren optimointi ja luonnon 

monimuotoisuuden kunnioittaminen. Näiden alle on lisäksi asetettu useita tarkempia osata-

voitteita, kuten vesistövaikutusten minimointi ja 100 % kestävän biomassa hyödyntäminen. 

Tavoitteiden saavuttamiseen on määritetty toimenpiteitä, kuten ainoastaan kestävyyssertifi-

oidun biomassan hankinta, aktiivinen vesistövaikutusten seuranta ja raportointi sekä tuotan-

nosta syntyvien sivutuotteiden uudelleenkäyttö. (Helen 2022b) 

Helenin tavoin myös ABB Oy:n ympäristöstrategissa on esitetty selkeät strategiset ympäris-

tötavoitteet. Ensimmäinen ABB:n ympäristötavoitteista on edistää vähähiilistä yhteiskuntaa. 

Tämän tavoitteen alla mainitaan muun muassa hiilineutraaliuus vuoteen 2030 mennessä sekä 

asiakkaiden tukeminen CO2 -päästöjen vähentämisessä. ABB:n verkkosivuilta löytyy myös 

kattava esitys toimenpiteistä, joilla muutoksiin pyritään. Tällaisia ovat esimerkiksi koneiston 

sähköistäminen, 100 % uusiutuvan energian hyödyntäminen ja energiatehokkuuden paran-

taminen (ABB 2022b). Toinen ympäristötavoite on kiertotalouden lisääminen. ABB pyrkii 

hyödyntämään kiertotaloutta ainakin 80 % tuotannostaan sekä tuottamaan minimaalisesti 

kaatopaikkajätettä. Tämän tavoitteen toteuttamiseen ABB on kehittänyt oman prosessin, 

joka pyritään vuoden 2022 aikana implementoimaan osaksi kaikkia neljää organisaation bu-

siness aluetta (ABB 2022c). ABB:n ympäristöstrategian käyttöönotto koskettaa laajasti koko 

organisaation toimintaa aina tuotantohenkilöstöstä sidosryhmiin. (ABB 2022a) 



22 

 

4  Muutosjohtaminen 

”Muutos on haaste. Jos hoidat sen hyvin, hyödyt moninkertaisesti.” 

- Kottler ja Rathgeber (suom. Lustig 2008, 13) 

 

Maailma muuttuu jatkuvasti ja pysyäkseen mukana tässä muutoksessa, yritysten tulee kiin-

nittää erityistä huomiota liiketoimintansa kehittämiseen. Muutos ei tapahdu yrityksissä it-

sestään ja siksi tarvitaan erilaisia strategioita ja työkaluja ohjaamaan muutosta organisoidusti 

(Tang 2019, 49). Muutosjohtajuus on yksi tapa johtaa muutosta. Seuraavissa luvuissa mää-

ritellään ensin tarkemmin muutosjohtamisen käsite, tavoitteet ja menestystekijät sekä muu-

tosjohtajan ominaispiirteet. Tämän jälkeen muutosjohtamisen mallien käsittely etenee kuvan 

5 mukaisesti. Ensin kaikki kirjallisuuskatsauksessa löydetyt mallit kerätään taulukoksi liit-

teeseen 1. Tämän jälkeen käytetyimmistä ja tunnetuimmista malleista koostetaan tiiviimpi 

taulukko, jossa tarkastellaan mallien erityispiirteitä ja soveltuvuusalueita. Näiden perusteella 

valitaan lopuksi kaksi muutosmallia tarkempaan analysointiin. Lopuksi luvussa 5 arvioidaan 

vielä näiden mallien osuutta ja soveltuvuutta ympäristöstrategian implementoinnissa. 

 

Kuva 5: Muutosjohtamisen mallien tarkastelun rakenne 

 

4.1  Muutosjohtamisen määritelmä 

Muutosjohtamisella tarkoitetaan erilaisia toimintamalleja ja työkaluja, joilla voidaan ohjata 

yksilön, tiimin ja organisaation muutosta lähtötilanteesta tavoitteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, 

että muutos ja sen johtaminen vaikuttavat yksilön päivittäiseen toimintaan ja muutosasen-

teeseen, tietyn yksikön toimintatapoihin ja lopulta koko organisaatioon (Setyanto et al. 

2019). Ennen kaikkea muutosjohtaminen on ihmisten johtamista läpi muutoksen (Lauer 

Liitteeseen 1 koostettu taulukko 
kaikista kirjallisuuskatsauksessa 
löydetyistä muutosjohtamisen 
malleista

7 mallin 
kokoaminen 
taulukkoon. 
Näiden 
erityispiirteiden ja 
sovellusalueiden 
määrittäminen.

Kahden mallin valinta 
tarkempaan 
tarkasteluun. Lopuksi 
näiden soveltuvuuden 
analysointi 
ympäristöstrategian 
impelementoinnissa.
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2021, 4, 6). Esimerkiksi Kotterin (1996, 26) mukaan onnistunut muutos perustuu 70–90 pro-

senttia ihmisten johtamiseen ja 10–30 prosenttia muiden asioiden johtamiseen. Muutosjoh-

tamisen tavoitteena on sopeuttaa yritys strategisen johtamisen määrittämiin muutoksiin hal-

litsemalla ja edistämällä henkilöstön sopeutumista muutokseen (Setyanto et al. 2019). Muu-

tosjohtamisen tavoitteita ovat lisäksi muutosvastarinnan ehkäiseminen ja tehokkaampi sekä 

pysyvämpi muutosten saavuttaminen.  

Tarve muutosjohtamiselle voi syntyä yrityksen sisäisen tai ulkoisen toimintaympäristön 

aloitteesta ja joko suunnitellusti tai yllättävän muutospaineen seurauksena (Bamford & For-

rester 2003; Lauer 2021, 13). Tässä kandidaatintyössä käsiteltyjen ympäristöstrategian mää-

rittämien muutosten ohella, muutosjohtamisella voidaan johtaa suunnitellusti esimerkiksi or-

ganisaation rakenteellisia ja kulttuurillisia muutoksia, digitalisaatiota sekä fuusio- ja yritys-

ostoprosesseja (Setyanto et al. 2019). Yritysten ulkoisella ja äkillisellä muutospaineella puo-

lestaan tarkoitetaan esimerkiksi COVID-19-pandemian kaltaista akuuttia tarvetta, jossa yri-

tysten tuli nopeasti lisätä etätyöskentelyä ja parantaa toimintansa hygieenisyyttä.  

Muutosjohtamisen onnistumisen taustalla vaikuttaa useita menestystekijöitä ja edellytyksiä. 

Esimerkiksi Lauer (2021, 76) on määritellyt muutosjohtamisen menestystekijöiksi johtajan, 

vision ja kommunikaation sekä henkilöstön osallistumisen, integroinnin ja kouluttamisen. 

Lisäksi muutosjohtamista tukevat ulkoinen konsultointi, prosessin organisointi ja yrityksen 

evoluutio. Kottler (1996, 16) lähestyy menestystekijöitä analysoimalla ensin kahdeksaa 

syytä, miksi muutoksen läpivienti useimmiten epäonnistuu. Nämä syyt ovat hänen mu-

kaansa: 

• Henkilöstön liiallinen itsetyytyväisyys 

• Vaikutusvallaltaan ja osaamiseltaan puutteellinen muutostiimi ja johtaja 

• Vision merkityksen aliarvioiminen 

• Vision heikko viestintä 

• Uuden vision toteutumista rajoittavien esteiden salliminen 

• Epäonnistuminen lyhyen aikavälin voittojen luomisessa 

• Voiton julistaminen liian aikaisin 

• Muutosten heikko kytkentä osaksi yrityskulttuuria 

Kottlerin (1996, 16) ja Lauerin (2021, 76) näkemysten pohjalta muutosjohtamisessa tulisi 

kiinnittää huomiota erityisesti muutoksen taustalla olevan vision toteuttamiseen ja 
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aktiiviseen viestintään, muutosten kytkentään osaksi yrityksen jatkuvaa toimintaa ja kehi-

tystä sekä muutosjohtajan ja tiimin osaamisen varmistamiseen. Kottler (1996, 4) vielä ko-

rostaa, että tärkeintä muutoksen onnistumiselle on, että muutokseen osallistuvat henkilöt 

tuntevat, että muutos on kiireellinen ja tärkeä. Perusteellisella ja sujuvalla muutosjohtami-

sella voidaan saavuttaa pysyvää ja pitkäaikaista hyötyä (Tang 2018). Onnistunut muutosjoh-

taminen muovaa parhaimmillaan yrityksen ydinarvoja ja toimintaan vaikuttavia uskomuksia 

siten, että ne ohjaavat organisaatiota vielä pitkään, vaikka toimintamallit tai strategia muut-

tuvat (Juutti & Virtanen 2009, 140).  

Miller (2001) toteaa, että osaava muutosjohtaja on muutoksen läpiviennin onnistumisessa 

keskeinen tekijä. Johtaja on vastuussa siitä, että muutos onnistuu ja esimerkiksi Kotterin 

(1996, 16) esittämät muutoksen epäonnistumisen syyt eivät toteudu. Muutosjohtajan tulee 

omata erilaisia muutostilanteeseen soveltuvia taitoja, joilla tämä voi mahdollistaa muutoksen 

(Song 2009). Esimerkiksi Juutin ja Virtasen (2009, 142–143) mukaan hyvä muutosjohtaja 

osaa tulkita työyhteisön tunnetiloja ja ajatuksia sekä ohjata näitä kohti haluttua visiota ja 

perustehtävää. Heidän mukaansa johtajan tulee toimia työntekijöiden tasolla samaistuakseen 

näiden tunnetiloihin ja toisaalta ollakseen myös itse samaistuttava. Lisäksi muutosjohtajan 

on kyettävä itse sopeutumaan muutoksiin ketterästi, jotta pystyy samanaikaisesti johtamaan 

muutosta ja muuttumaan itse. Tässä auttavat useat luonteenpiirteet ja opitut tavat, kuten op-

timismi, itseluottamus, innovatiivisuus, yhteistyökyky ja järjestelmällisyys. (Miller 2001)  

Seuraavassa luvussa 4.2 listataan erilaisia muutosmalleja, jotka toimivat runkona muutosten 

läpiviennille eli auttavat johtajaa jäsentelemään muutosta. Lisäksi mallit tukevat muutoksen 

eri osa-alueiden muutosvalmiuden tarkastelua (Parry et al. 2014). Muutosmallin hyödyntä-

minen ei kuitenkaan pienennä muutosjohtajan vastuuta prosessissa, vaan johtajan vastuulla 

on valita sopivin muutosjohtamisen prosessi ja johtaa se onnistuneesti loppuun asti. (Tang 

2019, 48–49) 

 

4.2  Muutosjohtamisen mallit 

Muutosjohtamisen mallit ovat erilaisia ohjeellisia rakenteita tai prosesseja, jotka auttavat 

ymmärtämään ja johtamaan organisaation muutosta (Cameron & Green 2020, 103). Muu-

tosmalleilla voidaan siis määrittää muutoksen läpivientiin sopivat vaiheet ja toimenpiteet, 
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joilla muutos saadaan liitettyä osaksi organisaatiokulttuuria (Al-Haddad & Kotnour 2015). 

Malleja organisaation muutosten johtamiseen on useita ja määrä myös kasvaa jatkuvasti 

(Smith 2005). Esimerkiksi Errida ja Lotfi (2021) tunnistivat tutkimuksessaan 37 erilaista 

muutosmallia. Muutosta voidaan siis tarkastella ja johtaa monin eri tavoin (Cameron & 

Green 2020, 103). Kirjallisuuskatsauksen ja liitteessä 1 esiteltyjen mallien perusteella niiden 

kehittäjät vaihtelevat yrityskonsulteista ja johtajista psykologeihin, mikä osoittaa, että muu-

tosjohtajuus perustuu perinteisen operatiivisen johtamisen lisäksi myös henkilöstön tunneti-

lojen ja muutosmotivaation ymmärtämiseen (Al-Haddad & Kotnour 2015).  

Kuvassa 6 esitettyä Kurt Lewin vuonna 1946, kehittämää kolmen vaiheen muutosmallia pi-

detään suunnitellun muutosjohtamisen lähtökohtana (Errida & Lotfi 2021). Malli perustuu 

neljään oletukseen; muutos ei tapahdu ilman motivaattoria, työntekijät ovat muutoksen kes-

kiössä, muutoksen osallisten tulee muuttaa toimintatapojaan ja houkuttelevimmatkin tavoit-

teet kohtaavat vastarintaa. Näiden oletusten kautta Lewin on päätynyt mallissaan kolmeen 

vaiheeseen, jotka ovat sulattaminen, muuttaminen ja jäädyttäminen. (Galli 2018)  

 

 

Kuva 6: Lewinin 3-vaiheinen muutosmalli (Errida & Lotfi 2021) 

 

Ensimmäisessä vaiheessa (sulattaminen) selvitetään muutoksen motiivit ja valmistellaan or-

ganisaatio muutokseen esimerkiksi purkamalla nykyiset toimintamallit. Sulattamisessa eri-

tyisen tärkeää on kirkastaa muutoksen motiivit myös henkilöstölle. Ympäristömuutoksessa 

tämä voidaan toteuttaa esittelemällä esimerkiksi tilastoja yrityksen nykyisestä ympäristö-

kuormituksesta. Toisessa vaiheessa (muuttaminen) tapahtuu konkreettinen muutoksen läpi-

vienti. Muutosjohtajan pääasiallinen vastuu on tällöin saada henkilöstö etsimään uusia toi-

mintamalleja ja muuttamaan omaa toimintaansa näitä kohti. Myös muutosvaiheessa on tär-

keää jatkaa henkilöstön motivointia esimerkiksi kertomalla, miten henkilöstö muutoksesta 

hyötyy. Viimeisessä vaiheessa (jäädyttäminen) varmistetaan, että muutos on saatu mukau-

tettua osaksi yrityksen kulttuuria ja jokapäiväisiä toimintatapoja. Jäädyttäminen viimeistelee 

Sulattaminen Muuttaminen Jäädyttäminen

Muutoksen motiivien 

ilmeneminen ja  

muutokseen  

valmistautuminen 

Siirtyminen halut-
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muutoksen ja antaa varmistuksen sille, että haluttu lopputulos on saavutettu, eikä muutos-

prosessia julisteta onnistuneeksi liian aikaisin. (Tang 2019, 50; Errida & Lotfi 2021)  

Useimmat nykypäivän muutosmallit voidaan jossakin määrin yhdistää Lewinin mallin ra-

kenteeseen, mutta erityispiirteet, painotukset ja sovellusalueet vaihtelevat (Rosenbaum et al. 

2018). Osa malleista painottaa esimerkiksi enemmän yksilön muutosta ja osa kokonaisval-

taisempaa pitkäaikaista muutosta (Schech-Storz 2013). Suunnitellun muutosjohtamisen li-

säksi malleja on kehitetty vastaamaan myös yllättävään muutostarpeeseen, esimerkiksi äk-

kinäisistä kriisitilanteista aiheutuviin muutoksiin (Errida & Lotfi 2021). Kaikki muutokset 

eivät ole samanlaisia ja siksi mallin valinnassa tulisi kiinnittää huomiota esimerkiksi toimin-

taympäristöön, muutoksen luonteeseen ja haluttuihin lopputuloksiin (Schech-Storz 2013). 

Myös tässä kandidaatintyössä pyritään määrittämään juuri ympäristöstrategian implemen-

tointiin soveltuvat mallit taulukoissa 2 ja 3 esitettyjen muutosjohtamisen mallien yleiskat-

sauksen pohjalta.  

Taulukkoihin 2 ja 3 on valittu yhteensä seitsemän muutosjohtamisen mallia liitteessä 1 esi-

tettyjen mallien joukosta. Mallien valintaperusteena on, että ne ovat tunnettuja, laajasti so-

vellettuja ja ne mainitaan useasti kirjallisuuskatsauksen lähteissä. Muutosmallit on jaettu 

kahteen kategoriaan Parryn et al. (2014) artikkelissa käyttämää luokittelua mukaillen. Tau-

lukossa kaksi on muutosjohtamisen prosessimalleja, joissa on selkeät vaiheet muutoksen lä-

piviennille. Nämä mallit ohjaavat muutosta suunnitellusti eteenpäin ja huomioivat henkilös-

tön tarpeet soveltuvin toimintatavoin prosessin eri vaiheissa. Parryn et al. (2014) mukaan 

muutosprosessin ohella lisäksi palaute menestystekijöistä ja projektin ominaisuuksista vai-

kuttaa muutosjohtamisen onnistumiseen. Siksi taulukon 2 rinnalle on otettu taulukko 3, jossa 

esitetyt mallit on kehitetty analysoimaan ja kartoittamaan muutoksen lähtötilannetta sekä 

muutoksen onnistumista edistäviä ja hidastavia tekijöitä. 

Taulukoissa 2 ja 3 on listattu muutosmallien nimi ja kehittäjät sekä erityispiirteet ja sovel-

lusalueet. Näitä vertailemalla on pyritty valitsemaan molemmista taulukoista yksi muutos-

johtamisen malli tarkempaan tarkasteluun. Valinnan perustana on ollut mallin monipuoli-

suus ja mahdollinen soveltuvuus ympäristöstrategian implementointiin. Prosessia ja olosuh-

teita kuvaavat mallit täydentävät usein hyvin myös toisiaan ja siksi mallien valinnassa on 

kiinnitetty huomiota myös näiden yhteensopivuuteen. 

  



27 

 

Taulukko 2: Muutosjohtamisen prosessimalleja (Al-Haddad & Kotnour 2015; Galli 2018; 

Rosenbaum et al. 2018; Cook 2019, 88; Tang 2019, 49, 53–54; Cameron & Green 2020, 

113–139; Errida & Lotfi 2021) 

Muutosjohtamisen prosessia kuvaavat mallit 

Malli: Tekijä Erityispiirteet Sovellusalueet 

8-portainen malli: 

Kotter 

Yksi käytetyimpiä muutosmalleja. Painottaa muutos-

johtamisen strategista puolta ja ohjaa muutosta vision 

kautta. Kokonaisvaltainen malli, jossa korostetaan eri-

tyisesti muutoksen implementointia.  

8 vaihetta 

Yleispätevä muutosmalli, 

erityisesti strategiset 

muutokset 

ADKAR-malli:  

Jeff Hiatt,  

Prosci Ltd 

Erikoistunut sopeuttamaan yksilön muutokseen. Huo-

mioi ihmisen läpi muutosprosessin. Heikkoutena johta-

jan ja prosessin heikko asema ja siksi ei sovellu suurien 

ja moniulotteisten muutosten hallintaan.  

5 vaihetta 

Pienen mittakaavan muu-

tokset esimerkiksi pro-

jektitiimissä 

Muutoskaari-malli: 

Kübler-Ross 

Psykologi Kübler-Rossin muodostama malli läheisen 

kuolemasta toipumisen vaiheille. Myöhemmin sovel-

lettu vastaamaan tunnetiloja, jotka henkilöstö käy läpi 

muutoksessa. Auttaa johtajaa ymmärtämään ja enna-

koimaan, miten henkilöstö reagoi muutoksessa.  

7 vaihetta 

Yleispätevä malli. Toimii 

hyvin erityisesti toisen 

mallin tukena kuvasta-

massa henkilöstön tunne-

tiloja muutosprosessin 

eri vaiheissa. 

Siirtymämalli:  

Bridges 

Muutokset, joissa selkeästi jokin asia päättyy ja toinen 

alkaa. Erityisesti väistämättömät muutokset. Toimii 

heikommin sisäisissä muutoksissa, joissa alku ja loppu 

eivät ole niin selkeitä. 3 vaihetta 

Fuusiot ja yritysostot 

sekä muut väistämättö-

mät muutokset 

 

Taulukkoon 2 valittiin neljä mallia. Vaikka kaikki malleista kuvaavat muutosjohtamista pro-

sessina, on niiden erityispiirteissä joitakin eroja. Kaikki mallit esimerkiksi perustuvat hen-

kilöstön johtamiseen muutoksessa, mutta eroavat siinä, keskitytäänkö Hiattin tavoin yksilön 

muutokseen, Kübler-Rossin tavoin henkilöstön tunnetilojen prosessiin vai Kotterin tavoin 

henkilöstön strategiseen johtamiseen muutoksessa. Lisäksi mallien sovellusalueet vaihtele-

vat jonkin verran ja siksi Bridgesin ja Hiattin mallit eivät sovellu ympäristöstrategian imple-

mentointiin. Ympäristöstrategian muutosten implementointi tapahtuu laajasti läpi organisaa-

tion ja siksi Hiattin ADKAR-mallin pienen mittakaavan prosessi ei olisi välttämättä tar-

peeksi kattava. Bridgesin siirtymämalli puolestaan on epäsopiva, koska ympäristöstrategian 
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tuomat muutokset eivät ole jonkin asian loppu, vaan enemmänkin liukuma uusiin toiminta-

malleihin ja -periaatteisiin. Lopulta erityispiirteidensä ja soveltuvuutensa seurauksena tau-

lukosta kaksi valittiin tarkempaan tarkasteluun Kotterin 8-portainen muutosmalli, joka on 

strategisiin muutosprosesseihin erikoistunut ja laajasti sovellettu yleismalli. Mallia tarkas-

tellaan lisää luvussa 4.2.1 . 

Taulukko 3: Muutosolosuhteiden analysoinnin malleja (Al-Haddad & Kotnour 2015; Galli 

2018; Rosenbaum et al. 2018; Tang 2019, 49, 53–54; Cameron & Green 2020, 113–139; 

Errida & Lotfi 2021 

Muutosjohtamisen olosuhteita kuvaavat mallit 

Malli: Tekijä Erityispiirteet Sovellusalueet 

McKinsey 7S-malli: 

Peters ja Waterman 

Määrittää 7 elementtiä, jotka vaikuttavat yrityksen 

muutosympäristöön ja täten kykyyn muuttua. Element-

tejä ovat esimerkiksi strategia ja arvot. Jokaista ele-

menttiä tarkastelemalla saadaan selville, mitkä asiat tu-

lee korjata, jotta haluttu muutos on saavutettavissa. 

Yleispätevä malli, sovel-

tuu hyvin myös suuriin 

muutoksiin. 

Muutosyhtälö:  

Beckhard ja Harris 

𝐶 = (𝐴 ×  𝐵 ×  𝐷) > 𝑋  

Kuvaa yrityksen olosuhteita (tyytymätön nykytilaan, 

visio ja ensimmäiset askeleet), jotka ovat edellytys 

muutosvastarinnan päihittämiselle. Yhtälön tulee toteu-

tua, jotta muutos voi toteutua. 

Muutostiimin työkalu va-

littaessa ja johtaessa jota-

kin toista muutosmallia. 

Yhtenevyys  

(congruence) malli:  

Nadler ja Tushman 

 

Ongelmakeskeinen malli, joka painottaa sitä, kuinka 

organisaation muutosprosessin osa-alueiden yhtenäi-

syys vaikuttaa muutoskäyttäytymiseen ja täten suori-

tuskykyyn sekä muutosten toteutumiseen. Auttaa diag-

nosoimaan, mitkä osa-alueet ovat muutoksessa esimer-

kiksi ristiriidassa keskenään. 

Hyvä muistilista kaikkiin 

muutosprosesseihin. Li-

säksi soveltuu hyvin epä-

onnistuneen muutoksen 

analysointiin jälkikäteen. 

 

Taulukkoon 3 otettiin mukaan kolme mallia, joille kaikille yhteistä on, että ne soveltuvat 

erinomaisesti kaikkiin muutosprosesseihin toisen mallin tueksi. Mallien erityispiirteissä oli 

joitakin eroja, mutta pääoletus oli sama; muutokseen vaikuttavien osa-alueiden tulee olla 

kunnossa ja tasapainossa keskenään, jotta muutos voidaan onnistuneesti toteuttaa. Taulukon 

3 malleista McKinseyn 7S-malli valittiin sovellettavaksi ympäristöstrategian implementoin-

tiin, koska se on monipuolinen ja vastaa ominaisuuksiltaan hyvin myös ympäristöstrategian 

erityispiirteisiin. Mckinseyn 7S-mallia käsitellään tarkemmin luvussa 4.2.2 . 
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4.2.1  Kotter 8-portainen malli 

Kotter (1996, ix–x) kehitti kuvassa 7 esitetyn muutosjohtamisen mallinsa vastauksena ha-

vaitsemiinsa aiemmin luvussa 4.1 käsiteltyihin kahdeksaan ongelmaan, miksi muutokset 

useimmiten epäonnistuvat. Mallissa on nimensä mukaisesti kahdeksan vaihetta, joista kaikki 

vastaavat johonkin näistä havaituista ongelmakohdista. Muutosmallissa on paljon samoja 

piirteitä Lewinin mallin kanssa ja Kotterin mallin kaikki kahdeksan vaihetta voidaankin si-

joittaa myös Lewinin vaiheiden alle (Rosenbaum et al. 2018). Malli on rakennettu johtami-

sen varaan, korostaen johtajuuden roolia suunnan näyttäjänä perinteisemmän hallitsevan 

johtajan roolin sijaan. (Kotter 1996, 20–31) 

 

  

Kuva 7: Kotterin 8-portainen muutosjohtamisen malli (mukaillen Kotter & Rathberg 2005, 

125–127) 

 

Kuvassa 7 on esitetty Kotterin mallin kahdeksan vaihetta. Näistä ensimmäiset neljä vaihetta 

on suunniteltu muutoksen pohjustukseen eli kaikkien muutoksen osallisten vakuuttamiseen 

siitä, että muutos on tarpeellinen ja kiireellinen. Lisäksi näiden vaiheiden aikana muutosjoh-

tajan tulee selventää itselleen visio ja strategia, joilla muutosta lähdetään viemään eteenpäin 

1. Saa aikaan kiireen tuntu

2. Kokoa ryhmä vetämään muutosta

3. Laadi muutokselle visio ja strategia

4. Selvitä visiosi ja viesti se muille

5. Valtuuta toiset toimimaan

6. Kehitä lyhyen aikavälin saavutuksia

7. Älä luovuta

8. Jalkauta uudet toimintamallit osaksi yrityskulttuuria
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sekä viestiä se myös muille. Tämän jälkeen vaiheet viisi, kuusi ja seitsemän ovat konkreet-

tista muutoksen implementointia, jossa erilaiset muutostyökalut ja henkilöstön osallistumi-

nen korostuvat. Viimeinen eli kahdeksas vaihe varmistaa vielä, että muutos on saatu vietyä 

onnistuneesti läpi ja omaksutut toimintatavat ja ajatukset juurrutettu osaksi yrityskulttuuria. 

Mallissa korostuu, että kaikki prosessin vaiheet ovat merkityksellisiä ja siksi niiden järjes-

täytynyt läpi käyminen on välttämätöntä onnistuneelle muutokselle. Jos esimerkiksi vaiheen 

kaksi muutostiimi jätetään kokoamatta tai kootaan huonosti, vaikuttaa tämä suoraan myös 

kaikkien muiden vaiheiden onnistumiseen. (Kotter 1996, 20–31) 

 

4.2.2  McKinsey 7S -malli 

McKinseyn 7S-malli on saanut alkunsa Petersin ja Watermanin havainnosta, että organisaa-

tion muutoksessa painotetaan usein ainoastaan rakenteellisia muutoksia, vaikka todellisuu-

dessa muutokseen vaikuttaa useampi muukin tekijä (Waterman et al. 1980). 7S-malli kehi-

tettiin vastaamaan tähän epäkohtaan, määrittämällä seitsemää osa-aluetta, joita analysoi-

malla voidaan havaita erilaisten korjaavien toimenpiteiden tarve läpi muutosprosessin (Galli 

2018). 7S-mallin seitsemän ulottuvuutta ovat kuvan 8 mukaisesti strategia, rakenne, järjes-

telmät, taidot, henkilöstö, johtamistyyli ja jaetut arvot (Waterman et al. 1980).  

 

Kuva 8: McKinseyn 7S-mallin osa-alueet ja (mukaillen Waterman et al. 1980) 

Jaetut arvot

Rakenne

Johtamis-
tyyli

Henkilöstö

Taidot

Strategia Järjestelmät 
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Usein strategiasta, rakenteesta ja järjestelmistä puhutaan kovina osa-alueina, koska ne ovat 

valmiiksi näkyvä ja kiinteä osa yrityksen toimintaa ja raportointia (Kumar & Geetika 2019). 

Rakenteella tarkoitetaan yrityksen hierarkiaa ja vastuualueiden jakautumista yrityksessä, 

mikä näkyy käytännössä selkeänä toiminnan ja tehtävien koordinointina. Puolestaan järjes-

telmät ovat muodollisia ja epävirallisia menettelyjä, joilla yrityksen toimintaa johdetaan ja 

raportoidaan. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset palkitsemis- ja budjetointijärjestelmät sekä 

resurssien allokointiin vaikuttavat menettelyt. Viimeinen mallin kova ulottuvuus on kandi-

daatintyön luvussa 2 määritelty strategia. Kuten strategian implementoinnissa, myös muu-

tostenjohtamisessa strategian laatu on tärkeä osa onnistunutta muutosta. (Kaplan 2005; Galli 

2018) 

Loput neljä ulottuvuutta ovat puolestaan pehmeitä osa-alueita, joiden ymmärtäminen ja ra-

portointi ei ole niin ilmeistä (Kumar & Geetika 2019). Ensimmäinen näistä on yrityksen 

henkilöstöpolitiikka eli esimerkiksi henkilöstön rekrytoinnin, osaamisen ja taustan vaikutus 

muutosprosessiin. Taidot puolestaan tarkoittavat mallissa yrityksen toimintaa ohjaavia ydin-

kyvykkyyksiä ja pätevyyksiä, joilla voidaan erottua kilpailijoista. Kolmas pehmeä osa-alue 

on johtamistyyli, jonka taustalla vaikuttaa muun muassa opitut toimintatavat ja yrityskult-

tuuri. Viimeinen seitsemästä ulottuvuudesta on jaetut arvot eli sellaiset ydin- ja perusarvot, 

jotka johdattavat ja motivoivat koko organisaatiota tavoittelemaan haluttua muutosta. (Kap-

lan 2005; Galli 2018) 

7S-mallissa ei ole selkeää hierarkiaa ja eri osa-alueiden painotus vaihtelee muutoksen luon-

teen mukaan. Muutosjohtamisen kannalta on kuitenkin oleellista, että kaikki seitsemän ulot-

tuvuutta huomioidaan aina. Lisäksi kuvan 8 mukaisesti malli korostaa osa-alueiden keski-

näistä vuorovaikutusta. Yhden osa-alueen toiminta vaikuttaa siis myös muiden toteuttami-

seen, jolloin muutos ei voi onnistua, jos yhdelläkin osa-alueella on sitä vastustavia epäkoh-

tia. (Waterman et al. 1980) 
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5  Muutosjohtamisen rooli ympäristöstrategian implementoinnissa 

Luvussa 3 käsitelty ympäristöstrategian implementointi perustuu Millarin et al. (2012) mu-

kaan voimakkaasti muutoksiin esimerkiksi yrityksen toimintatavoissa, asenteissa, viestin-

nässä ja kulttuurissa. Valsenko et al. (2019) esittävät näiden muutosten toteuttamisen eh-

doksi asianmukaista ja kokonaisvaltaista muutosjohtamista. Myös Deckerin et al. (2012) 

mukaan muutosjohtaminen on todistetusti tehokas tapa edistää muutosten implementointia, 

mutta korostaa, ettei se takaa muutoksen onnistumista. Seuraavaksi tarkastellaan ensin lu-

vuissa 4.2.1 ja 4.2.2 esiteltyjen Kotterin ja McKinseyn muutosmallien soveltuvuutta ympä-

ristöstrategian implementointiin. Lopuksi kootaan lukujen 2–5.1 havainnot yhteen ja pyri-

tään määrittämään muutosjohtamisen rooli ympäristöstrategian implementoinnissa sen vah-

vuuksien ja heikkouksien kautta. 

 

5.1  Kotterin ja McKinseyn muutosmallit 

Luvun 4.2 kuvassa 6 esitetty muutosjohtamisen mallien pohjana toiminut Lewinin 3-vaihei-

nen malli on ollut vaikuttamassa myös nykypäivän strategiaprosessien muodostumisen taus-

talla (Neugebauer et al. 2016). Yleisen muutosprosessin tavoin strateginen johtaminen lähtee 

liikkeelle strategisten tavoitteiden tunnistamisesta, sisältää niiden toteuttamiseen valmistau-

tumisen ja implementoinnin sekä päättyy lopulta tavoitteiden saavuttamiseen ja uudistunei-

siin työkäytäntöihin (Johannsdottir & McInerney 2018). Koska muutosmallit ja strategiapro-

sessi voidaan molemmat yhdistää Lewinin malliin, on mahdollista olettaa, että yleisesti tar-

kasteltuna muutosjohtamisen mallit soveltuvat hyvin ympäristöstrategian implementoinnin 

tueksi. 

Kotterin 8-portaisessa mallissa muutoksen johtajalla on keskeinen rooli, mikä vastaa hyvin 

myös ympäristöstrategian implementoinnin vaatimuksiin. Ohjaavalla johtamisella pystytään 

implementoinnissa paremmin huomioimaan henkilöstön epävarmuus ja ennakkoluulot muu-

tosprosessissa. Lisäksi 8-portainen malli huomioi henkilöstön muutosprosessissa alusta lop-

puun. Muun muassa nämä tekijät ehkäisevät keskeisesti ympäristöstrategian kohtaamaa 

muutosvastarintaa ja edistävät täten sen implementointia. Ympäristöstrategiaprosessia 
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kuvatessa tuli ilmi, että strategiaprosessin vaiheet; strateginen analyysi ja strateginen valinta 

vaikuttavat implementointivaiheeseen keskeisesti. Näiden heikko toteutus ja ongelmat hei-

jastuvat myös Kotterin 8-portaisen mallin toteuttamista. Esimerkiksi jos yrityksen visio ei 

ole selkeä tai vastaa yrityksen tavoitteita, on riski 8-portaisen muutosmallin epäonnistumi-

seen suurempi. 

McKinseyn 7S-malli puolestaan soveltuu hyvin ympäristöstrategian implementointiin, sillä 

mallin kehittämisen taustalla vaikuttaneiden havaintojen tavoin myöskään ympäristöstrate-

gian tavoitteet eivät ole saavutettavissa ilman muutoksia koko yrityksen toimintatavoissa ja 

arvomaailmassa pelkkien rakenteellisten muutosten sijaan (Markiewicz 2011). Muutoksen 

osa-alueita tulee tarkastella laajemmin, jotta muutos on pysyvä ja lähtökohdat entistäkin 

kunnianhimoisempien tavoitteisen saavuttamiseen säilyvät. 7S-malli on monipuolinen ja sen 

tarkastelemat osa-alueet soveltuvat kuvaamaan myös ympäristöstrategian implementoinnin 

osa-alueita. Esimerkiksi mallin osa-alueista järjestelmät pitää sisällään myös erilaiset budje-

tointi- ja palkitsemisjärjestelmät, jotka mainittiin myös luvussa 3 implementoinnin osa-alu-

eiden yhteydessä. McKinseyn mallilla voidaan siis tarkemmin seurata ympäristöstrategian 

eri osa-alueiden toteutumista ja erityisiä vaatimuksia sekä näiden vaikutuksia muihin osa-

alueisiin. 

 

5.2  Muutosjohtamisen soveltuvuus 

Edellisen luvun muutosmallien soveltuvuus kuvastaa hyvin myös laajemmin kokonaisval-

taisen muutosjohtamisen soveltuvuutta ympäristöstrategian implementointiin. Muutosjohta-

misen vahvuutena on kuvan 9 mukaisesti implementoinnin aikana erityisesti henkilöstön 

huomioiminen läpi muutosprosessin, selkeä johtajan asema muutoksessa ja visiolähtöisyys 

(Lauer 2021, 76). Muutosjohtaminen tukee yritysten strategisten ympäristötavoitteiden saa-

vuttamista, sillä yleinen strateginen johtaminen ei välttämättä riitä kokonaisvaltaisten pro-

sessien ja rakenteellisten muutosten läpivientiin (Kletter et al. 2014). Lisäksi yleisessä stra-

tegian implementoinnissa keskitytään usein enemmän rakenteellisiin ja toiminnallisiin muu-

toksiin, kun taas muutosjohtamisen pääasiallinen tarkoitus on saada henkilöstö ja sidosryh-

mät käytännössä hyväksymään muutokset ja toteuttamaan niitä. 
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Kuva 9: Muutosjohtamisen vahvuudet ympäristöstrategian implementoinnissa 

 

Kuten muutosjohtamista määritellessä todettiin, se on ennen kaikkea ihmisten johtamista 

läpi muutoksen. Ympäristöstrategian implementoinnin ja muutosjohtamisen välillä voidaan 

havaita useita yhtäläisyyksiä, kuten henkilöstön osallistamisen merkitys ja oikeanlaisen vies-

tinnän korostaminen. Kotterin 8-portaisen mallin mukaisesti henkilöstön täytyy olla yhtä 

mieltä muutoksen hyödystä ja tärkeydestä, jotta toteuttaminen on mahdollista. Henkilöstö-

lähtöisyys on muutosjohtamisen vahvuus ympäristöstrategiaa implementoidessa, koska näin 

henkilöstö ei unohdu kesken implementoinnin vaan henkilöstö ja sen tunnetilat osataan huo-

mioida jatkuvasti läpi prosessin. Henkilöstön epätietoisuus ja omat ennakkoluulot ympäris-

töstrategian mukanaan tuomia muutoksia kohtaan saavat aikaan muutosvastarintaa. Muutos-

johtaminen soveltuu erinomaisesti juuri tällaisen pelko- ja asennepohjaisen vastarinnan en-

nalta ehkäisyyn huomioidessaan henkilöstön tunteet ja kokemukset läpi implementoinnin. 

(Song 2009) 

Luvussa 3.1 todettiin, että ympäristöstrategian implementoinnin johtaminen on laajasti muu-

tosten johtamista ja siksi muutosjohtaminen soveltuu tehtävään hyvin. Muutosjohtaminen 

antaa strategian implementoinnista vastaavalle johtajalle työkaluja ja toimintatapoja sekä 

parhaimmillaan kokonaisen prosessin, jolla ohjata muutosta eteenpäin. Yksi muutosjohtajan 

erityispiirre on Kotterin (1996, 26) sanojen mukaan olla suunnannäyttäjä eikä vain tehtäviä 

jakeleva työnjohtaja. Ympäristöstrategian implementoinnissa ohjaava muutosjohtaminen 

Muutosjohtaja

Henkilöstön 
huomioiminen 
muutoksessa

Visiolähtöisyys
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voi muuttaa yrityskulttuuria ja nopeuttaa muutosvastarinnan läpi pääsemistä (Kletter et al. 

2014). 

Aiemmin luvussa 2 strategista johtamista kuvaillessa todettiin, että yrityksen missio, visio, 

arvot ja tavoitteet sekä näistä viestiminen ovat perustana onnistuneelle strategiatyölle, sillä 

ne osoittavat yrityksen omille työntekijöille ja sidosryhmille, mihin strategialla pyritään ja 

miksi. Näiden tekijöiden merkitys korostuu erityisesti ympäristöstrategian toteutuksessa, 

sillä yrityksen ympäristöarvojen mukainen strategia vahvistaa niin johtajan kuin henkilöstön 

ja sidosryhmien motivaatiota ohjata muutosta eteenpäin. Muutosjohtaminen soveltuu ympä-

ristöstrategian implementointiin, sillä muutosjohtamisella pyritään ohjaamaan muutoshaluk-

kuutta juuri vision avulla. 

Luvussa 4.1 esitettiin, että onnistunut muutosjohtaminen vaikuttaa yrityksen ydinarvoihin ja 

asenteisiin, vaikuttaen organisaation toimintaan pitkään ja myös läpi uusien muutosten 

(Juutti & Virtanen 2009, 140). Näin ollen muutosjohtamisella on myös ympäristöstrategian 

implementointiin pitkäaikaiset vaikutukset. Muutosjohtamisella ympäristöstrategian mukai-

set arvot ja järjestelmät mukautuvat osaksi yrityksen identiteettiä ja helpottavat täten jatku-

van ympäristömuutoksen toteuttamista toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Muu-

tosjohtamisen rooli yrityksen ympäristöstrategian implementoinnissa on siis myös rakentaa 

vihreämpää yrityskulttuuria. Parhaimmillaan yrityksen muusta liiketoiminnasta erillisenä 

strategiana alkanut ympäristöagenda saadaan onnistuneella muutosjohtamisella ja imple-

mentoinnilla osaksi yrityksen ydintoimintoja, jolloin jatkossa ympäristö huomioidaan myös 

yleisen strategian johtamisessa ja yrityksen arjessa. 

Pieninkin muutosjohtamisen virhe voi kuitenkin johtaa ympäristöstrategian implementoin-

nin epäonnistumiseen (Song 2009). Luvussa 4.1 listatuista Kotterin (1996, 16) kahdeksasta 

muutoksen epäonnistumisen syystä voidaan havaita, että muutosjohtamisen ongelmat muo-

dostuvat usein sen edellä mainituista vahvuuksista eli johtamisesta ja visiosta. Esimerkiksi 

vaikka johtaminen on ympäristöstrategian implementoinnissa enemmän muutosjohtamisen 

vahvuus, on se huonosti tai tilanteeseen sopimattomasti toteutettuna myös muutosprosessin 

heikkous. Lisäksi Song (2009) esittää artikkelissaan, että muutosjohtajuuden hidas reagointi 

ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin voi muodostua sen heikkoudeksi. 

Luvussa 3.4 todettiin, että huono johtaminen on usein syy epäonnistuneen implementoinnin 

taustalla. Muutosjohtamisen hyödyntäminen implementoinnissa ei ole poikkeus tähän. 
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Luvussa 4.1 määriteltyjen muutosjohtajan ominaispiirteiden ohella on tärkeää, että johtamis-

tyyli ja taidot suhteutetaan muutosprosessin vaatimuksiin (Song 2009). Tämä tarkoittaa ym-

päristöstrategian implementoinnissa, että muutosjohtajan tulee esimerkiksi osaamiseltaan ja 

omalta motivaatioltaan olla kykenevä johtamaan ympäristömuutosta. Lisäksi johtajat usein 

aliarvioivat muutoksen moniulotteisuuden. Implementointiin suhtaudutaan tällöin liian suo-

raviivaisesti, soveltaen vain erilaisia muutosjohtamisen työkaluja ja malleja, unohtaen muu-

tosjohtamisen perusta eli henkilöstölähtöisyys. (Decker et al. 2012) Ympäristöstrategiaa im-

plementoitaessa muutosjohtamisen avulla on jatkuvasti muistettava sen perimmäinen tarkoi-

tus eli henkilöstön ohjaaminen läpi muutoksen. 

Yrityskulttuuri vaikuttaa myös muutosjohtamisen soveltuvuuteen. Jos ympäristöstrategian 

implementoinnin taustalla olevaa visiota ei ole mukautettu yrityskulttuuriin eli yrityksen ar-

voihin ja ajatusmalleihin, vaikuttaa tämä muutosjohtamisen onnistumiseen. (Song 2009) 

Tällöin esimerkiksi Kotterin muutosmallin mukainen visiosta muille viestiminen ja kiireen 

tunnun luominen hankaloituvat huomattavasti. Lisäksi muutosvastarinnan ilmeneminen on 

tällöin todennäköisempää (Song 2009). Luvun 2 havaintojen perusteella vision määrittämi-

nen on kuitenkin ympäristöstrategiaprosessin ja erityisesti analyysivaiheen vastuulla. Tästä 

syystä huonosti laadittu ympäristöstrategia ympäristötavoitteiden ja täten muutosten taus-

talla vaikuttaa myös muutosjohtamisen soveltuvuuteen.  

Muutosjohtaminen voidaan ympäristöstrategian implementoinnin kannalta nähdä joko im-

plementointiprosessin osa-alueena tai ulkoisena tukitoimintona. Sen painopiste on suunni-

tella muutosprosessi haluttujen tavoitteiden toteutumiseen. Muutosjohtamisella ei siis suo-

raan voida johtaa valmista strategian toimintasuunnitelmaa eli siinä määritettyjä metodeja ja 

prosesseja. Toisin kuin optimaalista sopeutumista ulkoiseen ympäristöön tavoitteleva stra-

teginen johtaminen, muutosjohtaminen kohdistuu ensisijaisesti sisäänpäin, eli muutoksessa 

olevaan organisaatioon ja sen henkilöstöön. Tavoitteena on sisäisesti toteuttaa optimaalinen 

sopeutuminen strategisesta johtamisesta johtuviin ulkoisiin muutoksiin. (Lauer 2021, 4) 

Muutosjohtamisella on siis oma roolinsa ympäristöstrategian implementoinnissa, mutta se 

yksin ei johda onnistuneeseen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.  
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6  Johtopäätökset 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tutkia muutosjohtamisen roolia yrityksen ympäristö-

strategian implementoinnissa. Aluksi työssä perehdyttiin ympäristöstrategiaan ja sen imple-

mentoinnin osa-alueisiin sekä muutosjohtamisen käsitteeseen ja malleihin. Näiden käsitte-

lykappaleiden tarkoituksena oli teorian avulla selvittää ympäristöstrategian implementoin-

nin ja muutosjohtamisen erityispiirteet. Lopuksi luvussa 5 pyrittiin yhdistämään aiempien 

lukujen havainnot ja vastaamaan johdannossa esitettyyn päätutkimuskysymykseen: 

”Mikä on muutosjohtamisen rooli ympäristöstrategian implementoinnissa?” 

Päätutkimuskysymyksen tueksi kandidaatintyössä määriteltiin kaksi osatutkimuskysymystä 

tarkentamaan ja jäsentelemään kirjallisuuskatsauksessa tehtyä tutkimusta. Osatutkimusky-

symyksien avulla kartoitettiin ympäristöstrategiaa ja sen implementointia sekä rajattiin tar-

kasteltavien muutosmallien valintaa. Määritetyt osatutkimuskysymykset olivat: 

”Mikä on ympäristöstrategia ja miten se voidaan implementoida?” 

”Mitkä muutosjohtamisen mallit tukevat parhaiten ympäristöstrategian implementointia?” 

Liiketoiminnan ekologisuus on nykyään välttämätöntä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. 

Tästä johtuen yritysten tulee asettaa ympäristötavoitteita ja -strategia ohjaamaan ekologista 

muutosta. Työhön perustuen ympäristöstrategialla tarkoitetaan yrityksen pitkän aikavälin 

toimenpiteitä, joilla pyritään minimoimaan ympäristövaikutukset ja saavuttamaan näin kil-

pailuetua. Ympäristöstrategiaprosessi vastaa rakenteeltaan läheisesti yleistä strategiaproses-

sia, mutta implementoinnille annetaan entistä enemmän painoarvoa. Syynä tälle on, että vain 

implementoinnin onnistuessa yritys voi saavuttaa asettamansa ympäristötavoitteet. Työssä 

havaittiin, että ympäristöstrategian implementointi perustuu erityisesti johtamiseen, henki-

löstön ja sidosryhmien aktivointiin, monipuoliseen viestintään ja raportointiin, erilaisiin työ-

kaluihin ja järjestelmiin sekä organisaatiorakenteeseen ja resurssien allokointiin. Kirjalli-

suuskatsauksen perusteella ympäristöstrategiaa ei kuitenkaan tulisi määrittää ja implemen-

toida omana kokonaisuutenaan, vaan osana yrityksen yleistä strategista johtamista, koska 

tällöin vaikutukset ovat kokonaisvaltaisempia. 
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Työssä muutosjohtaminen määritellään tarkoittamaan ihmisten johtamista läpi muutoksen 

erilaisia toimintamalleja ja työkaluja hyödyntäen. Muutosjohtamisen tavoitteena on nopeut-

taa muutosten toteuttamista ehkäisemällä muutosvastarintaa ja tehdä muutoksista pysyviä. 

Työn perusteella muutosjohtamisessa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti muutoksen taus-

talla olevan vision toteuttamiseen, muutosten kytkentään osaksi yrityksen jatkuvaa toimintaa 

ja kehitystä sekä muutosjohtajan ja tiimin osaamiseen. Muutosjohtaminen on vapaamuotoi-

nen prosessi, mikä on mahdollistanut monien erilaisten muutosmallien kehittymisen. Erityi-

sesti erilaiset muutostyypit ja niiden kehittäjien tutkimusalat ovat vaikuttaneet muutosjohta-

misen mallien ominaispiirteisiin.  

Työssä muutosmalleja kartoitettiin kaikkiaan 38 kappaletta, joista tarkempaan tarkasteluun 

valittiin seitsemän mallia. Lopulta näiden mallien erityispiirteitä ja sovellusalueita vertaile-

malla tehtiin johtopäätös, että Kotterin 8-portainen muutosmalli ja McKinseyn 7S-malli so-

veltuivat parhaiten tarkasteltavaksi osana ympäristöstrategian implementointia. Kotterin 

malli jakaa ympäristöstrategian implementoinnin kanssa yhteisinä piirteinä johtajan merki-

tyksen sekä visiolähtöisyyden. McKinseyn malli puolestaan osoittautui soveltuvaksi moni-

puolisuutensa ja ympäristöstrategian implementoinnin kanssa jakamiensa osa-alueiden an-

siosta. Lisäksi molempia malleja voidaan kirjallisuuskatsauksen mukaan hyödyntää strate-

gisessa muutoksessa ja näin ollen myös ympäristöstrategian implementoinnissa. 

Ympäristöstrategian implementointi perustuu muutoksiin, jotka voivat ulottua jopa koko or-

ganisaatioon. Jo tästä syystä muutosjohtamista voidaan pitää tarpeellisena. Työssä ympäris-

töstrategian implementoinnilla ja muutosjohtamisella havaittiin olevan useita yhteisiä piir-

teitä. Ennen kaikkea muutosjohtamisen rooli yrityksen ympäristöstrategian implementoin-

nissa on avustaa muutoksen johtajaa ohjaamaan henkilöstö läpi muutoksen, asetetun strate-

gisen vision mukaisesti. Muutosjohtamisen perustana on saada kaikki osalliset uskomaan 

muutoksen tarpeeseen ja kiireellisyyteen, jolloin muutostoimenpiteet otetaan jopa omatoi-

misesti osaksi jokapäiväistä työskentelyä. Työssä havaittiin useissa yhteyksissä, että kaik-

kien ymmärtämä ja hyväksymä visio on kriittisessä roolissa, jotta muutos saadaan toteutu-

maan. Visiolähtöisyys osoittautuikin myös yhdeksi muutosjohtamisen vahvuudeksi analy-

soitaessa sen soveltuvuutta ympäristöstrategian implementointiin. Lisäksi henkilöstön huo-

mioiminen ja selkeä johtajan rooli muutoksessa todettiin muutosjohtamisen vahvuuksiksi 

implementoinnin näkökulmasta. Onnistuessaan muutosjohtamisella on yrityksen arvoihin ja 
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ajattelutapoihin pitkäaikainen vaikutus, jonka ansiosta ekologisuus näkyy liiketoiminnassa 

myös ympäristöstrategian implementoinnin päätyttyä.  

Tässä kandidaatintyössä muutosjohtajuuden roolia ympäristöstrategian implementoinnissa 

tarkasteltiin ainoastaan kirjallisuuskatsauksena. Jatkotutkimuksena voitaisiin tutkia muutos-

johtamisen toteuttamista ja soveltuvuutta yritysten ympäristöstrategian implementointiin 

käytännössä. Tällöin havaittaisiin esimerkiksi sellaiset vahvuudet ja heikkoudet, joita ei kir-

jallisuuskatsauksella pystytä havaitsemaan. Lisäksi tarkasteluun voitaisiin ottaa koko kestä-

vyysmuutoksen johtaminen eli huomioida ympäristön lisäksi sosiaalisen ja taloudellisen 

kestävyyden vaatimat strategiset muutokset. Syynä tälle on, että nykyään useat yritykset 

noudattavat kestävyysstrategiaa suppeamman ympäristöstrategian sijaan. Tulevaisuudessa 

olisi hyödyllistä myös selvittää, kuinka sovellettavissa muutosjohtaminen on muihin kuin 

yritysten muutoksiin. Voisiko muutosjohtaminen toimia esimerkiksi kuluttajien arjen ympä-

ristötapojen muuttamisessa tai laajemmin esimerkiksi valtioiden ympäristötoimenpiteiden 

läpiviennissä.  

Nyky-yhteiskunnassa ympäristötoimenpiteet ovat yrityksille elinehto kilpailukyvyn ylläpi-

tämiseksi. Samalla ne ovat myös ratkaiseva tekijä yhteiskunnan asettamien kestävyystavoit-

teiden saavuttamiseksi. Tulevaisuudessa tämä riippuvuussuhde tulee varmasti vain tiivisty-

mään ja siksi yritysten ympäristöstrategioiden implementoinnin onnistumisen turvaaminen 

on välttämätöntä. Tämän kandidaatintyön havaintojen perusteella voidaan todeta, että myös 

hallitulla ja ammattitaitoisella muutosjohtamisella on oma roolinsa tämän päämäärän saa-

vuttamisessa. 
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Liitteet 

 

Liite 1: Kaikki kirjallisuuskatsauksen aikana löydetyt mallit. Mallien nimet alkuperäisiä läh-

teissä mainittuja ja siksi englanniksi. Tummemmalla pohjalla olevat mallit valittiin tarkem-

paan tarkasteluun. 

Malli Tekijä(t) Käsitelty näissä  

kirjallisuuskatsauksen lähteissä 

10 steps model Jick & Kanter Errida & Lotfi 2021, Al-Haddad & Kotnour 2015, 

Parry et al. 2014 

5-step corporate transformation Taffinder Rosenbaum et al. 2018 

8-step Change Model Kotter Errida & Lotfi 2021, Al-Haddad & Kotnour 2015, 

Rosenbaum et al. 2018, Parry et al. 2014, Galli 

2018, Valseko et al. 2019, Cameron & Green 

2020 

Accelerating Implementation 

Methodology (AIM) 

- Errida & Lotfi 2021 

ADKAR Hiatt Errida & Lotfi 2021, Rosenbaum et al. 2018, 

Parry et al. 2014, Galli 2018 

Change acceleration GE (General 

Electric) 

Errida & Lotfi 2021, Galli 2018 

Change Curve Kübler-Ross Rosenbaum et al. 2018, Cook 2019 

Change delta BCG Errida & Lotfi 2021 

Change formula Beckhard & 

Harris 

Errida & Lotfi 2021, Rosenbaum et al. 2018, 

Cameron & Green 2020 

Change management body of 

knowledge 

CMI Errida & Lotfi 2021 

Change management maturity CMI Errida & Lotfi 2021 

Change management methodol-

ogy 

Prosci Errida & Lotfi 2021 
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Change model Bullock & Bat-

ten 

Errida & Lotfi 2021, Rosenbaum et al. 2018, 
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