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Change is an important part of our everyday life. As technology changes business models 
and markets are changing into a more global and competitive direction, strategic adaptabil-
ity and change initiatives related to it have become a requirement for organizations. The 
theme of change management is an essential part of implementing change. In successful 
change management the organization must identify the desired changes and ways to effec-
tively manage them. This study examines a change project implemented in the target com-

payroll administration. The aim of the research is to find out how the change process 
has been managed. The change management is studied through the most important suc-
cesses and challenges. In addition, the change process is reflected in two change manage-
ment models and investigated whether the application of the different phases of the models 
can be seen in the implementation of the  process. 

 

The theoretical part of the study discusses the practices of change management, resistance 
to change and how to deal with it. In addition, two change management models are pre-
sented, through which the stages of change processes are discussed in more detail. The 
research is carried out as a qualitative case study, in which change implementers and pay-
roll employees who participated in the change project are interviewed. The results show 
that the implementation of the change project was moderately successful. The most im-
portant successes of the change process are related to cooperation and the plan. The big-
gest challenges are the lack of a change leader and support as well as communication. 
Partial application of both change management models could be seen in the change imple-
mentation. However, the research results show that the application of the model does not 
guarantee a flawless change management result.
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1 JOHDANTO 
 

 

Viime vuosikymmenten aikana yritykset ovat kohdanneet tarpeen vastata muuttuviin odo-

tuksiin ja lisääntyneeseen paineeseen kilpailla maailmanlaajuisesti. Teknologia on muutta-

nut liiketoimintamalleja, työrakenteita ja työllisyyden järjestelyjä. Liiketoiminnan globalisaa-

tio on puolestaan muokannut organisaatiokulttuuria ja asiakkaiden luonnetta. (Hechanova, 

Caringal-Go & Magsaysay 2018, 914) Elämme nykyään jatkuvasti kasvavassa globaalissa 

liiketoimintaympäristössä, jossa muutoksesta on tullut normi organisaatioille menestymisen 

ja olemassaolon ylläpitämiseksi (Al-Haddad & Kotnour 2015, 234). Markkinoiden muuttu-

essa yhä globaalimpaan, sääntelemättömämpään ja kilpailullisempaan suuntaan, strategi-

sesta sopeutumiskyvystä on tulossa vaatimus monille organisaatioille. Tällainen sopeutu-

miskyky johtaa useimmiten uusien tavoitteiden ja muutosaloitteiden toteutukseen. (Jaros 

2010, 79) 

 

Muutokseen liittyvä kirjallisuus viittaa vahvasti siihen, että muutos on väistämätön seuraus 

projektien toteutuksista ja se, kuinka muutosta johdetaan vaikuttaa projektin onnistumiseen 

(Hornstein 2015, 295). Onnistunut muutoksen hallinta on ratkaisevan tärkeää mille tahansa 

organisaatiolle menestyäkseen erittäin kilpaillussa ja kehittyvässä globaalissa liiketoimin-

taympäristössä (Parker, Charlton, Ribeiro & Pathak 2013, 534). Muutoksen ollessa jatkuvaa 

organisaatiolle on erittäin tärkeää sen kyky tunnistaa missä sen tulee olla tulevaisuudessa 

ja kuinka hallita sinne pääsemisen edellyttämiä muutoksia (By 2005, 369). Muutosjohtami-

sen teema on erittäin olennainen osa muutoksen toteuttamista. Ilman tehokasta johtamista 

muutoshankkeiden onnistumisen todennäköisyys on pieni. Muutosjohtaminen määritellään 

prosessiksi, jossa uudistetaan jatkuvasti organisaation suuntaa, rakennetta ja valmiuksia 

palvella ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden muuttuvia tarpeita (Moran & Brightman 2001, 

111). Muutosjohtamisella tarkoitetaan usein systemaattista lähestymistapaa, joka käsittää 

ihmisten, tiedon, resurssien sekä työkalujen soveltamisen (Al-Ali, Singh, Al-Nahyan & Sohal 

2017, 727) Päätös ehdotetun muutoksen toteuttamisesta saattaa olla strateginen ja siksi 

muutoksenhallintaprosessin odotetaan olevan riittävän hallittu ja kontrolloitu (Otero, Son-

nenberg & Delagado-Perez 2020, 3).   

 

Kirjallisuudessa ja aikaisemmissa tutkimuksissa on käsitelty muutosjohtamisen käytäntöjä. 

Käytännöt sisältävät erilaisia organisaation interventioita, jotka oikein toteutettuina ja joh-
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donmukaisesti organisaation sisäisten ja ulkoisten tapahtumien kanssa helpottavat organi-

saation muutosprosessien toteuttamista ja tehokkaampaa hallintaa. (Raineri 2011, 266) 

Kanterin (2001) mukaan muutosprosesseja ohjaavat tai niihin osallistuvat henkilöt unohta-

vat usein nämä käytännöt, jotka voivat joskus tuntua itsestäänselvyyksiltä ja maalaisjärkeen 

pohjautuvilta periaatteilta. Tämä voi saada aikaan tehottomamman ja kaoottisemman pro-

sessin. Muutosjohtamisen kirjallisuudessa on huomattavia erimielisyyksiä sopivimmasta lä-

hestymistavasta organisaation muuttamiseen. Erimielisyys johtuu siitä, että monet johtajat 

epäilevät kirjallisuuden pätevyyttä ja merkitystä sekä he ovat hämmentyneitä harkitessaan 

mitä lähestymistapaa tulisi käyttää. (Bamford & Forrester 2003, 547) Kirjallisuuden perus-

teella voidaan todeta, että organisaation muutoksen johtamiseen ei ole olemassa yhtä laa-

jalti hyväksyttyä, selkeää ja käytännöllistä lähestymistapaa muutoksen toteuttamista varten 

(Burnes 2004). Suosituimpia ja klassisimpia muutosjohtamisen malleja ovat mm. Kurt Le-

winin kolmen askeleen muutosmalli (1947) sekä John Kotterin kahdeksanvaiheinen muu-

tosprosessi (1996), joihin syvennytään tarkemmin tämän tutkimuksen teoriaosuudessa.  

 

1.1 Tutkimuksen viitekehys ja rajaukset 

 

Vanhemmissa tutkimuksissa korostetaan, että tutkijoiden ja ammatinharjoittajien saatavilla 

olevat teoriat ja lähestymistavat muutoksen hallintaan liittyen ovat usein ristiriitaisia. Lisäksi 

niistä puuttuu empiirinen näyttö sekä niitä tukevat hypoteesit nykyajan organisaatiomuutos-

johtamisen luonteesta. (By 2005, 369) Tutkimusten mukaan teorian ja käytännön välisen 

kuilun yhdistäminen muutosjohtamisen teemassa vaatii empiirisempää tutkimusta (Bartu-

nek 2008; Doyle 2002; Guimaraes & Armstrong 1998). Rosenbaum, More ja Stean (2018, 

288) väittävät artikkelissaan, että viimeisten 50 vuoden ajan julkaistuissa tutkimuksissa or-

ganisaatiomuutosmalleihin liittyen ei ole pohjimmiltaan kehitetty mitään täysin uutta. Tutki-

mukset antavat selkeyttä ymmärtää paremmin mitä on kehitetty monta vuotta sitten sekä 

pohtia, miten mallien soveltamista voidaan optimoida tulevaisuudessa. Kickert (2014, 694) 

tarkastelee tutkimuksessaan noin 150 artikkelia muutosjohtamisesta ja organisaatiomuu-

toksesta julkisella sektorilla. Hänen mukaansa tutkimukset keskittyvät muutoksen sisältöön 

ja kontekstiin muutosprosessin sijasta. Pollack & Pollack (2015, 52) nostavat esille sen, että 

tutkimuksia ei ole juurikaan tehty muutosjohtamisen tekniikoiden käytön käytännöllisyy-

destä organisaatiomuutoksen aikaansaamiseksi, joko niiden sopivuuden tai tarkoituksen-

mukaisuuden suhteen. Voidaan väittää, että asianmukaisten työkalujen ja tekniikoiden 

puute olisi merkittävä haaste muutosaloitteiden toteuttamiselle. Tämä puolestaan liittyy hy-

vin mahdollisesti muutosten aikaansaamiseen liittyvien toimenpiteiden merkittävään epä-

onnistumiseen. (Parker et al. 2013, 537)  



3 

Vaikka monet muutosjohtamisen teoriat 

teuttamiseksi (1992), Kotterin kahdeksan askeleen muutosmalli (1996) sekä Luecken seit-

semän askeleen muutosmalli (2003) ovat laajalti hyväksyttyjä, kirjallisuuden mukaan ne 

epäonnistuvat pyrkimyksissään. Tämä johtuu siitä, että teorioilta puuttuu käyttökelpoinen 

viitekehys muutoksen onnistuneelle suunnittelulle, toteuttamiselle ja hallitsemiselle. (Parker 

et al. 2013, 534) Myös Brown, Rose ja Gordon (2016, 795) korostavat tarvetta käytännön 

viitekehykselle, joka parantaa johtajuuden päätöksenteon laatua muutoksien toteutuk-

sessa. Muutosjohtamisen malleissa on kyseenalaistettu niiden perustavanlaatuista merki-

tystä (Cummings, Bridgman & Brown 2016, 33). Tuoreemmassa kirjallisuudessa todetaan, 

että muutosjohtamisen käytännön merkityksen myötä aiheeseen liittyvien julkaisujen määrä 

on lisääntynyt. Julkaisujen tarkastelu paljastaa kuitenkin sen, että suurin osa julkaisuista 

valaisee vain tiettyjä muutosjohtamisen näkökulmia riippuen siitä työskentelevätkö kirjoitta-

jat psykologian ja yhteiskuntatieteiden vai liikkeenjohdon ammattien parissa. Erityisesti yk-

sittäiset menetelmät tai elementit esitetään hyvin selkeästi. Kuitenkin kokonaisvaltainen nä-

kemys tästä monimutkaisesta aiheesta on melko toissijaista. Muut aihetta käsittelevät jul-

kaisut varsinkin akateemisen kirjallisuuden alalla lähestyvät aihetta ensisijaisesti teoreetti-

selta ja abstraktilta tasolta, mikä rajoittaa sen välitöntä käytännön käyttöä. (Lauer 2020, 8)  

 

Strategisen muutoksen toteuttaminen on edelleen yksi olennainen liiketoimintaongelma, 

jota ei voida ratkaista keskittymällä yksinomaan projektiprosessiin. Viime aikoina projekti-

johtamisen ala on tunnustanut virallisesti organisaatiomuutosten hallinnan merkitystä pro-

jektin menestykselle. (Kloppenberg & Opfer 2002; Leybourne 2007) Projektinhallinta ja 

muutoksenhallinta ovat toisiaan täydentäviä ja tukevia tieteenaloja, jotka edistävät monien 

erilaisten projektien onnistunutta toteuttamista. Projektin menestys tunnustetaan moniulot-

teiseksi; se ei vain hyödynnä perinteisiä projektin suorituskyvyn mittareita vaan se ulottuu 

myös niihin liittyville aloille kuten organisaatiomuutosten hallintaan. Projektinhallinnassa ja 

muutoksenhallinnassa käytetään eri terminologioita ja erilaisia menetelmiä. Ne nähdään 

kuitenkin toisiaan täydentävinä ja tukevina tieteenaloina, jotka edistävät monien erilaisten 

projektien onnistunutta toteuttamista. (Crawford, Aitken & Hassner-Nahmias 2014; Hornes-

tein 2015, 295) Tässä tutkimuksessa hyödynnetyn muutosjohtamisen ja muutosmalleihin 

liittyvän kirjallisuuden pohjalta tutkimuksessa käytetään projektin sijasta muutoshankkeen 

ja muutosprosessin termejä.     

 

Teoreettinen viitekehys pohjautuu siihen, että tutkimuksen havaintoja tarkastellaan johto-

lankoina, sillä havaintoja käsitellään vain tietystä eksplisiittisesti määritellystä näkökulmasta 
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(Alasuutari 2011, 79). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan muutoshankkeen läpiviemisen to-

teuttamista kohdeyrityksessä muutosjohtamisen teoriaan ja keskeisimpiin malleihin pohjau-

tuen. Muutosjohtamisen teemassa keskitytään organisaatioiden muutoshankkeisiin ja nii-

den menestykseen, muutosjohtamisen käytäntöihin sekä muutoksen vastustamiseen ja 

muutosvastaisuuden käsittelemiseen. Muutosjohtamisen käytännöt sekä muutosvastustus 

ja siihen reagointi ovat olennaisessa roolissa siinä, miten muutoksia johdetaan ja kuinka 

onnistuneiksi muutoshankkeet nähdään. Muutosmalleihin on valikoitunut tutkimuksen kan-

nalta olennaiset muutosjohtamisen mallit: Kurt Lewinin kolmen askeleen muutosmalli 

(1947) sekä John Lewisin kahdeksanvaiheinen muutosprosessi (1996). Muutosmalleissa 

syvennytään tarkemmin eri vaiheisiin, jotka nähdään tärkeinä muutosprosessin läpiviemi-

sessä. Nämä aihealueet muodostavat kattavan kokonaisuuden muutoksen johtamisesta ja 

hallinnasta. Lisäksi niissä huomioidaan muutosprosessin eri tekijät, joilla on vaikutusta toi-

siinsa ja, jotka ovat tärkeitä muutoksen kokonaisuuden ymmärtämiseksi. Tutkimuksen vii-

tekehys on kuvattu kuvassa 1.  

 

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen viitekehys 

 

Aiheeseen liittyvää tutkimusaukkoa saadaan täytettyä tutkimalla, onko kohdeyrityksen muu-

toshankkeen implementoinnissa nähtävissä muutosjohtamisen käytäntöjen tai muutosmal-

lien eri vaiheiden soveltamista. Tutkimuksessa keskitytään suosituimpiin muutosjohtamis-

malleihin, jolloin tutkimuksesta saadaan rajattua teemaan liittyviä lähestymistapoja. Koska 
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muutos ja erilaisten muutosprosessien toteuttaminen on hyvin normaalia ja aikaisempien 

tutkimuksien (Appelbaum, Habashy, Malo & Shafic 2012; Armenakis & Harris 2009; Jaros 

2010; Parker et al. 2013) mukaan jopa kriittistä nykyisessä liiketoimintamaailmassa, on sen 

tutkiminen käytännön tasolla tärkeää.  

 

1.2 Tutkimustavoitteet ja tutkimusongelma  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella kohdeyrityksessä toteutettua palkkahallin-

non muutoshankkeen läpiviemistä. Muutoshankkeen tavoitteena oli päästä eroon kohdeyri-

tyksessä pitkään käytössä olleesta HR-järjestelmästä sen huonon käytettävyyden, ylläpi-

dettävyyden ja tietoturvariskien vuoksi. Järjestelmän integroitavuus muihin palveluihin ei ole 

ollut toimivaa. Tämä on erittäin olennaista kohdeyrityksen palkkahallinnossa, sillä se on 

kytköksissä useaan eri järjestelmään. Muutoshankkeen seurauksena eri toimialojen palk-

kahallinnoissa on otettu käyttöön uusia järjestelmiä ja käyttöliittymiä sekä kehitetty jo ole-

massa olevia. Näin ollen palkanlaskentaprosessissa on tapahtunut suuria muutoksia. Muu-

toshanketta on toteutettu kohdeyrityksessä jo usealla eri toimialalla sisältäen yhdeksän kon-

sernin yhtiötä. Hanketta on tarkoitus laajentaa tällä hetkellä kahdelle muulle toimialalle, 

joista toinen sisältää 14 eri yhtiötä.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kohdeyrityksessä on johdettu eri toimialojen 

palkkahallinnoissa toteutettua muutoshanketta. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten muu-

toshankkeeseen osallistuneet työntekijät ovat kokeneet muutoksen toteutuksen ja johtami-

sen. Tämän myötä tarkoituksena on saada selville, mikä muutosprosessin hallinnassa on 

koettu onnistuneeksi ja mitkä ovat olleet muutosprosessin toteutuksen keskeisimpiä haas-

teita. Lisäksi muutoshanketta heijastetaan kahteen muutosjohtamisen malliin ja tutkitaan, 

onko hankkeen implementoinnissa nähtävissä muutosmallien eri vaiheiden soveltamista. 

Tutkimusongelmana on saada kohdeyritykselle selville muutosjohtamiseen liittyvää olen-

naista tietoa, jota se voi hyödyntää tulevissa muutoshankkeissa. Tutkimuksen päätutkimus-

kysymys on seuraavanlainen: 

 

- Miten palkkahallinnon muutoshanke on johdettu kohdeyrityksessä? 

 

Päätutkimuskysymyksen tueksi asetetaan seuraavanlaiset alatutkimuskysymykset: 
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- Mitkä asiat työntekijät ovat kokeneet onnistuneiksi muutoshankkeen toteutuksessa? 

- Mitkä asiat työntekijät ovat kokeneet haasteiksi muutoshankkeen toteutuksessa? 

- Millaista muutosmallien eri vaiheiden soveltamista muutoshankkeen implementoin-

nissa on nähtävissä?  

 

Päätutkimuskysymyksen avulla pyritään selvittämään, miten kohdeyrityksen muutoshank-

keen johtaminen on toteutettu. Ensimmäisellä ja toisella alatutkimuskysymyksellä keskity-

tään siihen, mitkä asiat muutoshankkeeseen osallistuneet työntekijät ovat kokeneet onnis-

tuneiksi tekijöiksi, ja mitkä puolestaan ovat olleet muutoshankkeen toteutuksen suurimmat 

kompastuskivet. Kolmannen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena on tutkia, onko muutos-

hankkeen toteutuksessa selvästi nähtävissä tutkimuksessa käsiteltävien muutosmallien 

vaiheita.  

 

Kohdeyrityksessä toteutetussa muutoksessa ei ole ollut kyseessä ainoastaan palkkahallin-

non muutoksesta vaan kyseinen muutoksen kokonaisuus on vaikuttanut moneen eri pro-

sessiin ja sidosryhmään. Tässä tutkimuksessa näkökulmaksi rajataan kuitenkin eri toimialo-

jen palkkahallinnot ja muutoksen hallintaa tutkitaan palkkahallinnon prosessien pohjalta. 

Tutkimus rajataan myös tarkastelemalla kohdeyrityksessä toteutettua muutoshanketta nii-

den toimialojen palkkahallinnoissa, joissa kyseinen hanke on toteutettu loppuun. Tämän 

myötä saadaan taattua se, että muutoshankkeeseen osallistuneille työntekijöille on hah-

mottunut käsitys koko muutosprosessin läpiviemisestä ja sen vaikutuksista. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja  aineisto 

 

Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa aineistonkeruumenetelmänä käy-

tetään teemahaastatteluja. Tutkimusstrategiaksi on valittu tapaustutkimus, jonka tarkoituk-

sena on tutkia yhtä tai muutamaa kohdetta tai ilmiökokonaisuutta syvällisesti. Kohdeyrityk-

sessä toteutetusta muutoshankkeen läpiviemisestä pyritään siis tuottamaan mahdollisim-

man yksityiskohtaista ja intensiivistä informaatiota. (Jyväskylän yliopisto 2014a; 2014b) Tut-

kimusta varten haastatellaan neljää kohdeyrityksen eri toimialan palkanlaskijaa, jotka ovat 

olleet muutoshankkeen keskeisimmässä roolissa. Lisäksi haastatteluissa huomioidaan 

kolme muuta muutoshankkeeseen osallistunutta eri yksikön tuoteomistajaa ja asiantuntijaa. 

Kun haastatteluja toteutetaan sekä palkanlaskijoiden että useamman eri projektiin osallis-

tuneen asiantuntijan näkökulmasta, saadaan muutoshankkeen hallinnasta mahdollisimman 
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tarkka kuva, josta yritykselle on hyötyä samankaltaisia muutoshankkeita ajatellen. Tutki-

musaineiston analyysi toteutetaan sisällönanalyysin avulla, sillä tutkittavasta ilmiöstä tavoi-

tellaan yleisessä ja tiivistetyssä muodossa olevaa kuvaa. Sisällönanalyysilla tutkimusaineis-

toa on mahdollista analysoida systemaattisesti ja objektiivisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

117 119) Tutkimuksessa käytetään aineisto- ja teorialähtöistä sisällönanalyysiä, jotta tutki-

musaineistosta saadaan mahdollisimman kokonaisvaltainen kuvaus. Tutkimusaineiston 

analyysissä hyödynnetään myös teemoittelua, jonka kautta tutkimusaineistosta hahmotel-

laan keskeisimpiä aihepiirejä eli teemoja.  

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen rakenne muodostuu viidestä pääosiosta, jotka ovat kuvattu kuvassa 2.  

 

 

 

Kuva 2. Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielman toinen ja kolmas pääluku muodostavat tutkimuksen teoriaosuuden, jossa sy-

vennytään tutkimuksen viitekehyksen mukaisiin teemoihin. Työn teoreettinen tausta muo-

dostuu organisaation muutoshankkeista, muutosjohtamisen käytännöistä sekä muutoksen 

vastustamisesta ja muutosvastaisuuden käsittelemisestä. Lisäksi teoriaosuudessa keskity-
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tään kahteen muutosjohtamisen malliin, niiden eri vaiheisiin sekä mallien saamaan kritiik-

kiin. Tutkimuksen neljäs osio käsittelee tutkielman empiiristä osuutta, jossa tuodaan esille 

tutkimuskohteen, aineistokeruumenetelmän ja aineiston analyysimenetelmän valinnat sekä 

aineistokeruun toteutus. Tutkimuksen loppupuolella pääluvussa viisi raportoidaan tutkimuk-

sen tulokset. Lisäksi luvussa pohditaan tutkimustulosten yhteyttä aikaisempaan kirjallisuu-

teen ja tutkimuksiin. Lopuksi tutkimuksen viimeisessä luvussa tutkielma tiivistetään yhteen-

vedon ja johtopäätösten avulla yhteen. Luvussa vastataan tutkimuksen alussa asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin, tuodaan esille suosituksia, pohditaan tutkimuksen rajoitteita ja jatko-

tutkimuskohteita sekä arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta.   
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2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN  
 

 

Muutos on olennainen osa jokapäiväistä elämää. Se aiheuttaa häiriöitä ja pakottaa ihmiset 

ajattelemaan uudelleen nykyistä ja tulevaa tilannettaan. (Steigenberger 2015, 432) Muutos 

voi olla monen muotoinen ja kokoinen. Joskus muutos on asteittaista ja tuskin havaittavissa, 

kun toisinaan muutos voi olla suurta ja dramaattista. Siksi on tärkeää ymmärtää muutosti-

lanteiden vaihteluväli ja monimuotoisuus. (Stace & Dunphy 2001) Oli kyse kirjallisuudesta 

tai akateemisista lehdistä, muutoksen aihe on varmasti yksi tutkituimmista aiheista (Wa-

shington & Hacker 2005, 400). On olemassa laaja ja monipuolinen kirjallisuus, joka määrit-

telee termit "muutos", "organisaatiomuutos" ja "muutosjohtaminen" useilla eri tavoilla. Muu-

tos voidaan kuitenkin määritellä enemmän sääntönä kuin odotuksena organisaatiolle sel-

viytyäkseen ja menestyäkseen. (Yilmaz, Ozgen & Akyel 2013, 118)  

 

Viime vuosikymmeninä yritykset kaikkialla maailmassa ovat kohdanneet tarpeen vastata 

muuttuviin odotuksiin ja lisääntyneeseen paineeseen kilpailla maailmanlaajuisesti. Tekno-

logia on muuttanut liiketoimintamalleja, työrakenteita ja työllisyyden järjestelyjä. Liiketoimin-

nan globalisaatio on muokannut organisaatiokulttuuria ja asiakkaiden luonnetta. (Hecha-

nova et al. 2018, 914) Kun markkinat muuttuvat yhä globaalimpaan, sääntelemättömäm-

pään ja kilpailullisempaan suuntaan, strategisesta sopeutumiskyvystä on tulossa vaatimus 

monille organisaatioille. Tämä johtaa usein uusien tavoitteiden ja muutosaloitteiden toteut-

tamiseen. (Jaros 2010, 79) Muutokset ovat siis väistämätön osa nykyhetken markkinoita. 

Riippumatta organisaation jatkuvan kehittymisen tavoitteista, muutosten onnistunut toteut-

taminen voi olla tärkeä tekijä sen lyhyen ja pitkän aikavälin menestyksessä. (Appelbaum et 

al. 2012, 764; Armenakis & Harris 2009, 127 128) Organisaatiomuutosten hallinnasta ker-

tova näyttö on kuitenkin heikkoa ja se on vahvasti riippuvainen teoreettisista malleista sekä 

heikkolaatuisista poikkileikkaus- tai tapaustutkimussuunnitelmista. Näyttöön perustuvan lä-

hestymistavan laajempi käytännön tason omaksuminen voisi helpottaa organisaatiomuu-

tosten hallintaa. Tämä vaatii puolestaan laadukkaampaa empiiristä näyttöä, joka antaa van-

kempaa käytännön ohjausta. (Evans 2020, 367) Kuten aikaisempi kirjallisuus osoittaa, or-

ganisaatiomuutokseen liittyvä teoria ja käytäntö eivät ole yksinkertainen eivätkä kiistaton 

alue. Tästä huolimatta se on organisaatioille erittäin tärkeä teema. (Burnes 2004a, 890) 
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2.1 Organisaation muutoshankkeet ja niiden menestys 

 

Mantere, Schildt ja Sillince (2012, 173) mukailevat aikaisempia tutkijoita ja käsittelevät stra-

tegista muutosta prosessina, joka sisältää tehtävän uudelleenmäärittelyn tai merkittävän 

muutoksen tavoitteissa heijastaa uusia suuntauksia. Suuret muutosprosessit laukaisevat 

ison määrän sisäisiä päätöksiä ja toimintoja. Muutosprosessin katsotaan sisältävän uusien 

organisaatioratkaisuiden päätöksiä, roolien jakoa, rutiinien ja toimintatapojen tarkistusta 

sekä työntekijöiden koulutusohjelmien suunnittelua ja täytäntöönpanoa. (Meyer & Stensa-

ker 2006, 219) Organisaation muutosaloitteilla on tärkeä tehtävä nykyaikaisissa organisaa-

tioissa ja liiketoiminnan dynamiikassa suurelta osin siksi, että ne toimivat sitovana ja ohjaa-

vana mekanismina (Bamford & Forrester 2003, 556 557). Organisaatiomuutos tähtää joko 

ympäristöön sopeutumiseen tai suorituskyvyn parantamiseen nostamalla tuottavuutta ja te-

hokkuutta (Yilmaz et al. 2013, 119). Organisaatiot toteuttavat muutoksia pyrkiessään enna-

koimaan tai mukautumaan ulkoisiin voimiin kuten uusiin teknologioihin, markkinoihin tai lain-

säädäntöihin tai sisäisiin voimiin kuten henkilöstömuutoksiin tai menettelytapojen virittämi-

seen (Raineri 2011, 266).  

 

Vaikka muutosilmiö on väistämätön prosessi organisaation selviytymiselle, harvat organi-

saatiot toteuttavat muutosprosessia menestyksekkäästi (Yilmaz et al. 2013, 131 132). Eri 

lähteistä saadut todisteet viittaavat siihen, että noin 70 prosenttia muutosaloitteista ei saa-

vuta ensisijaista tavoitettaan (Evans 2020, 367). Hughes (2011, 451) korostaa tutkimukses-

saan kuitenkin sitä, että saatavilla ei ole tarpeeksi näyttöä muutoksen onnistumisesta van-

kan ymmärryksen luomiseksi. Tämä johtuu siitä, että tulokset riippuvat usein muutoksen 

käsitteellistämisestä, havainnosta ja mittaamisesta. Sellaisenaan minkä tahansa muutok-

sen luokittelu onnistuneeksi tai epäonnistuneeksi on siis monimutkaista ja harhaanjohtavaa. 

(Hughes 2011, 451) Suurin osa muutospyrkimyksistä kohtaa ongelmia; ne kestävät yleensä 

pidempään mitä on odotettu ja toivottu, ylittävät kustannuksia eivätkä saavuta haluttuja ta-

voitteita (Jørgensen, Owen & Neus 2009, 38; Kotter & Schlesinger 2008, 131). Useimpien 

muutoksien epäonnistumisen syynä on se, että johtajat joutuvat kiireessä muuttamaan or-

ganisaatiotaan uppoutumalla aloitteiden suureen joukkoon. He menettävät keskittymisky-

kynsä ja lumoutuvat kaikista saatavilla olevista neuvoista siitä, miksi yritysten pitäisi muut-

tua, mitä heidän pitäisi yrittää saavuttaa ja miten heidän pitäisi tehdä se. (Beer & Nohria 

2000, 133) Johdon päätöksenteon laatu muutoshankkeissa saattaa myötävaikuttaa jatku-

vasti korkeisiin epäonnistumisprosentteihin (Brown et al. 2016, 793). Muutoshankkeiden 

suuri epäonnistumisaste viittaa puolestaan siihen, että sen hallintaa, seurantaa ja valvontaa 

voitaisiin parantaa (Parker et al. 2013, 534).    
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2.2 Muutosjohtaminen ja sen käytännöt 

 

Muutosjohtamista pidetään laajana teemana, joka tiivistää seuraavanlaisia termejä: täydel-

linen laadunhallinta, uudelleensuunnittelu, uudelleenjärjestely, kulttuurinen muutos ja liike-

vaihdon hallinta (Parker et al. 2013, 535). Muutosjohtamisen voidaan nähdä pääosin käsit-

tävän viestinnän, sidosryhmien johtamisen ja koulutuksen näkökulmat (Brown et al. 2016, 

793). Muutosjohtamisella tarkoitetaan usein systemaattista lähestymistapaa, joka käsittää 

ihmisten, tiedon, resurssien sekä työkalujen soveltamisen (Al-Ali et al. 2017, 723, 727). Se 

on määritelty prosessiksi, jossa jatkuvasti uudistetaan organisaation suuntaa, rakennetta ja 

valmiuksia palvella ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden jatkuvasti muuttuvia tarpeita (Moran 

& Brightman 2001, 111). Tämä näkemys on jaettu useimmissa nykyisin käytössä olevissa 

hyväksytyissä muutosjohtamisen malleissa, joissa muutosjohtaminen nähdään joko pro-

sessina tai vaihesarjana (Parker et al. 2013, 535). 

 

Muutosjohtamisessa keskitytään yleensä yrityksen muutoksen optimaaliseen hallintaan. 

Optimaaliseen hallintaan tarvitaan erityisiä johtamistekniikoita, jotka voidaan tiivistää ter-

miin muutosjohtaminen. Muutoksen hallinnassa on siis kyse optimaalisen polun suunnitte-

lusta aloituspisteestä kohti asetettua tavoitetta. Prosessi on kuvattu kuvassa 3, jossa opti-

maalisen polun suunniteltu aloituspiste on symbolisoitu ympyrällä (A) ja tavoitetila kolmiolla 

(B). Jotta aloituspisteestä on mahdollista päästä kohti tavoitetilaa, tulee muutoksen hallin-

nassa käyttää tilanteeseen sopivia johtamistekniikoita, joita on symbolisoitu kysymysmer-

killä. (Lauer 2020, 3-5) 

 

 

 

Kuva 3. Muutosjohtaminen kuvattuna polkuna (mukaillen Lauer 2020, 5)  

 

Kirjallisuudessa on tunnistettu kaksi kriittistä työntekijäryhmää, jotka on otettava huomioon 

organisaation muutosprosessissa. Ensimmäisellä ryhmällä tarkoitetaan muutoksen suun-

nittelusta vastaavia henkilöitä eli muutosstrategeja. Jälkimmäinen ryhmä viittaa muutosre-

septoreihin eli niihin työntekijöihin, jotka kokevat muutoksen vaikutuksen. Muutosstrategit 
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ovat vastuussa muutosprosessin toteuttamisesta, kun taas heidän toteuttamansa interven-

tionsa vaikuttavat muutosreseptoreihin. (Jick 1992) Tutkimuksissa puhutaan myös muutos-

johtajista. Muutosjohtajat nähdään luovina ihmisinä, jotka osaavat ennakoida uuden todel-

lisuuden ja tavat miten siihen päästään. Muutosjohtajien on ymmärrettävä, miten heidän 

työntekijänsä näkevät muutoksen sekä varmistettava, että he hyväksyvät muutoksen ja ovat 

siihen valmiita. Muutosjohtajien tulee motivoida työntekijöitä ottamaan vastuuta ja olemaan 

aktiivinen osa muutosta. (Gioia, Patvardhan, Hamilton & Corley 2013) Muutosjohtajien li-

säksi käytetään termiä muutosagentti. Al-Alin et al. (2017, 725) mukaan muutosagenteilla 

on tiettyjä velvollisuuksia tai tehtäviä suoritettavana toteuttaessaan muutosta, mikä asettaa 

heidät muutoksenhallinnan johtoon. Lisäksi on tärkeää, että he ovat vuorovaikutuksessa 

organisaation eri tasoilla olevien työntekijöiden kanssa (Lüscher & Lewis 2008). Perintei-

sesti johtajan ajatellaan olevan henkilö, jolla on auktoriteettia tai voimaa ohjata työhön liit-

tyviä aktiviteetteja. Tämä viittaa perinteiseen johtamisen malliin, jossa johtajat suunnittele-

vat ja organisoivat, ohjaavat ja valvovat sekä palkitsevat ja rankaisevat. Johtaminen on kui-

tenkin muuttunut hierarkkisesta johtamisesta yhä joustavampaan suuntaan. Sen sijaan, että 

johtajat suorittaisivat perinteistä rooliaan työprosessien ohjaajana tai valvojana, johtajat toi-

mivat usein uudessa roolissa "fasilitaattoreina", jotka rohkaisevat sitoutumiseen ja antavat 

työntekijöille mahdollisuuden olla vastaanottavaisia muutokselle. (Caldwell 2003, 285 287) 

Muutoksen menestyksekkäästi käynnistävät ja hallitsevat ihmiset tarvitsevat tiettyjä johta-

juusominaisuuksia. Heidän on toimittava visionäärinä ja työntekijöiden valmentajana eikä 

komentajana. Usein ihmisillä, jotka täyttävät nämä vaatimukset, on korkea määrätietoisuus, 

tahdonvoima ja tunneäly. (Lauer 2020, 83) Muutos tapahtuu sekä ylhäältä alas että alhaalta 

ylös. Muutoksen on tapahduttava ylhäältä alas näkemyksen ja rakenteen luomiseksi sekä 

alhaalta ylöspäin kannustamaan osallistumista ja tuottamaan tukea. Viime kädessä muu-

toksen johtaminen on siis kaikkien organisaation jäsenten yhteinen vastuu. Jos koko orga-

nisaatio ei ole mukana muutospyrkimyksessä, se epäonnistuu. Koko organisaation tulee 

mennä samaan suuntaan saavuttaakseen asettamansa muutoksen tavoitteet. (Moran & 

Brightman 2001, 3) 

 

Muutokseen liittyvä kirjallisuus viittaa vahvasti siihen, että muutos on väistämätön seuraus 

projektien toteutuksista ja se, kuinka muutosta "johdetaan" vaikuttaa hankkeen onnistumi-

seen (Hornstein 2015, 295). Vaikka monet muutosjohtamisen teoriat (Kanter 1992, Kotter 

1996 ja Luecke 2003) ovat laajalti hyväksyttyjä, kirjallisuus viittaa siihen, että ne epäonnis-

tuvat pyrkimyksissään. Väite pohjautuu siihen, että teorioilta puuttuu käyttökelpoinen viite-

kehys muutoksen onnistuneelle suunnittelulle, toteuttamiselle ja hallitsemiselle. (Parker et 

al. 2013, 534) Kirjallisuudessa on ehdotettu listaa muutosjohtamisen käytännöistä, joiden 
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avulla organisaation muutosprosesseja voidaan hallita tehokkaammin. Muutosjohtamisen 

käsitteitä ryhmitellään usein ajallisen näkökulman pohjalta tavallisimmin muutoksen valmis-

teluun ja muutoksen toteuttamiseen (kuva 4). (Raineri 2011, 266)  

 

 

 

Kuva 4. Muutosjohtamisen käytännöt ajallisesta näkökulmasta (Buchanan et al. 2005;  Holt 

et al. 2007; Huy 2001; Kanter 2001; Kotter 1996; Raineri 2011; Wheelan et al. 2003) 

 

Muutosvalmistelun käytännöt sisältävät ehdotuksia organisaatiojärjestelmän ja sen ympä-

ristön diagnooseista ja analyyseistä sekä muutostarpeiden tunnistamisesta ja uuden orga-

nisaation vision kehittämisestä. Lisäksi on ehdotettu, että muutoksen valmisteluvaiheessa 

laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma muutoksen toteuttamisesta mukaan lukien kunni-

anhimoiset mutta realistiset tavoitteet, saavutettavat vaiheet ja muutosprojektin koordinoin-

tiin tarvittava ajoitus. (Buchanan, Fitzgerald, Ketley, Gollop, Jones, Lamont, Neath & Whitby 

2005; Huy 2001; Whelan-Berry, Gordon & Hinings 2003) Usein ehdotetaan myös asiaan-

kuuluvien yksilöiden ja ryhmien tarpeiden sekä etujen ymmärtämistä ja huomioon ottamista. 

Tämän avulla saadaan ennakoitua heidän aikomuksiaan ja reaktioitaan, saadaan heidät 

tukemaan muutosprosessia sekä vähennettyä mahdollisia vastustuksia prosessia kohtaan. 

(Holt, Armenakis, Field & Harris 2007, 233) Muutoksen toteutusvaiheessa korostetaan joh-

tamisen merkitystä. Työntekijöiden on ymmärrettävä, että heidän johtajansa ovat sitoutu-

neita ja aktiivisesti mukana muutosprosessissa. Muut toteutusvaiheeseen liittyvät käytännöt 

viittaavat muodolliseen ja/tai epäviralliseen koulutukseen sekä palkitsemis- ja kannustinjär-

jestelmiin, jotka ovat linjattu muutossuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden suhteen. 

(Kanter 2001; Kotter 1996; Nadler 1997) Edellä mainittujen käytäntöjen hyödyntäminen on 

avaintekijä muutoshankkeiden onnistumisessa. Tosin johtajien mahdollisuus käytäntöjen 

soveltamisessa riippuu niiden sopeutumisesta tarkasteltavana olevan organisaation ja 

muutoksen ominaispiirteisiin. (Huy 2001, Meyer & Stensaker 2006; Raineri 2011, 267)  
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Raineri (2011, 267) tuo esille sen, että useimmissa aikaisemmissa tutkimuksissa ja kirjalli-

suudessa väitetään, että muutosjohtamisen käytännöillä on positiivinen vaikutus muutos-

prosessin nopeuteen ja laatuun sekä organisaation tuloksiin. Tämän väitteen tueksi on kui-

tenkin hyvin vähän empiiristä näyttöä. Yksi mahdollinen selitys muutosjohtamisen käytän-

töjen ja havaittujen organisaation tulosten välisen suhteen puuttumiselle on se, että muu-

tosjohtamisen käytäntöjä toteutetaan tarkoituksella vaikuttamaan muutosohjelmaan eikä 

välttämättä organisaation tuloksiin. Jos muutosohjelma on riittävä vastaus organisaation 

tarpeisiin ja sen toteuttaminen onnistuu, ohjelman tulee vaikuttaa organisaation tuloksiin. 

Jos onnistuneesti toteutettu muutosohjelma ei ole riittävä vastaus organisaation tarpeisiin, 

ohjelma ei ehkä tuota parempia organisaation tuloksia. (Raineri 2011, 271) Shulgan (2021, 

500) puolestaan nostaa muutoksen toimeenpanon nopeuden ja tehokkuuden yhdistettynä 

organisaation tavoitteiden saavuttamiseen muutosjohtamisen avulla olevan onnistuneen or-

ganisaatiomuutoksen mittareita. Muutoksen hyväksyminen ja hyvinvoinnin paraneminen 

tunnustetaan positiivisiksi tuloksiksi muutoksen vastaanottajille. Päinvastoin lisääntyneet 

taloudelliset kustannukset, muutoksen toteuttamisen pitkittyminen, ehdotettujen tavoittei-

den saavuttamatta jättäminen sekä työntekijöiden muutosvastarinta ovat negatiivisia orga-

nisaatiomuutokseen liittyviä tuloksia. (Oreg, Bartunek, Lee & Do 2018, 70) 

 

2.3 Muutoksen vastustaminen  

 

Koska organisaatiot ovat inhimillisiä järjestelmiä, uudistuksen onnistuminen riippuu jäsen-

ten halukkuudesta tukea muutosta. Organisaation muutospyrkimykset kokevat usein jon-

kinlaista inhimillistä vastustusta ja haluttomuutta muutosta kohtaan. (Hechanova et al. 2018, 

915; Kotter & Schlesinger 2008, 3) Muutosvastarinta määritellään eriäväksi toiminnaksi, 

joka hidastaa, vastustaa tai estää muutoksenhallinnan pyrkimyksen (Armenakis & Harris 

2009, 132). Muutosvastarinta on liitetty moniin ongelmiin, jotka organisaatioiden on kohdat-

tava rajoittaakseen vastustuksen heikentäviä vaikutuksia organisaation muutoshankkeisiin 

(Rosenbaum et al. 2018, 287). Useat tekijät vaikuttavat työntekijöiden asenteisiin mukaan 

lukien aikaisempi muutoskokemus ja se, miten muutosta hallitaan organisaatiossa. Myös 

kansallisia ja kulttuurisia eroja saattaa olla siinä, miten työntekijät kokevat muutoksen. (Ja-

ros 2010, 104; Stensaker & Meyer 2012, 120 122) 

 

Voidakseen ennustaa minkälaisessa muodossa muutosvastaisuus on, Kotter ja Schlesin-

ger (2008, 3 4) esittelee tutkimuksessaan neljä yleisintä muutosvastaisuuden syytä: halu 
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olla menettämättä jotain arvokasta, väärinymmärrys muutoksesta ja sen seurauksista, al-

hainen muutostoleranssi sekä usko siihen, että muutoksessa ei ole organisaation kannalta 

järkeä. Muutosvastaisuuden muodot ovat listattu kuvaan 5.  

 

 

 

Kuva 5. Muutosvastaisuuden muodot (Kotter & Schlesinger 2008) 

 

Yksi tärkeimmistä muutosvastaisuuden syistä on se, että työntekijät luulevat menettävänsä 

jotain arvokasta muutoksen seurauksena. Tämän kaltaista käyttäytymistä ilmenee organi-

saatiossa kun se, mikä on yhden yksilön tai ryhmän parasta, ei ole koko organisaation tai 

muiden yksilöiden ja ryhmien etujen mukaista. Ihmiset vastustavat muutosta silloin, kun he 

eivät ymmärrä sen seurauksia ja huomaavat, että se saattaa maksaa heille paljon enem-

män kuin mitä he hyötyvät muutoksesta. Tällaisia tilanteita syntyy, kun muutoksen aloit-

teentekijän ja työntekijöiden väliltä puuttuu luottamus. Harvassa organisaatiossa on korkea 

luottamus työntekijöiden ja johtajien välillä, jolloin syntyy helposti väärinkäsityksiä, kun muu-

tosta tehdään. Elleivät johtajat tuo väärinkäsityksiä esiin ja selvennä niitä nopeasti, ne voivat 

johtaa vastustukseen. Vastustus voi helposti yllättää muutoksen alullepanijat varsinkin jos 

he olettavat, että ihmiset vastustavat muutosta vain silloin, kun se ei ole heidän etujensa 

mukaista. Työntekijät saattavat myös arvioida tilanteen eri tavalla kuin johtajansa tai muu-

toksen alullepanijat. He näkevät muutoksessa enemmän kustannuksia kuin hyötyjä, ei vain 

itsellensä vaan myös yritykselle. (Kotter & Schlesinger 2008, 3-5)  

 

Yksilöiden reaktiot muutokseen odotetaan perustuvan heidän kokemukseensa välittömäm-

mästä muutostilanteesta (Choi 2011, 492). Ihmiset vastustavat muutosta, koska he pelkää-

vät etteivät he pysty kehittämään uusia heiltä vaadittavia taitoja ja käyttäytymistä. Organi-

saatiomuutos voi tahattomasti vaatia ihmisiä muuttumaan liikaa ja liian nopeasti. (Kotter & 

Schlesinger 2008, 3-5) Esimiehillä on tärkeä rooli työntekijöiden muutoskyvyn kehittämisen 
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edistämisessä (Stensaker & Meyer 2012, 121). Rajallisen muutostoleranssin vuoksi ihmiset 

vastustavat toisinaan muutosta, vaikka he ymmärtäisivät sen olevan hyväksi. Jos muutok-

set ovat merkittäviä ja yksilön muutostoleranssi alhainen, he saattavat alkaa aktiivisesti vas-

tustamaan muutosta syistä, joita he eivät tietoisesti edes ymmärrä. (Kotter & Schlesinger 

2008, 3-5) Työntekijät eivät tee uhrauksia, vaikka he olisivatkin tyytymättömiä nykytilantee-

seen, elleivät he usko, että hyödyllinen muutos on mahdollista (Kotter 2007, 100).  

 

Choi (2011, 479) vahvistaa kirjallisuuskatsauksessaan työntekijöiden sitoutumisen tärkey-

den ja tunnistaa neljä muuta organisaatiomuutokseen liittyvää työntekijöiden asenneraken-

netta: valmius, sitoutuminen, avoimuus sekä kyynisyys organisaatiomuutosta kohtaan 

(kuva 6). Muuttuvassa tilanteessa työntekijät yrittävät hahmottaa uutta ympäristöä ja tehdä 

johtopäätöksiä sen mahdollisista tuloksista olemalla aktiivisesti mukana tiedonhaussa 

363). Tämän seurauksena työntekijät muodostavat oletuksia, 

odotuksia ja vaikutelmia organisaatiomuutoksen tarpeesta ja siitä, missä määrin muutok-

silla on myönteisiä vaikutuksia heihin yksilöinä ja laajemmin organisaatiossa (Choi 2011, 

481). Muutosvalmius organisaation kontekstissa sisältää siis yksilöllisiä vaikutelmia organi-

saation kyvystä toteuttaa onnistunut muutos sekä siitä, kuinka paljon muutosta tarvitaan ja 

mitä etuja organisaatio ja sen jäsenet voivat saada muutoksesta (Holt et al. 2007, 234

235). Herscovitch ja Meyer (2002, 475) määrittelevät sitoutumisen muutokseen "voimana, 

joka sitoo yksilön toimintatapaan, joka katsotaan tarpeelliseksi muutosaloitteen onnistu-

neen toteuttamisen kannalta". Muutokseen sitoutuminen kuvastaa siten käyttäytymisaiko-

muksia tukea muutosaloitetta. Sitoutuminen voi sisältää halun tukea muutosaloitetta, joka 

perustuu uskoon muutoksen luontaisista hyödyistä tai velvollisuuteen tukea muutosta. 

(Herscovitch & Meyer 2002, 475) Avoimuudella viitataan haluun mukautua ja hyväksyä 

muutos. Tutkijat ovat ehdottaneet, että avoimuus voi olla edellytys, joka luo työntekijöiden 

valmiutta organisaatiomuutokseen. Kun työntekijät ovat muutoksen alkuvaiheessa hyvin 

perillä roolistaan ja tapahtumista organisaatiossa ja he tuntevat olevansa mukana muutok-

sessa, he ovat todennäköisesti avoimia muutokselle. (Wanberg & Banas 2000, 134 135) 

Organisaatiokyynisyys määritellään arvioksi, joka perustuu yksilön työelämän kokemuksiin 

(Cole, Bruch & Vogel 2006, 463). Työntekijöiden kyynisyys muutosta kohtaan voi johtaa 

epäonnistuneeseen implementaatioon, mikä vahvistaa kyynisiä uskomuksia entisestään. 

Tämän seurauksena myöhemmät muutosaloitteet onnistuvat vielä heikommin. (Bommer, 

Rich & Rubin 2005, 737) Kyynisyys organisaatiomuutosta kohtaan voi levitä myös muille 

työelämän osa-alueille. Kyynisiksi tulleet ihmiset voivat esimerkiksi menettää sitoutumi-

sensa tai motivaationsa työhönsä. (Choi 2011, 488)  
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Kuva 6. Organisaatiomuutokseen liittyvät asennerakenteet (Bommer et al. 2005; Choi 2011; 

Herscovitch & Meyer 2002; Holt et al. 2007; Wanberg & Banas 2000) 

 

Vaikka altistuminen yhä useammin tapahtuville organisaatiomuutoksille voi johtaa muutos-

väsymykseen ja kyynisyyteen, se voi myös saada aikaan positiivisempia reaktioita. Kas-

vava muutostahti tekee työntekijöistä kokeneempia organisaatiomuutoksille. Vähän tiede-

tään kuitenkin siitä, miten muutoskokemus vaikuttaa työntekijöiden reaktioihin suuria orga-

nisaatiomuutoksia kohtaan. (Stensaker & Meyer 2012, 106 107) Stensakerin ja Meyerin 

(2012, 113 114) analyysi viittaa siihen, että reaktiot vaihtelevat sen mukaan, kuinka paljon 

työntekijöillä on kokemusta suurista muutoksista. Tutkimuksessa työntekijät, joilla oli vähän 

muutoskokemusta, osoittivat voimakkaita emotionaalisia ja käyttäytymisen reaktioita. Laa-

jan muutoskokemuksen omaavia työntekijöitä ei puolestaan turhauttanut muutoksen epä-

varmuus ja heidän käytöksensä vaikutti enemmän muutosaloitetta tukevalta. Tällaiset työn-

tekijät myötävaikuttivat uskollisuudellaan muutoksen onnistunutta toteuttamista. 

 

2.4 Muutosvastaisuuden käsitteleminen 

 

Organisaatiossa tapahtuvat muutokset voivat saada aikaan erilaisia reaktioita sen jäsenten 

keskuudessa. Siksi on välttämätöntä, että organisaatiot tunnistavat nämä reaktiot ja käsit-

televät niitä tehokkaan muutosjohtamisen avulla. (Hechanova et al. 2018, 916) Organisaa-

tioilta vaaditaan yhä enemmän kykyä parantaa työntekijöiden tukea tai hyväksyntää muu-

tosaloitteille (Choi 2011, 479). Vaikka kokeneet johtajat ovat yleensä liiankin tietoisia muu-

tosvastustuksesta, yllättävän harvat käyttävät aikaa ennen organisaatiomuutosta arvioidak-

seen systemaattisesti, kuka voisi vastustaa muutosaloitetta ja mistä syistä (Kotter & Schle-

singer 2008, 3). Työntekijöiden suhtautumisen ymmärtäminen on avaintekijä onnistuneiden 

muutosaloitteiden toteuttamisessa (Yilmaz et al. 2013, 132).  
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Yleisesti ottaen muutosvastaisuuden käsitteleminen tulee olla analyyttistä ja rakentavaa. 

Organisaation tulee valita avoimuuden positio, jossa halutaan ensin selvittää vastustuksen 

todelliset syyt. (Lauer 2020, 134 135) Muutos vaatii myös johtajuutta. Organisaation tulee 

tunnistaa muutosagentit, jotka ovat vastuussa muutostyön johtamisesta ja toteuttamisesta. 

Tärkeää on se, missä määrin muutosagentit ovat henkilökohtaisesti mukana muutoksen 

toteuttamisessa. Muutosagenttien tulee olla mukana päivittäisessä osallistumisessa, joka 

edistää todellisia projektikohtaisia suorituksia muutoksen toteutusprosessissa. (Lines, Sul-

livan, Smithwick & Mischung 2015, 1176) Jotta muutosta voidaan johtaa onnistuneesti, Kot-

ter ja Schlesinger (2008, 1) suosittelevat, että vastustuksen tyypit määritetään ja vastatoi-

met räätälöidään näiden mukaisiksi. Nämä muutosvastaisuuden hallintatavat, niiden käyttö 

sekä hyödyt ja haasteet ovat avattu taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Muutosvastaisuuden hallintatavat (Kotter & Schlesinger 2008, 1) 

 

 

 

Yksi yleisimmistä tavoista voittaa muutosvastarinta on kouluttaa ihmisiä muutoksesta etu-

käteen. Ideoiden kommunikointi auttaa ihmisiä näkemään muutoksen tarpeen ja logiikan. 

Koulutusprosessi voi sisältää henkilökohtaisia keskusteluja, esityksiä ryhmille tai muistioita 

ja raportteja. Koulutus- ja viestintäohjelma voi olla ihanteellinen silloin, kun vastustus pe-

rustuu puutteelliseen tai epätarkkaan tietoon. (Kotter & Schlesinger 2008, 5) Chrusciel ja 

Field (2006, 504) sekä Choi (2011, 494) nostavat kriittisiksi muutoksen menestystekijöiksi 

asianmukaisen koulutuksen tarpeen, avoimen ja osallistavan tietoympäristön tarjoamisen 

sekä oikea-aikaisen tiedon jakamisen. Parhaimpia tapoja voittaa muutosvastarinta on ottaa 



19 

ihmiset mukaan muutosprosessiin mahdollisimman varhain ja usein. Osallistamisen voi-

daan todeta olevan tärkeä osa tehokasta muutosstrategiaa. (Levasseur 2010, 161; Yilmaz 

et al. 2013, 133) Jørgensen et al. (2009, 43) tutkimustulokset viittaavat siihen, että organi-

saation eri tasoilla olevia ihmisiä on otettava laajemmin mukaan muutoshankkeeseen. Ot-

tamalla mahdollisimman moni työntekijä mukaan muutosprosessiin heidän motivaationsa 

yleensä lisääntyy ja vastustus vähenee. Monen tietämystä hyödyntämällä voidaan usein 

saavuttaa sisällöllisesti parempi tulos. (Lauer 2020, 145) Osallistavalla muutostyöllä aloit-

teentekijät kuuntelevat muutoksen mukanaan tuomia ihmisiä ja hyödyntävät heidän neuvo-

jaan. Muiden mukaan ottaminen on erittäin järkevää tilanteissa, joissa muutoksen käynnis-

täjillä ei ole saatavilla kaikkea muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen tarvittavaa tietoa 

tai kun he tarvitsevat muiden täydellistä sitoutumista. Osallistamisprosessilla on kuitenkin 

haittapuolensa. Se voi johtaa huonoon ratkaisuun, jos prosessia ei hallita huolellisesti sekä 

se voi viedä valtavasti aikaa. Kun muutos on tehtävä välittömästi, muiden saaminen mu-

kaan voi kestää yksinkertaisesti liian kauan. (Kotter & Schlesinger 2008, 5 6) 

 

Johtajat voivat käsitellä mahdollista muutosvastarintaa olemalla kannustava esimerkiksi 

kuuntelemalla ja tarjoamalla henkistä tukea. Tuki on hyödyllisintä silloin, kun pelko ja ahdis-

tus ovat vastustuksen ytimessä. Vastustusta voi käsitellä tarjoamalla kannustimia aktiivisille 

tai potentiaalisille vastustajille. Neuvottelu on erityisen sopivaa silloin, kun on selvää, että 

joku häviää muutoksen seurauksena, mutta hänen vastustuksensa voima on kuitenkin mer-

kittävä. Neuvotellut sopimukset voivat olla suhteellisen helppo tapa välttää suuria vastus-

tuksia, mutta näistä voi tulla kuitenkin kalliita prosesseja. Joissakin tilanteissa johtajat tur-

vautuvat piilotettuihin yrityksiin vaikuttaa muihin. Manipulaatioon liittyy tässä yhteydessä ta-

vallisesti erittäin valikoiva tiedon käyttö ja tapahtumien tietoinen jäsentäminen. Yksi yleinen 

manipuloinnin muoto on yhteistoiminta. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että työntekijälle an-

netaan haluttu rooli muutoksen suunnittelussa tai toteutuksessa. Viimeisimpänä keinona 

käsitellä vastustusta on pakottaminen. Tällöin johtajat olennaisesti pakottavat ihmiset hy-

väksymään muutoksen suoraan tai epäsuorasti uhkaamalla heitä esimerkiksi työpaikkojen 

tai ylennysmahdollisuuksien menetyksellä. Kuten manipuloinninkin kohdalla, pakottamisen 

käyttö on riskialtis prosessi, sillä ihmiset väistämättä vihaavat voimakkaasti pakotettua muu-

tosta. (Kotter & Schlesinger 2008, 6-7) 

 

Jotta muutosjohtamisen aloitteet onnistuisivat, johtajan tulee toimia roolimallina osoitta-

malla sitoutumista muutokseen ja positiivista asennetta muutosta edistäviin strategisiin 

aloitteisiin (Abrell-Vogel & Rowold 2014, 900). Mitä paremmin johtaja ymmärtää muutoksen, 
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sitä todennäköisemmin hän on innostunut muutoksesta ja sitä epätodennäköisemmin hän 

ajattelee muutospyrkimyksen epäonnistuvan (Washington & Hacker 2005, 400). Muutok-

seen sitoutuminen heijastaa tilaa, jossa työntekijät ovat tietoisia muutoksesta, heillä on sen 

toteuttamiseen tarvittavat taidot ja valtuudet sekä muutokseen motivoidaan riittävällä palkit-

semisella ja jaetaan muutoksen visiota (Jaros 2010, 81). Lines et al. (2015, 1176) tutkimuk-

sen tulokset osoittavat, että on tärkeää asettaa realistisia odotuksia muutospyrkimysten 

realiteettien ympärille. Organisaatiot eivät voi odottaa muutoksen toteuttamisen olevan 

helppoa. Muutos vaatii kärsivällisyyttä. Kun organisaation jäsenet kollektiivisesti odottivat 

nopeaa muutoksen toteuttamista, he kohtasivat eniten vastustusta. Vastustuksen voittami-

nen vaatii siis ymmärrystä siitä, että muutoksen toteuttaminen on pitkäaikainen ja strategi-

nen prosessi. (Lines et al. 2015, 1176)   
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3 MUUTOSJOHTAMISEN MALLIT 
 

 

Nopeasti muuttuvassa ja arvaamattomassa maailmassa ei voi olla epäilystäkään siitä, että 

organisaatiomuutos on yksi organisaatioiden tärkeimmistä haasteista. Tämä pätee erityi-

sesti silloin kun väitetään, että yli 60 prosenttia kaikista muutosprojekteista epäonnistuu. Ei 

siis ole yllättävää, että keskustelua käydään siitä, mikä lähestymistapa muutokseen on pa-

ras. (Burnes 2004a, 886) Organisaatiot tarvitsevat integroidun lähestymistavan toteuttaak-

seen systemaattista ja rakentavaa muutosta sekä minimoidakseen esteet ja puuttuakseen 

muutoksen seurauksiin (Al-Haddad & Kotnour 2015, 234). Muutosjohtamisen kirjallisuu-

dessa on kuitenkin huomattavia erimielisyyksiä sopivimmasta lähestymistavasta. Erimieli-

syys johtuu siitä, että monet johtajat epäilevät kirjallisuuden pätevyyttä ja merkitystä. Lisäksi 

he ovat hämmentyneitä, mitä lähestymistapaa tulisi käyttää. (Bamford & Forrester 2003, 

547) Kirjallisuudessa ei ole olemassa yhtä laajalti hyväksyttyä, selkeää ja käytännöllistä 

lähestymistapaa, joka selittäisi mitä muutoksia organisaatioiden tulee tehdä ja miten ne tu-

lee toteuttaa (Burnes 2004).   

 

Vaikka muutos ei ole helppo tai yksinkertainen prosessi, monet toimivat edelleen niin kuin 

se olisi. He eivät ymmärrä, miksi yritys ei pysty luomaan muutokselle suunnitelmaa ja nou-

dattamaan sitä menestyksekkäästi. (Brisson-Banks 2010, 244) Useimmat muutosaloitteet 

kokevat takapakkia, sillä  -lähestymistavan 

muutoksen toteuttamista varten (Kotter & Schlesinger 2008, 1). Tämän sijaan heidän olisi 

pyrittävä tunnistamaan lähestymistapa, joka sopii parhaiten organisaatiossa toteutettavaan 

muutokseen sen kontekstin perusteella. Muutosjohtajien on oltava taitavia työntekijöiden 

välisessä vuorovaikutuksessa ymmärtääkseen paremmin organisaation kulttuuria sekä 

työntekijöiden johtamisen ja muutoksen malleja. (Burnes 2004a, 886; Hechanova et al. 

2018, 923) Jotta muutoshankkeen onnistumisen todennäköisyyttä saadaan parannettua, 

on organisaation hyvä keskittyä kahteen olennaiseen tekijään. Ensinnäkin muutosjohtajien 

ja muiden uusien menetelmien käyttöönotossa mukana olevien on ymmärrettävä muutos-

johtamisen periaatteiden ja käytäntöjen mahdollinen vaikutus muutoksen onnistumiseen. 

Toiseksi heidän on opittava soveltamaan yksinkertaisia lähestymistapoja muutoksen hel-

pottamista varten. (Levasseur 2010, 160) Voidaan väittää, että asianmukaisten työkalujen 

ja tekniikoiden puute olisi merkittävä haaste muutosaloitteiden toteuttamiselle. Tämä puo-

lestaan liittyy hyvin mahdollisesti muutosten aikaansaamiseen liittyvien toimenpiteiden mer-

kittävään epäonnistumiseen. (Parker et al. 2013, 537) 
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Kirjallisuuden perusteella näyttää olevan kaksi pääasiallista lähestymistapaa muutoksen 

hallintaan: suunniteltu ja muotoutunut muutos (Bamford & Forrester 2003, 547; Burnes 

2004a, 887). Suunniteltu muutos on hallinnut muutoksenhallinnan teoriaa ja käytäntöä vii-

meiset 50 vuotta ja se perustuu pääosin Kurt Lewinin työhön. Lähestymistapa pitää organi-

saatiomuutosta prosessina, joka siirtyy "kiinteästä tilasta" toiseen ennalta suunniteltujen 

vaiheiden kautta. Toinen organisaatiomuutoksen konsepti on muotoutunut lähestymistapa. 

Tällä lähestymistavalla pystytään teoriassa saavuttamaan laajempi ymmärrys muutoksen-

hallinnan ongelmista monimutkaisissa ympäristöissä. Organisaatiomuutoksen nähdään 

olevan vähemmän riippuvainen yksityiskohtaisista suunnitelmista ja ennusteista kuin todel-

lisen ymmärryksen saavuttamisesta. (Bamford & Forrester 2003, 547 548)  

 

Seuraavissa luvuissa käsitellään molempiin organisaatiomuutoksen lähestymistapoihin liit-

tyviä muutosmalleja. Suunnitellun muutoksen lähestymistapaa käsitellään Kurt Lewinin 

muutosmallin (1947) kautta, kun taas muotoutuneeseen lähestymistapaan syvennytään 

John Kotterin muutosmallin (1996) avulla. Tutkimukseen on valittu nämä kaksi muutosjoh-

tamisen mallia niiden tunnettavuuden ja yleistettävyyden takia. Muutosmallien on todettu 

sopivan hyvin tämän tutkimuksen viitekehykseen ja tutkimuskysymyksiin niihin liittyvän teo-

rian ja tutkimusten pohjalta.  

 

3.1 Lewinin muutosmalli 

 

Yksi varhaisimmista muutosmalleista on Kurt Lewinin kehittämä kolmen askeleen muutos-

malli (1947), joka on monien mielestä klassinen ja perustavanlaatuinen lähestymistapa 

muutoksen hallintaan (Brisson-Banks 2010, 244; Cummings et al. 2016, 33). Ennen 1980-

luvun alkua Lewinin muutosmalli oli suurelta osin näkymätön. 1980-luvun lopulla mallista 

tuli kuitenkin perusta käsityksellemme nopeasti kasvavasta alasta: muutosjohtamisesta. 

(Cummings et al. 2016, 41) Lewinin mallia voidaan verrata huonojen tapojen voittamiseen 

korvaamalla ne uusilla ja paremmilla tavoilla. Yksilön, kuten organisaation, on oltava päät-

täväinen ja sitoutunut toteuttamaan muutos ja tekemään sen mikä on tarpeen prosessiin 

liittyvistä haitoista huolimatta. (Brisson-Banks 2010, 244) Burnes (2004b, 985) nostaa esille 

sen, että kolmivaiheista muutosmallia kehittäessään Lewin ei ajatellut vain organisaatioon 

liittyviä kysymyksiä. Hän ei halunnut nähdä organisaatiota erillään kolmesta muusta ele-

mentistä, jotka muodostivat hänen suunnitellun lähestymistapansa muutokselle (kenttäteo-

ria, ryhmädynamiikka ja toimintatutkimus). Pikemminkin Lewin näki nämä neljä käsitettä 
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yhtenäisenä lähestymistapana analysoida, ymmärtää ja aikaansaada muutos ryhmän, or-

ganisaation ja yhteiskunnan tasolla. Hänen perusideana oli suunnitella malli, joka siirsi aja-

tuksen kenttävoiman fysiikasta sosiaalisille alueille. Muutoksen kannalta Lewin määritteli 

kaksi voiman muotoa, jotka ovat täysin vastakkaisia niiden suunnassa: voimat, jotka ajavat 

muutosta (ajovoimat tai kiihdyttävät voimat) ja muutosta vastustavat voimat (rajoitusvoimat 

tai hidastusvoimat). Jos organisaatio haluaa selviytyä pitkällä aikavälillä, sen on löydettävä 

tasapaino näiden kahden vastakkaisen voimatyypin välillä. (Lauer 2020, 64) 

 

3.1.1 Muutosmallin vaiheet 

 

Lewinin malli jakaa muutoksen kolmeen vaiheeseen: sulattamiseen, muutokseen ja jäädyt-

tämiseen (Brisson-Banks 2010, 244; Hechanova et al. 2018, 916). Muutosmallin vaiheet 

ovat kuvattu kuvassa 7.  

 

 

 

Kuva 7. Lewinin muutosmalli (Lewin 1947)  

 

Rosenbaum et al. (2018, 299) tutkimuksessa todetaan, että siirtymällä nykyisestä asemasta 

tulevaan asemaan, on tarpeen ensin purkaa se mitä sillä hetkellä on olemassa, aloittaa 

tunnistetun muutoksen toteutus sekä muodostaa muutokset uudelleen vakiinnuttamalla tai 

jäädyttämällä ne. 

 

Sulattaminen 

 

Ensimmäistä vaihetta, jossa kiihdyttävien voimien on saatava ylivoima, kutsutaan sulatta-

miseksi (Lauer 2020, 66). Sulattamisen vaiheessa takerrutaan siihen, mitä tiedetään (Bam-

ford & Forrester 2003, 547). Muutosmallin ensimmäinen askel kertoo, kuinka minimoida 

muutoksen esteet ja lisätä onnistuneen muutoksen todennäköisyyttä (Levasseur 2001, 73). 

Lewin uskoi, että ihmisen käyttäytymisen vakaus perustui lähes paikalla olevaan tasapai-

noon, jota tukee monimutkainen ohjaavien ja hillitsevien voimien kenttä. Hän väitti, että ta-

sapaino täytyy horjuttaa (sulattaa) ennen kuin vanha käyttäytyminen voidaan hylätä ja uusi 
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käyttäytyminen omaksua onnistuneesti. (Lewin 1947) Jotta muutos voi tapahtua, on tärkeää 

voittaa vastahakoisuus ja muuttaa olemassa olevia ajattelutapoja. Ensisijaisena tehtävänä 

on siis luoda muutoksen tarve ja minimoida sen vastustus. (Hechanova et al. 2018, 916) 

Levasseurin (2010, 162) mukaan paras tapa käynnistää, helpottaa ja varmistaa muutos-

hankkeen onnistuminen on ottamalla sidosryhmät aktiivisesti mukaan yhteistyöhön muu-

tosponnistelujen varhaisessa vaiheessa. 

 

Muuttaminen 

 

Mallin toinen vaihe käsittää varsinaisen muutostyön. Tämä edellyttää, että sulattamisen 

prosessi varmistaa organisaation jäsenten aktiivisen ja rakentavan osallistumisen. Muutos-

johtajien päätehtävänä on ohjata organisaatiota hämmennyksen ja siirtymisen läpi nykyi-

sestä haluttuun tilaan. (Hechanova et al. 2018, 916; Lauer 2020, 66) Liikkuminen tapahtuu 

sen jälkeen, kun ihmiset ovat ostaneet muutoksen tarpeen (Levasseur 2001, 73). Käynnis-

tämällä ja ylläpitämällä liikettä korkeatasoisen kaksisuuntaisen viestinnän, yhteisen toimin-

tasuunnitelman ja täytäntöönpanotoimien avulla, muutosprosessin toteuttaminen helpottuu 

(Levasseur 2010, 162).  Toisessa vaiheessa tutkitaan ideoita, ongelmia ja lähestymistapoja 

(Bamford & Forrester 2003, 547). Lewinin mukaan kaikki yritykset ennustaa tai tunnistaa 

suunnitellun muutoksen tietty tulos on erittäin vaikeaa muutosta koskevien voimien moni-

mutkaisuuden vuoksi. Sen sijaan tulisi pyrkiä ottamaan huomioon kaikki työssä olevat voi-

mat sekä tunnistamaan ja arvioimaan yrityksen ja erehdyksen pohjalta kaikki käytettävissä 

olevat vaihtoehdot. (Lewin 1947)  

 

Jäädyttäminen 

 

Lop  muutoksen eli saa takaisin uuden hidastus- 

ja kiihdytysvoimien tasapainon, joka mahdollistaa lisääntyneen suorituskyvyn hyödyntämi-

sen (Lauer 2020, 66). Viimeinen vaihe perustuu aiemmin omistettujen arvojen, asenteiden 

sekä taitojen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja integrointiin sillä hetkellä haluttujen 

kanssa (Bamford & Forrester 2003, 547). Jäädyttäminen pyrkii vakauttamaan ryhmän uu-

teen paikallaan olevaan tasapainoon. Tällä varmistetaan, että uusi käyttäytyminen on suh-

teellisen turvassa taantumiselta. (Burnes 2004b, 986) Tässä vaiheessa korkeatasoinen yk-

silöllinen sekä organisaation tason suoritus ja tyytyväisyys jäädytetään uudelleen. Tämä 

toteutetaan vahvistamalla sitoutumista hankkeen onnistumiseen jatkuvan yhteistyön avulla. 

(Levasseur 2010, 162) Jäädytysvaihe vakiinnuttaa toivotun muutoksen tarjoamalla lisätu-

kea vaikeuksien ilmaantuessa ja vahvistamalla haluttuja tuloksia (Hechanova et al. 2018, 
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916). Vaihe vaatii muutosagenttien työskentelemistä aktiivisesti organisaation ihmisten 

kanssa muutoksen testaamiseksi, mittaamiseksi ja parantamiseksi (Levasseur 2001, 73). 

Lewin näki onnistuneen muutoksen ryhmätoimintana. Ellei ryhmän normeja ja rutiineja muu-

teta, muutokset yksilön käyttäytymisessä eivät kestä. (Burnes 2004b, 986) Onnistunut jää-

dyttäminen edellyttää näin aktiivista sitoutumista kunnes vaaditut uudet käyttäytymismallit 

ovat korvanneet ne, jotka olivat olemassa ennen muutosta. Tämä ei tapahdu yhdessä yössä 

tai ilman tukea. (Levasseur 2001, 73) Lewinin muutosmallin lähestymistapa tunnistaa, että 

ennen kuin uusi toimintatapa voidaan omaksua onnistuneesti, vanha tulee hylätä. Vasta 

sitten uusi käyttäytyminen voidaan hyväksyä täysin. (Bamford & Forrester 2003, 547) 

 

3.1.2 Muutosmallin kritiikki 

 

Kun uusia näkökulmia organisaation muutokseen on ilmaantunut 1980-luvulta lähtien, Le-

winin suunnitellun muutoksen lähestymistapa on kohdannut yhä enemmän kritiikkiä. Kes-

keisin kritiikki liittyy siihen, että malli soveltuu vain pienimuotoisiin muutosprojekteihin ja se 

jättää huomioimatta organisaatioon liittyvää valtaa ja politiikkaa. Malli on ylhäältä alaspäin 

etenevä ja johdon ohjaama muutosmalli. (Burnes 2004b, 977, 922) Monet viittaukset kolmi-

vaiheiseen malliin ovat yleensä yksiulotteisia, sillä ne pyrkivät eristämään muutoksen hal-

linnan yksinkertaiseen lineaariseen prosessiin. Yksiulotteinen lähestymistapa ei tunnista jäl-

jellä olevia integroituja osatekijöitä, jotka ovat välttämättömiä muutoksen kaikkien element-

tien ymmärtämiseksi. Arvioitaessa Lewinin kolmivaiheista mallia keskittymällä yksittäisesti 

sulattamisen, muuttamisen ja jäädyttämisen prosesseihin, tulee sen arvioinnistakin yksiulot-

teista. Tämä puolestaan rajaa mallin soveltamista. (Rosenbaum et al. 2018, 288, 296 297) 

Lisäksi mallin perustavanlaatuinen merkitys on jäänyt kyseenalaiseksi. On väitetty, että kol-

men askeleen muutos ei ollut niin merkittävä kuin hänen kriitikot ja kannattajat ovat oletta-

neet tai antaneet uskoa. (Cummings et al. 2016, 35)  

 

Levasseurin (2001, 71) mukaan Lewinin muutosmalli on tyylikäs ja käytännöllinen opas mo-

nimutkaisiin ja toisinaan hämmentäviin muutosprosessiin liittyviin ongelmiin. Vaikka muu-

tosmalli ei täsmennä yksityiskohtaisesti mitä muutosagenttien on tehtävä muutoksen ai-

kaansaamiseksi, se valaisee selkeästi tärkeimmät vaiheet, joita jokaisen muutoshankkeen 

on noudatettava menestyäkseen (Levasseur 2001, 73). Burnesin (2004b, 977) artikkelissa 

väitetään, että lähestymistapa on edelleen merkityksellinen nykymaailmalle. Muutosjohta-

misen alalla meneillään olevan kehityksen yhteydessä voidaan todeta Lewinin tarjoavan 
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vahvan kehyksen, jossa muutoksen edistämisen operatiivisuus perustuu organisaation si-

sältämiin laajoihin kontekstuaalisiin ja tilannekohtaisiin ominaisuuksiin (Rosenbaum et al. 

2018, 297).  

 

3.2 Kotterin muutosmalli   

 

John Kotterin kahdeksanvaiheinen prosessi (1996) suuren muutoksen luomiseksi on yksi 

laajimmin tunnustetuista muutosjohtamisen malleista. Siitä huolimatta tieteellisessä kirjalli-

suudessa on vähän tapaustutkimuksia, joissa tutkitaan, miten prosessia on käytetty käytän-

nössä. (Nitta, Wrobel, Howard & Jimmerson-Eddings 2009, 467; Pollack & Pollack 2015, 

51) Muutosmalli on painottanut kiireellisen tunteen luomista sekä organisaation nykytilan-

teeseen sidottujen vanhentuneiden tai väärin kohdistettujen merkityksien murtamista. Tästä 

seuraa muutosvisiona ilmaistujen uusien merkityksien kehittäminen ja levittäminen. 

(Sonenshein 2010, 477) Yleisin opetus onnistuneemmista muutostapauksista on se, että 

muutosprosessi käy läpi sarjan vaiheita, jotka vaativat yleensä huomattavan pitkän ajan. 

Askeleiden ohittaminen luo vain illuusion nopeudesta eikä se tuota koskaan tyydyttävää 

tulosta. Kriittisillä virheillä missä tahansa vaiheessa voi olla tuhoisa vaikutus, joka hidastaa 

vauhtia ja mitätöi kovalla työllä saavutetut voitot. (Kotter 2007, 97) Magsaysay ja Hecha-

nova (2017) esittelevät kymmenen hallittuun muutokseen liittyvää tekijää, jotka resonoivat 

Kotterin mallin kanssa. Tutkimuksessa työntekijöitä pyydettiin kuvaamaan muutosta, jota 

he pitivät hyvin hoidettuna ja syitä tähän. Yleisimmät vastaukset olivat: muutokselle oli sel-

keät tavoitteet, muutos oli huolellisesti suunniteltu ja muutos kommunikoitiin selkeästi. Heille 

kerrottiin, miten muutos vaikuttaa heihin sekä roolit ja vastuut määriteltiin selkeästi tapah-

tuman aikana. Organisaatio tarjosi riittävästi koulutusta uuteen rooliin/järjestelmään liittyen 

sekä otti käyttöön uusia teknologioita, jotka tukivat muutosta. Lisäksi organisaatio pystyi 

ylläpitämään kulttuurinsa parhaita puolia ja muutokselle oli näkyvää ja konkreettista johdon 

tukea. (Magsaysay & Hechanova 2017)  

 

3.2.1 Muutosmallin vaiheet 

 

Kotter (2007, 96) toteaa, että "hänen perustavoitteensa on ollut sama: tehdä perustavan-

laatuisia muutoksia liiketoiminnan harjoittamisessa, jotta se auttaisi selviytymään uudesta, 

entistä haastavammasta markkinaympäristöstä". Muutosmallin eri vaiheet ovat kuvattu ku-

vassa 8.  
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Kuva 8. Kahdeksan askelta muutoksen toteuttamiseen (Kotter 1995, 61) 

 

Seuraavaksi jokaista Kotterin muutosmallin vaihetta ja siihen liittyviä tekijöitä käydään läpi 

vaihe vaiheelta.   

 

Kiireellisyyden tunteen luominen 

 

Ensimmäinen vaihe Kotterin kahdeksanvaiheisessa muutosprosessissa on luoda kiireelli-

syyden tunne: tietoisuus siitä, että organisaation on muututtava (Pollack & Pollack 2015, 

55). Tällä viitataan muutoksen välttämättömyyteen. Ilman tavoiteltua muutosta organisaatio 

ei pysty jatkamaan toimintaansa halutulla tasolla. Kiireellisyyden tunteen luominen on rat-

kaisevan tärkeää tarvittavan yhteistyön saavuttamiseksi. Kun tyytyväisyys on korkea, muu-

tokset eivät yleensä johda mihinkään, koska harvat ihmiset ovat kiinnostuneita muutoson-

gelman parissa työskentelemisestä. Kun kiireellisyys on vähäistä, on vaikeaa koota ryhmä, 

jolla on tarpeeksi voimaa ja uskottavuutta ohjaamaan työtä. (Kotter 1996, 36) Organisaation 

voi olla tarpeen tehdä huomattavia ponnistuksia henkilöstön motivoimiseksi investoimaan 

aikaa ja vaivaa sekä sietämään muutoksen aiheuttamia haittoja (Ansari & Bell 2009, 157).  

 

Kotter (1996) toteaa, että vaikka muutospyrkimykset ovat auttaneet parantamaan joitakin 

organisaatioita kilpailluilla markkinoilla, monet tilanteet ovat olleet pettymyksiä ja tulokset 

ovat olleet tuhoisia työntekijöille ja vastuuhenkilöille. Yksi suurimpia virheitä organisaation 

muutospyrkimyksissä on se, että muutosprosessia ryhdytään viemään eteenpäin ilman 

muutoksen välttämättömyyden korostamista johtajien ja työntekijöiden keskuudessa (Kotter 
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1996). Onnistuneimmat muutosaloitteet alkavat siitä, että yksittäinen henkilö tai ryhmä al-

kaa tarkasti pohtimaan yrityksen kilpailutilannetta, markkina-asemaa, teknologian trendejä 

ja taloudellista suoriutumista. Lisäksi he pyrkivät löytämään tapoja kommunikoida tästä in-

formaatiosta laajasti. Muutoksessa tärkeää on hyvä johtaja, joka näkee tarpeen muutokselle 

ja omaa hyvän johtajuuden kyvyn. Ilman motivaatiota ihmiset eivät auta eikä muutosohjelma 

etene mihinkään. (Kotter 2007, 97) Rohkeita tai riskialttiita toimia, jotka tavallisesti liittyvät 

hyvään johtamiseen, tarvitaan vahvan kiireellisyyden tunteen luomiseksi. Ensimmäinen as-

kel on välttämätön, sillä organisaatiomuutosten alkaminen vaatii monien yksilöiden aggres-

siivista yhteistyötä. (Kotter 1995, 43) 

 

Voimakkaan ja ohjaavan liittouman muodostaminen 

 

Muutosmallin toisessa vaiheessa muodostetaan ryhmä, jolla on tarpeeksi voimaa johtaa 

muutosta (Kotter 1996, 21). Yhteistyö on välttämätöntä muutoshallinnan ammattilaisten 

käytettävissä olevien laajojen muutosjohtamisen interventioiden tehokkaan soveltamisen 

kannalta (Levasseur 2010, 162). Kotterin (1996, 52) mukaan kukaan ei pysty johtamaan ja 

hallitsemaan organisaation muutosprosessia yksin ja oikeanlaisen ohjaavan liittouman ko-

koaminen on muutosaloitteen onnistumisen kannalta ratkaisevaa. Suurin osa uudistumis-

hankkeista alkaa ainoastaan yhden tai kahden henkilön avulla. Onnistuneissa muutosta-

pauksissa johdon liittouma kasvaa ajan myötä. Varsinkin suurissa yrityksissä ryhmän tulee 

kasvaa suuremmaksi ennen kuin edistystä voidaan saavuttaa myöhemmissä vaiheissa. Liit-

touman muodostuksessa on tärkeää, että joku kerää ryhmän jäsenet yhteen, auttaa heitä 

kehittämään yhteisen arvion yrityksen ongelmista ja mahdollisuuksista sekä luo vähimmäis-

tason luottamukselle ja viestinnälle. (Kotter 2007, 98) Ohjaavan liittouman tulisi koostua 

ihmisistä, joilla on mm. asiantuntemuksen, uskottavuuden ja johtajuuden ominaisuuksia 

(Kotter 1996, 53). Ohjaavan liittouman ensimmäisenä tehtävänä on muotoilla selkeä ja jär-

kevä visio muutospyrkimykselle. Ilman tällaista näkemystä muutostavoitteet voivat helposti 

hajautua sekavien ja yhteen sopimattomien projektien luetteloon, joka voi viedä organisaa-

tion väärään suuntaan. (Kotter 1996, 70) Ohjaava liittouma hyvien päälliköiden ja huonojen 

johtajien kanssa ei onnistu. Hyvät päälliköt pitävät muutoksenhallintaprosessin hallinnassa, 

kun taas hyvät johtajat luovat vision muutoksen ajamiseksi. (Kotter 1996, 57 59) Muutos-

johtajia kuvataan organisaation huipulla oleviksi johtajiksi tai ylemmiksi johtajiksi, jotka vi-

sioivat, käynnistävät tai sponsoroivat kauaskantoisia tai strategisia muutoksia. Muutospääl-

liköt ovat puolestaan keskitason johtajia ja toiminnallisia asiantuntijoita, jotka rakentavat ja 

vievät muutosta eteenpäin liiketoimintayksiköissä ja avaintoiminnoissa. (Caldwell 2003, 

291)  
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Vision luominen 

 

Onnistuneissa muutoksissa ohjausryhmä kehittää tulevaisuudesta kuvan, josta on suhteel-

lisen helppo viestiä. Lisäksi se vetoaa asiakkaille, osakkeenomistajille sekä työntekijöille. 

Tehokas visio on välttämätön nykyisen tilanteen murtamisessa ja organisaation välittömien 

tavoitteiden pidemmälle katsomisessa. Vision avulla pyritään selkeyttämään suuntaa, johon 

organisaation tulee pyrkiä. (Kotter 1996, 68 69; Kotter 2007, 98 99) Visio osoittaa tien 

muutokselle ja tarjoaa siten perusorientaation. Jotta visio kehittyisi positiivisesti, sen tulee 

olla ennen kaikkea yrityskohtaisesti ja ymmärrettävästi muotoiltuja. Sillä on voitava inspi-

roida niitä, joita se koskee sekä tarjota konkreettisia lähtökohtia toteuttamiselle. Tavoittei-

den ja visioiden välittämä suuntautuminen voidaan nähdä eräänlaisena ihmisen perustar-

peena. Ilman sitä epävarmuus kasvaa. Suuntautuminen on myös tärkeää, jotta voidaan 

tunnistaa missä ollaan ja mihin halutaan tai mihin pitäisi muuttua. (Lauer 2020, 57; 107)  

 

Monissa epäonnistuneissa muutosprosesseissa löytyy paljon suunnitelmia ja toimintaoh-

jeita, mutta niistä puuttuu kokonaan visio (Kotter 2007, 98 99). Muutosvision tulisi olla toi-

vottava ja haluttu, jotta se vetoaa työntekijöiden, asiakkaiden ja osakkeenomistajien pitkän 

aikavälin etuihin. Työntekijöiden on helpompi ymmärtää selkeästi määriteltyä visiota ja toi-

mia sen mukaan, vaikka ensimmäiset vaadittavat askeleet olisivat tuskallisia. (Kotter 1996, 

67 84) Vaikka kirjallisuudessa yleisesti hyväksytään selkeän vision merkitys organisaation 

muutosjohtamisen ponnisteluissa, jotkut väittävät, että visio itsessään on paljon vähemmän 

tärkeä kuin vision toteuttaminen (Appelbaum et al. 2012, 769).   

 

Visiosta kommunikoiminen 

 

Kotterin prosessin neljäs vaihe muodostuu muutoksen visiosta viestimisestä (Pollack & Pol-

lack 2015, 57). Johtajat usein aliarvioivat viestintämäärän, joka vaaditaan johdonmukaisen 

ymmärryksen kehittämiseksi. Epäjohdonmukaiset viestit voivat haitata ponnisteluja ja joh-

taa muutoksen toteuttamisen pysähtymiseen. (Kotter 1996, 85) Kotterin (1996, 90) mukaan 

on hyvä varmistaa, että muutosviesti ja visio ovat toistettavissa, sillä "ideat uppoavat syvälle 

vasta sen jälkeen, kun ne on kuultu monta kertaa". Ansari ja Bell (2009, 159) ovat tunnista-

neet tarpeen viestiä muutoksesta yhdeksi tärkeimmistä vaiheista Kotterin muutosproses-

sissa. Ilman uskottavaa kommunikaatiota työntekijät eivät ole valmiita muutokselle tai sen 

edistämiseen (Kotter 2007, 100). Viestintä luo läpinäkyvyyttä ja auttaa ratkaisemaan kon-

flikteja ja vastarintaa (Lauer 2020, 119).  
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Viestintä voi tapahtua monessa muodossa. Henkilökohtainen viestintä eleet ja ilmeet mu-

kaan lukien on tärkeässä roolissa muutoksenhallinnassa, koska se on motivoivampaa ja 

vähemmän moniselitteistä. Suunnitellun muutoksen tavoitteet ja taustat tulee viestiä viipy-

mättä ja mahdollisuuksien mukaan kaikille asianosaisille samanaikaisesti ja kohderyhmälle 

suunnatulla kielellä. Riippuen siitä, tapahtuuko viestintä muutoshankkeen alussa vai muu-

toksen edetessä, tulee siinä käyttää erilaisia välineitä. (Lauer 2020, 119) Tehokas kaksi-

suuntainen viestintä saa sekä lähettäjät (projektipäälliköt) että vastaanottajat (sidosryhmät) 

mielekkääseen vuoropuheluun muutosponnistuksen visiosta ja laajuudesta sekä sen or-

ganisatorisista ja henkilökohtaisista vaikutuksista, mikä vähentää muutosvastarintaa. Kak-

sisuuntainen viestintä lähettää selkeän viestin siitä, että muutoksen kohteena olevat ihmiset 

sekä heidän ajatuksensa ja tunteensa ovat tärkeitä. (Levasseur 2010, 161) Organisaation 

muutoksen aikana työntekijät kokevat todennäköisesti epävarmuutta, joka johtuu muutok-

sen toteutuksen prosessista sekä odotetuista tuloksista (Oreg et al. 2018, 78). Muutosvies-

tinnän tehokkuuden ja laadun pitäisi minimoida tällainen epävarmuus (Shulga 2021, 499).   

 

Muiden kannustaminen toimimaan vision mukaisesti 

 

Muutosmallin viides vaihe sisältää muutoksen esteiden poistamisen, visiota heikentävien 

rakenteiden tai järjestelmien muuttamisen sekä innovatiivisten ideoiden kannustamisen 

(Kotter 1996, 21). Työntekijöitä rohkaistaan kokeilemaan uusia menettelytapoja ja kehittä-

mään uusia ideoita. Rohkaiseminen tapahtuu usein vain yksinkertaisesti onnistuneen vision 

viestinnän kautta koko organisaatiossa. Pelkkä kommunikaatio ja viestintä eivät kuitenkaan 

riitä kannustamaan työntekijöitä toimimaan yrityksen uuden vision mukaisesti, vaan uudis-

tus vaatii esteiden poistamista. Esteet voivat liittyä työntekijöihin tai organisaation rakentee-

seen. Tyypillisesti työntekijöiden voimaannuttaminen sisältää neljän suuren esteen poista-

mista: rakenteet, taidot, järjestelmät ja esimiehet. Muutosprosessin ensimmäisen puoliskon 

aikana organisaatiolla on harvoin aikaa tai voimaa päästä eroon kaikista esteistä. Tästä 

huolimatta organisaation on kuitenkin kohdattava ja poistettava suurimmat esteet. (Kotter 

1996, 102; Kotter 2007, 101 102) Kotter (1996, 107 109) korostaa koulutuksen keskeistä 

roolia voimaantumisprosessissa. Suhteet HR:ään ja muihin liiketoimintayksiköihin auttavat 

poistamaan rakenteellisia esteitä voimaantumisen tieltä (Pollacki & Pollackin 2015, 58).   

 

Lyhyen aikavälin voittojen suunnittelu ja luominen 

 

Oikea muutos vie aikaa ja uudistumisyritykset voivat menettää vauhtinsa, jos yrityksellä ei 
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ole lyhyen aikavälin tavoitteita saavutettavaksi ja juhlittavaksi. Kun ihmisille käy selväksi, 

että merkittävä muutos vie kauan aikaa, kiireellisyyden tasot voivat pudota. Sitoutuminen 

tuottamaan lyhyen aikavälin voittoja auttaa pitämään kiireellisyyden tasoa korkealla ja pa-

kottamaan yksityiskohtaiseen ja analyyttiseen ajatteluun, joka voi selventää ja uudistaa vi-

siota. Ilman lyhyen aikavälin voittoja liian moni luovuttaa tai liittyy aktiivisesti niiden ihmisten 

joukkoon, jotka ovat vastustaneet muutosta. (Kotter 2007, 102) Lyhyen aikavälin voitot aut-

tavat osoittamaan muutoksen kannattavuutta ja rakentamaan vauhtia (Pollack & Pollack 

2015, 59). Tällaiset voitot auttavat ohjaavaa liittoumaa testaamaan näkemystä todellisiin 

olosuhteisiin nähden ja tekemään muutoksia. Lyhyen aikavälin voitot tarjoavat myös mah-

dollisuuden juhlia ja palkita muutoksen puolesta työskenteleviä henkilöitä. Lyhyen aikavälin 

voittojen on oltava näkyvissä ja niiden on liityttävä selvästi muutoksen suuntaan. (Kotter 

1996, 122 124) Kaikki tutkijat eivät kuitenkaan pidä lyhyen aikavälin voittoja merkitykselli-

sinä kaikissa muutosohjelmissa, mutta Pollack ja Pollackin tutkimuksessa niillä nähtiin ole-

van merkittävä rooli muutoksen hallinnassa (Ansari & Bell 2009, 159; Pollack & Pollack 

2015, 59). Onnistuneissa muutoksissa johto etsii aktiivisesti tapoja ylläpitää selkeitä suori-

tuskyvyn parannuksia, luo tavoitteita vuosittaisessa suunnittelussa, saavuttaa tavoitteet ja 

palkitsee muutoksessa mukana olleita ihmisiä tunnistamalla ja ylentämällä heitä tai jopa 

tarjoamalla rahaa (Kotter 2007, 102). Johtajan tulee asettaa koko muutosprosessin ajan 

korkean suorituskyvyn odotuksia ja palkita käyttäytymistä, joka on suunnattu vision toteut-

tamiseen (Appelbaum et al. 2012, 773).  

 

Parannuksien vahvistaminen ja uusien muutosten tuottaminen 

 

Johtoa saattaa houkutella ensimmäisen selkeän suorituskyvyn parannuksen juhlistaminen 

liian aikaisin. On havaittu, että suuren mittakaavan muutoksen toteuttaminen ja muutoksien 

siirtyminen osaksi yrityksen kulttuuria voi viedä paljon aikaa. Tämä pätee erityisesti suu-

rempiin organisaatioihin. Useimmiten muutoksen aloitteentekijöiden ja muutoksen vastus-

tajien yhdistelmä saa aikaan liian aikaisen juhlistamisen. Tällä tarkoitetaan sitä, että muu-

toksen aloitteentekijät saattavat innostuksessaan selkeästä edistyksen merkistä juhlistaa 

liian aikaisin. Samalla muutoksen vastustajat huomaavat mahdollisuuden pysäyttää muu-

toksen. Juhlistuksen päätyttyä vastustajat olettavat, että muutosprosessi on valmis ja kaikki 

voivat palata normaalin työn pariin. Pian tämän myötä muutos pysähtyy kokonaan ja vanhat 

perinteet palaavat organisaatioon. Voiton julistamisen sijasta johtajien tulisi käyttää lyhyen 

aikavälin voittojen uskottavuutta suurempien ongelmien torjumiseen esimerkiksi keskitty-

mällä järjestelmiin tai rakenteisiin, jotka eivät ole johdonmukaisia vision kanssa. (Kotter 

1996, 132; Kotter 2007, 102 103) Vauhti katoaa silloin, kun kiireellinen taso ei ole tarpeeksi 
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intensiivinen, ohjaava liittouma ei ole tarpeeksi voimakas eikä visio ole tarpeeksi selkeä 

(Kotter 1996, 66). Kotterin (1995, 66) mukaan johtajien on todistettava, että uusi tapa toimii. 

 

Uusien lähestymistapojen vakiinnuttaminen 

 

Kaksi tekijää ovat olennaisessa roolissa, kun puhutaan muutosmallin viimeisestä vaiheesta 

eli muutoksen vakiinnuttamisesta yrityksen kulttuuriin. Ensimmäinen on tietoinen yritys 

näyttää ihmisille miten uudet menetelmätavat, käyttäytyminen ja asenteet ovat auttaneet 

suorituskyvyn parantamista. Ihmisten auttaminen näkemään oikeanlaiset yhteydet vaatii 

kommunikointia. Toinen tekijä on riittävän ajan ottaminen varmistaakseen, että seuraava 

sukupolvi johdossa ilmentää uusia yrityksen menettelytapoja. Uusi käyttäytyminen on alt-

tiina heikentymiselle, jos se ei ole juurtunut sosiaalisiin normeihin ja yhteisiin arvoihin, kun 

muutospaineet lieventyvät. (Kotter 2007, 103) Kotter (1996, 133) toteaakin kirjassaan: ina 

kun annat periksi ennen kuin työ on tehty, kriittisen vauhdin voi menettää ja siitä voi seurata 

taantuminen. Kunnes muuttuneet käytännöt saavuttavat uuden tasapainon ja ne on ajettu 

organisaation kulttuuriin, ne voivat olla hyvin hauraita.'' Onnistuneen organisaatiomuutok-

sen edellytyksenä on ajatus siitä, että muutos on ankkuroitava henkilöstön uusiin työtapoi-

hin, asenteisiin ja käyttäytymiseen. Muuten ihmiset palaavat vanhoihin tapoihinsa ennen 

muutosta. Ilman työtapojen, käyttäytymisen ja asenteen muutosta muutos ei kestä. (Kickert 

2014, 707) Yksi huono päätös organisaation johdossa voi heikentää vuosikymmenen ai-

kana toteutetun kovan työn. Todellisuudessa myös onnistuneet muutospyrkimykset ovat 

sotkuisia ja täynnä yllätyksiä. (Kotter 2007, 103) Appelbaum et al. (2012) toteavat kuitenkin 

tutkimuksessaan, että vaiheet seitsemän ja kahdeksan ovat monimutkaisia arvioida.   

 

3.2.2 Muutosmallin kritiikki 

 

Kotterin muutosmallin (1996) tehokkuutta on laajalti tuettu kirjallisuudessa, mutta suosiosta 

huolimatta prosessia on myös kritisoitu. Mallilla on useita tunnistettuja rajoituksia, jotka vai-

kuttavat sen yleiseen hyväksyntään ja suosioon. Muutoksia toteuttavat yritykset kohtaavat 

monia vaikeuksia. Kotterin viitekehyksen mukaisten muutosten suunnittelun pitäisi rajoittaa 

näitä esteitä, mutta malli ei ole tarpeeksi yksityiskohtainen tarjoamaan apua kaikissa ske-

naarioissa. Esimerkiksi muutosvastustus ja muutokseen sitoutuminen ovat muutoksenhal-

linnan tärkeimmät osa-alueet ja toisiaan täydentävät osatekijät Kotterin mallin ulkopuolella. 

(Appelbaum et al. 2012, 764, 775 776; Pollack & Pollack 2015, 53). Appelbaum et al. 
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(2012, 764) nostavat esille sen, että Kotterin työ perustuu hänen henkilökohtaiseen liiketoi-

minta- ja tutkimuskokemukseensa. Hän ei viittaa ulkopuolisiin lähteisiin, jotka olisivat ky-

seenalaistaneet muutosmallin arvoa. Lisäksi tapaustutkimuksia prosessin avulla hallituista 

muutoksista on vähän eikä muutosmallin suoraa empiiristä testausta löydy paljoa. Mallia 

käytetään post hoc -rakenteena selittämään muutostapaustutkimuksia sen sijaan, että se 

olisi niiden teoreettinen ohjaaja. (Appelbaum et al. 2012, 775 776; Evans 2020, 369) 

 

Kotterin mallia on kuvailtu strukturoiduiksi lineaarisiksi askeleiksi (Pollack & Pollack 2015, 

61). Kotter (1996, 23) korostaa järjestyksen tärkeyttä ja sitä, että yhdenkin askeleen ohitta-

minen tai liian pitkälle pääseminen ilman vankkaa perustaa aiheuttaa melkein aina ongel-

mia. Jos ensimmäistä vaihetta ei toteuteta, seuraavien vaiheiden toteuttaminen on vaikeaa 

tai mahdotonta (Appelbaum et al. 2012, 775). Kotterin työ pysyy edelleen moniselitteisenä 

sen suhteen, pitäisikö muutosta hallita yhtenä hänen prosessinsa esiintymänä vai useana 

esiintymänä, joka on jaettu organisaation keskuudessa. Hänen vaikenemisensa asiasta 

saattaa olla tahallista, koska hän pyrkii säilyttämään yksinkertaisen kuvauksen organisaa-

tiomuutosprosessista. Vaikka yksinkertaisuus on saattanut auttaa viestimään muutospro-

sessista, se on myös saattanut antaa vaikutelman, että muutosta suuressa organisaatiossa 

voidaan tai pitäisi hallita yhtenä iteraationa prosessin läpi. Tällöin kaikki organisaation osat 

liikkuvat yhdessä. Muut kirjoittajat ovat tulkinneet Kotterin muutosmallin ehdottavan, että 

prosessia tulisi käyttää yksinkertaisena lineaaristen vaiheiden sarjana. On kuitenkin todettu, 

että käytännössä prosessin käyttö on huomattavasti monimutkaisempaa. (Pollack & Pollack 

2015, 61 62) Osa muutoshankkeista ei välttämättä vaadi eikä pysty käymään läpi tiettyjä 

muutosmallin vaiheita (Appelbaum et al. 2012, 775).  

 

Brisson-Banksin (2010, 249) mielestä on mielenkiintoista huomata, kuinka Kotter on onnis-

tunut yhdistämään muutosmallit ja siirtymät kahdeksanvaiheiseksi prosessiksi. Malli on in-

tuitiivinen ja suhteellisen helppo hyväksyä, koska se perustuu Kotterin tosielämän koke-

muksiin ja se on esitelty hyvien esimerkkien avulla. Lähestymistavan tehokkuudesta on vai-

kea antaa kategorisia lausuntoja, koska niiden käyttö käytännön tasolla on monimutkaista. 

Näistä teorian validoinnin suurista aukoista huolimatta, malli on edelleen erittäin suosittu. 

Mallia vastaan ei ole löytynyt todisteita ja se on edelleen suositeltava viite muutosjohtami-

sen alalla. (Appelbaum et al. 2012, 764 765; 776) Lähestymistavan tulkinnasta on mahdol-

lista tehdä havaintoja, joista voi olla hyötyä tuleville toimijoille (Pollack & Pollack 2015, 61). 
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3.3 Teoreettiset lähtökohdat empirialle 

 

Tämän kappaleen tarkoituksena on koota teoriaosuuden sisältö yhteen ja tarjota teoreetti-

set lähtökohdat tutkimuksen empiiriselle osiolle. Tutkimuksen teoria muodostuu kahdesta 

suuremmasta aihealueesta: muutosjohtamisesta ja muutosjohtamisen malleista. Aihealuei-

den avulla syvennytään muutoshankkeisiin, muutosjohtamisen käytäntöihin, muutoksen 

vastustukseen ja sen käsittelemiseen sekä kahteen yleisimpään muutosjohtamisen malliin.  

 

Viimeisten vuosikymmenien aikana yritysten on täytynyt vastata lisääntyneeseen painee-

seen ja muuttuviin odotuksiin ympäri maailman (Hechanova et al. 2018, 914). Kun markki-

nat ovat muuttuneet globaalimpaan ja kilpailullisempaan suuntaan, organisaatioiden vaati-

mukseksi on tullut strateginen sopeutumiskyky (Jaros 2010, 79). Organisaatiomuutoksen 

avulla tähdätään usein ympäristön sopeutumiseen tai suorituskyvyn parantamiseen nosta-

malla tuottavuutta ja tehokkuutta (Yilmaz et al. 2013, 119). Muutosten onnistunut toteutta-

minen nähdään tärkeänä tekijänä sen lyhyen ja pitkän aikavälin menestyksessä (Appel-

baum et al. 2012, 764). Muutosjohtamisella viitataan systemaattiseen lähestymistapaan, 

jossa muutoksen toteuttamista varten hyödynnetään ihmisiä, tietoa, resursseja ja erilaisia 

työkaluja (Al-Ali et al. 2017, 723, 727). Organisaation muutospyrkimykset kokevat kuitenkin 

useimmiten jonkinlaista vastustusta muutosta kohtaan, mikä hidastaa, vastustaa tai estää 

sen toteutumista (Armenakis & Harris 2009, 132; Kotter & Schlesinger 2008, 3). Tämän 

vuoksi on välttämätöntä, että organisaatiot tunnistavat muutosvastuksen ja käsittelevät sitä 

tehokkaan muutosjohtamisen avulla (Hechanova et al. 2018, 916).  

 

Muutoksen teeman voidaan todeta olevan yksi tutkituimmista aiheista (Washington & 

Hacker 2005, 400). Muutoksen hallinnasta kertova näyttö on kuitenkin heikkoa ja vahvasti 

riippuvainen erilaisista teoreettisista malleista (Evans 2020, 367). Sopivimmasta muutos-

johtamisen lähestymistavasta on huomattavia erimielisyyksiä (Bamford & Forrester 2003, 

547). Hallintaan liittyvät lähestymistavat ja saatavilla olevat teoriat nähdään ristiriitaisina ja 

niitä tukevat hypoteesit muutosjohtamisen luonteesta koetaan puutteellisina (By 2005, 369). 

Tunnustetuimpia ja tutkituimpia muutosjohtamisen malleja ovat Kurt Lewinin kolmen aske-

leen muutosmalli (1947) sekä John Kotterin kahdeksanvaiheinen muutosprosessi (1996).  

Muutosjohtamisen malleihin liittyy kuitenkin kritiikkiä. Lewinin kolmivaiheinen muutosmalli 

nähdään yksiulotteisena sekä mallin nähdään soveltuvan ainoastaan pienimuotoisiin muu-

tosprojekteihin (Burnes 2004b, 977, 922; Rosenbaum et al. 2018, 288, 296 297). Kotterin 
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muutosmallin prosessia ei puolestaan koeta riittävän yksityiskohtaiseksi muutoksen hallin-

nan eri tilanteissa sekä suoraa empiiristä testausta ja tapaustutkimuksia löytyy vähän (Ap-

pelbaum et al. 2012, 764, 775 776; Pollack & Pollack 2015, 53).  

 

Tutkimuksia muutosjohtamisen tekniikoiden käytön käytännöllisyydestä muutoksen aikaan-

saamiseksi on tehty hyvin vähän (Pollack & Pollack 2015, 52). Teorian ja käytännön välisen 

puuttuvan kuilun yhdistäminen muutosjohtamisen teemassa vaatii empiirisempää tutki-

musta (Bartunek 2008; Doyle 2002; Guimaraes & Armstrong 1998). Tämän takia on mie-

lenkiintoista tutkia käytännössä ja liiketoiminnan tasolla toteutettua muutoshanketta ja sen 

johtamista. Lisäksi on kiinnostavaa tarkastella, onko kohdeyrityksessä toteutetussa muu-

toshankkeen prosessissa mahdollista nähdä teoriaosuudessa esiteltyjen muutosjohtamisen 

mallien kaltaisia vaiheita. Onnistunut muutoksen hallinta on ratkaisevan tärkeää mille ta-

hansa organisaatiolle menestyäkseen erittäin kilpaillussa ja kehittyvässä globaalissa liike-

toimintaympäristössä (Parker, Charlton, Ribeiro & Pathak 2013, 534). Kun muutoksenhal-

lintaa tutkitaan käytännössä, tuo se lisäarvoa ja kehitysideoita kohdeorganisaatiolle tulevien 

muutoshankkeiden toteuttamista varten.  

 

 

 

Kuva 9. Teoreettiset lähtökohdat tutkimukselle 

 
Yllä olevaan kuvaan 9 on havainnollistettu teoreettiset lähtökohdat tähän tutkimukseen ja 

sen empiiriseen osioon. Kuviosta on nähtävissä tutkimuksen teoriaosuuden muodostavat 

osa-alueet sekä niiden heijastuminen tutkimuksen tavoitteeseen ja tutkimuskysymyksiin.  
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4 EMPIIRINEN TUTKIMUS 
 

 

Tässä empiirisessä osiossa esitellään tutkimuksen kohdeyritys sekä tutkimuskohteen, tut-

kimusmenetelmän ja aineistonkeruumenetelmän valinnat. Lisäksi luvussa käsitellään ai-

neistonkeruun toteutusta. Lopuksi avataan tarkemmin tutkimuksen kulkua ja sen eri vai-

heita.    

 

4.1 Tutkimuskohteen valinta 

 

Tutkimuksen kohdeyritys on henkilöstöpalvelualalla toimiva suomalainen palveluyhtiö, joka 

toimii yli kymmenellä eri toimialalla ja työllistää yli 30 000 työntekijää vuosittain. Henkilöstö-

palveluala nähdään merkittävänä työllistäjänä sekä tärkeänä hyvinvoinnin rakentajana Suo-

messa (Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL 2022). Henkilöstöpalveluala on hyvin kilpailtu 

ja alalla erottautumiseen liittyy omat haasteensa. Kilpailuhaasteeksi ovat nostettu mm. kil-

pailijoiden digitaaliset palveluinnovaatiot sekä  alustat. Teknologian nähdään tarjoavan 

henkilöstöpalvelualalle paljon eri mahdollisuuksia. Tällaisten ratkaisuiden avulla yritykset 

pystyvät karsimaan kustannuksiaan ja parantamaan oman työn laatua. (Kotiranta & Leipo-

nen 2017)  

 

Kuten tutkimuksen johdannosta ja teoriaosuudesta käy ilmi, teknologia on muuttanut niin 

liiketoimintamalleja kuin työrakenteita (Hechanova et al. 2018, 914). Kilpailukyvyn säilyttä-

miseksi organisaatioiden on reagoitava markkinoihin muuttamalla toimintaansa muutos-

aloitteiden avulla (Jaros 2010, 79). Kohdeyritys tarjoaa hyvän ja mielenkiintoisen tapauksen 

tutkimukselle sen ollessa suuri toimija kilpailukykyisellä alalla, johon teknologinen muutos 

on tullut jäädäkseen. Kohdeyrityksen yhtenä strategisena muutosteemana tällä hetkellä on 

teknologia. Tutkittava muutoshanke onkin hyvä esimerkki strategisen teeman edistämi-

sestä. Muutoshankkeessa ei ole kuitenkaan ollut kyse ainoastaan palkkahallinnon muutok-

sesta vaan muutoksien kokonaisuus on vaikuttanut moneen eri prosessiin ja sidosryhmään. 

Muutokset ovat koskeneet työsuhteen hallintaprosessia, työntekijöiden tuntikirjauksia ja asi-

akkaiden tuntien hyväksyntäprosessia sekä laskutusprosessia. Muutoshanke rajataan kes-

kittymällä palkkahallinnon prosesseihin. Muutoshankkeen keskeisimpänä tavoitteena oli 

korvata kohdeyrityksessä pitkään käytössä ollut HR-järjestelmä huonon käytettävyyden ja 

ylläpidettävyyden takia. Koska HR-järjestelmä oli kytköksessä useaan eri palkkahallinnassa 

käytettävään järjestelmään, tuli muutoshankkeen myötä kehittää useampi uusi järjestelmä 
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ja käyttöliittymä. Muutoksien myötä kohdeyrityksessä otettiin käyttöön uusi HR-järjestelmä 

ja tuntikirjausjärjestelmä. Lisäksi uusia palkanlaskennan prosesseja varten kehitettiin auto-

maattisesti työehtosopimusten pohjalta tuntimerkintöjä tulkitseva käyttöliittymä sekä palk-

kojen laskutusta varten laskutuksen käyttöliittymä. Palkkahallinnon ja palkanlaskennan pro-

sessien näkökulmasta kyseessä on ollut suuri järjestelmämuutos, jolla on ollut merkittävä 

vaikutus palkanlaskijoiden työnteon muuttumiseen.  

 

4.2 Tutkimus- ja aineistonkeruumenetelmät 

 

Tutkimusongelma on tarkoitus ratkaista tutkimukselle soveltuvalla tutkimusmenetelmällä 

(Kananen 2017, 38). Tämä tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa tutki-

musstrategiaksi on valittu tapaustutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavasta ilmi-

östä on tarkoitus saada mahdollisimman syvällinen käsitys ja tarjota uusi tapa ymmärtää 

tutkittavaa ilmiötä sekä selittää ilmiön tekijöitä ja tekijöiden välisiä suhteita (Kananen 2017, 

33, 35, 44). Tapaustutkimuksessa valitusta kohteesta pyritään tuottamaan yksityiskohtaista 

informaatiota eikä tutkimuksen empiirisen osuuden tavoitteena ole pyrkiä yleistettävyyteen 

(Jyväskylän yliopisto 2014a). Tutkimuksen tavoitetta eli kohdeyrityksessä toteutetun muu-

toshankkeen läpiviemistä tutkitaan laadullisen tutkimusmenetelmän avulla, jotta tutkimus-

kohteesta saadaan mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva (Alasuutari 2011, 38; Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 161, 164). Tällä tutkimusmenetelmällä muutoksen toteuttamisen 

laadusta ja merkityksestä pyritään saamaan yksityiskohtaista tietoa, jota yritys pystyy hyö-

dyntämään tulevaisuuden muutoshankkeita varten. Tutkimustuloksien pyrkimyksenä on 

esittää tutkimuksen ilmiöstä uutta tietoa. Koska muutoksen hallinnasta ja muutosjohtamisen 

aiheista puuttuu empiiristä näyttöä, kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän todettiin olevan so-

pivin tutkimusmenetelmätapa tälle tutkimukselle.  

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys määrittää sen, millaista aineistoa tutkimusta varten 

kannattaa kerätä ja minkälaista menetelmää aineiston analyysissä tulisi käyttää. Laadulli-

sessa tutkimuksessa on luonnollista kerätä aineistoa, joka mahdollistaa mahdollisimman 

laajan tarkastelun. Tämän myötä aineistosta saadaan monitasoista ja kompleksista. (Ala-

suutari 2011, 83) Tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä hyödynnetään haastat-

teluja ja tutkimusaineisto kerätään teemahaastattelujen avulla. Teemahaastattelussa eli 

puolistrukturoidussa haastattelussa käsiteltävät aihealueet pohditaan etukäteen viitekehyk-

seen pohjautuen. Teemahaastattelu etenee usein yleisemmästä tasosta ja aihealueesta 

kohti yksityiskohtaisempia kysymyksiä. (Kananen 2017, 89, 96; Tuomi & Sarajärvi 2018, 
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88) Teemahaastatteluiden tavoitteena on saada haastateltavilta henkilöiltä mahdollisimman 

tarkkaa tietoa ja kokemuksia kohdeorganisaation eri palkkahallinnoissa toteutetusta muu-

toshankkeesta. Menetelmän avulla on mahdollista tutkia haastateltavien henkilöiden välisiä 

eroja aiheesta, sillä ihmiset voivat kokea saman asian hyvinkin eri tavoilla. Haastatteluiden 

tuloksena syntyneen aineiston kautta tuotetaan ymmärrys ja vastaukset tutkimuskysymyk-

siin. (Kananen 2017, 104 105) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti (Hirsjärvi et al. 

2009, 164). Valittujen henkilöiden tulisi tietää tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon 

(Kananen 2017, 128). Koska tavoitteena on tuottaa mielipiteisiin, havaintoihin ja kokemuk-

siin liittyvää tietoa, tutkimuksessa haastatellaan muutoshankkeeseen osallistuneita henki-

löitä (Jyväskylän yliopisto 2014b). Teemahaastattelut toteutetaan sekä palkanlaskijoille että 

eri yksiköiden tuoteomistajille tai asiantuntijoille. Palkanlaskijat ovat niitä henkilöitä, joita 

muutos koskettaa (muutosreseptorit). Tuoteomistajat/asiantuntijat ovat puolestaan muutok-

sen toteuttajia eli niitä henkilöitä, jotka ovat olleet muutoshankkeen toteutuksessa mukana 

(muutosstrategit). Näin muutoksen toteuttamisesta saadaan mahdollisimman syvällinen kä-

sitys sekä hankkeeseen osallistuneet henkilöt organisaation eri tasoilla tulee huomioitua. 

Alla olevassa taulukossa 2 esitetään tutkimuksen haastateltavat henkilöt ja haastattelujen 

tiedot.  

 

Taulukko 2. Tutkimuksen haastattelutiedot 

 

 

 

Palkkahallinnon työntekijöiden kokemus alalta vaihtelee kolmesta vuodesta 24 vuoteen. 

Keskimääräinen kokemus alalta on noin 10 vuotta. Muutoksen toteuttajien puolella koke-

mus alalta on melko samaa luokkaa: 4 20 vuotta. Näin ollen keskimääräinen työkokemus 
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on noin 11 vuotta. Kohdeyrityksessä työntekijät ovat työskennelleet vähintään vuoden ja 

enintään 17 vuotta. Muutoshankkeeseen osallistuneet henkilöt ovat työskennelleet koh-

deyrityksessä keskimäärin noin yhdeksän vuotta. Palkkahallinnon työntekijöiden kohdalla 

keskimääräinen aika kohdeyrityksessä on 7 vuotta, muutoksen toteuttajien kesken se on 

noin 11 vuotta. Kaikilla muilla haastateltavilla paitsi kahdella palkanlaskijalla on kokemusta 

useammastakin vastaavanlaisesta muutosprosessista tai pienemmästä muutoksen toteu-

tuksesta. Muutosreseptoreista kaksi henkilöä ovat samalla toimialalla ja kaksi toisella toi-

mialalla. Molemmat toimialat sisältävät useamman eri yhtiön, mutta molempien toimialojen 

kohdalla keskitytään yhden yhtiön muutosprosessiin. Rajaus on tehty sen takia, että kyseis-

ten yhtiöiden kohdalla on käytössä muutoshankkeessa kehitetty uusi palkanlaskennan pro-

sessi ja uudet järjestelmät kokonaisuudessaan. Yhtiöt eroavat toisistaan koon, työntekijä-

määrän sekä käytössä olevien työehtosopimusten osalta. Yhtiöissä on myös muita eroja 

esimerkiksi työsuhteiden kestojen, palkkojen laskutuksen ja muiden poikkeusten osalta.  

 

Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset sekä teoreettinen viitekehys muodostavat ra-

kenteen tutkimushaastatteluille. Työn empiirinen osuus sisältää kolme pääteemaa: 

 

1. Muutosjohtamisen käytännöt 

2. Muutosvastaisuus ja sen käsitteleminen 

3. Muutosprosessin vaiheet muutosmallien näkökulmasta 

  

Haastattelun ensimmäisessä teemassa syvennytään muutosjohtamisen käytäntöihin kes-

kittyen muutoshankkeen alkuun ja suunnitteluun liittyviin asioihin. Toisen teeman tarkoituk-

sena on keskittyä työntekijöiden suhtautumiseen muutoshanketta kohtaan. Tämän avulla 

on tarkoitus selvittää mahdollisesti ilmennyttä muutosvastaisuutta ja sen käsittelemistä 

muutosstrategien puolella. Viimeisen teeman kautta käsitellään muutoshankkeen prosessia 

kokonaisuutena ja sen eri vaiheita pohjautuen teoriaosuudessa esiteltyihin muutosmallei-

hin.  Tutkimusta varten muodostettiin kaksi eri haastattelurunkoa. Ensimmäinen haastatte-

lurunko on kohdennettu palkanlaskijoille eli muutosreseptoreille. Jälkimmäinen haastattelu-

runko on tehty muutoksen toteuttajia eli muutosstrategeja varten. Haastattelurungot muo-

dostuvat 18 ja 20 kysymyksestä, jotka käsittelevät kohdeyrityksessä johdetun muutoshank-

keen toteuttamista. Tutkimuksen haastattelurungot löytyvät liitteistä 1 ja 2.     
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4.3 Tutkimuksen toteutus  

 

Tutkimuksen teemahaastatteluja varten haastateltavien henkilöiden nimet saatiin kohdeyri-

tyksen muutoshankkeeseen osallistuneelta muutoksen toteuttajalta. Haastateltavat valittiin 

sen perusteella, ketkä olivat olleet muutoshankkeen toteutuksessa vahvimmin mukana. 

Muutosstrategien puolelta valittiin asiantuntijat, joilla oli kokemusta useammasta käyttöön-

otosta. Tutkimukseen valittiin ne toimialat, joissa muutoshanke oli toteutettu loppuun. Toi-

mialojen palkkahallinnoista valikoitiin palkanlaskijat, jotka olivat muutoshankkeen toteutuk-

sessa eniten mukana ja joiden työhön muutokset vaikuttivat vahvimmin. Haastateltaviin 

henkilöihin oltiin ensin yhteydessä Teams-viestintäalustan kautta, jolloin heille kerrottiin 

mitä varten tutkimusta tehdään sekä varmistettiin heidän halunsa osallistua haastatteluun 

ja aikataulu haastattelun toteutusta varten. Kaikki haastateltavat henkilöt olivat halukkaita 

osallistumaan haastatteluihin. Haastateltaville lähetettiin sähköpostitse haastattelukutsu, 

jossa vielä tarkennettiin tutkimuksen aihetta sekä tavoitteita. Lisäksi haastattelukutsun yh-

teydessä lähetettiin liitteenä haastattelurunko, jotta haastateltavien oli mahdollista tutustua 

kysymyksiin etukäteen. Tällä pyrittiin siihen, että haastatteluista saataisiin laajoja vastauk-

sia ja mahdollisimman paljon tietoa eri teemoihin liittyen. Haastattelukysymyksiin tutustumi-

nen etukäteen ei kuitenkaan ollut pakollista, jolloin mahdollistettiin myös spontaanien vas-

tauksien saaminen. Haastatteluja varten pyydettiin varaamaan aikaa tunnin verran.   

 

Teemahaastattelut toteutettiin huhti-toukokuussa 2022. Vallitsevan koronavirustilanteen ja 

etätyöskentelyn myötä kaikki seitsemän haastattelua toteutettiin Teams-kokouksina. Jokai-

selta henkilöltä varmistettiin ennen haastattelun aloitusta lupa haastattelun tallentamiseen 

tutkimusaineiston myöhempää litterointia varten. Haastattelujen alussa käytiin jokaisen 

henkilön taustatiedot läpi. Taustatietojen avulla oli tarkoitus selvittää haastateltavan rooli 

organisaatiossa ja muutoshankkeessa sekä työkokemus alalta. Tämän lisäksi taustatie-

doissa selvitettiin, miten paljon kokemusta haastateltavalla on ollut vastaavanlaisista muu-

toshankkeista. Taustatietojen kautta pyrittiin selvittämään myöhempää sisällönanalyysia 

varten, onko niillä jonkinnäköistä vaikutusta haastateltavan vastauksiin ja kokemuksiin 

muutoshankkeen toteutuksesta. Haastattelut etenivät haastattelurungon mukaisesti, mutta 

kysymysten järjestys saattoi vaihdella henkilöiden välillä riippuen heidän vastauksistaan. 

Haastattelurungon kysymysten lisäksi esitettiin mahdollisia lisäkysymyksiä syventyen läpi-

käytyihin asioihin. Haastattelut kestivät 36 minuutista 50 minuuttiin. Haastatteluiden koko-

naiskesto oli noin viisi tuntia. 
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4.4 Tutkimusaineiston analysointimenetelmät 

 

Haastattelujen jälkeen tutkimusaineiston analysointi aloitettiin aineiston kuuntelulla ja litte-

roinnilla. Litteroinnilla eli kerätyn aineiston yhteismitallistamisella tarkoitetaan sitä, että tut-

kimusaineisto saatetaan yhteen muotoon. Yleisesti tämä muoto on tekstimuoto. Kun tutki-

musaineisto on kirjoitettu kirjalliseen muotoon, on sen käsitteleminen erilaisilla analysointi-

menetelmillä mahdollista. Teemahaastattelut tulee kirjoittaa tekstimuotoon mahdollisimman 

sanatarkasti. Tässä haasteena on kuitenkin se, miten tarkasti tutkija litteroi tutkimusaineis-

toa. Hänen tulee tehdä päätös, millä tasolla litterointi toteutetaan. (Kananen 2017, 132; 134) 

Litteroinnin tarkkuudesta ei myöskään ole mitään yksiselitteistä ohjetta (Hirsjärvi et al. 2009, 

222). Kaikki tutkimusta varten tallennetut haastattelut kirjoitettiin auki tekstimuotoon. Tässä 

tutkimuksessa hyödynnetään sanatarkan ja yleiskielisen litteroinnin tasoja. Sanatarkassa 

litteroinnissa eli litteroinnin tarkimmassa tasossa kaikki haastattelun tapahtumat on kirjoi-

tettu ylös äännähdyksiä myöten. Yleiskielisessä litteroinnissa haastattelut ovat kirjoitettu 

tekstimuotoon, joka on muokattu kirjakielelle niin, että mahdolliset murre- ja puhekielen il-

maisut ovat poistettu. (Kananen 2017, 135) Tutkimuksen teemahaastattelut litteroitiin mel-

kein sanatarkasti, mutta niin, että tekstistä poistettiin ylimääräiset täytesanat sekä muut 

usein toistuvat sanat. Litteroinnissa ei myöskään huomioitu mahdollisia taukoja tai empi-

mistä, sillä niiden ei katsottu olevan relevantteja tekijöitä aineiston analyysiä varten. Tee-

mahaastattelujen litteroitua aineistoa syntyi yhteensä noin 53 sivua.  

 

Kun haastattelut oli litteroitu, tutkimusaineistoon syvennyttiin tarkemmin ja aloitettiin aineis-

ton analysointi. Tutkimusaineiston analyysimenetelmä on sidoksissa tutkimuksen aineiston-

keruumenetelmään ja tutkimusotteeseen (Kananen 2017, 68). Kvalitatiivisessa tutkimus-

menetelmässä aineiston tarkastelussa huomioidaan teoreettisen viitekehyksen ja kysymyk-

senasettelun kannalta olennaiset asiat. Aineistoa tarkastellaan ja tutkittavaa ilmiötä selite-

tään muuhun tutkimukseen ja teoreettiseen viitekehykseen viitaten. (Alasuutari 2011, 40, 

44, 51) Tämän tutkimuksen aineiston analysointimenetelmäksi valittiin sisällönanalyysi, sillä 

sen avulla tutkittavasta ilmiöstä eli kohdeyrityksen palkkahallinnon muutoshankkeen toteu-

tuksesta on tarkoituksena saada kuva yleisessä ja tiivistetyssä muodossa. Sisällönanalyy-

sin kautta tutkimusaineistoa pystytään analysoimaan systemaattisesti ja objektiivisesti sekä 

kuvaamaan sanallisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117 119) Sisällönanalyysi voidaan to-

teuttaa joko aineisto- tai teorialähtöisesti. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tutkimus-

aineiston teksti luokitellaan aineiston sisältämien asioiden mukaan. Teorialähtöisessä sisäl-

lönanalyysissä puolestaan hyödynnetään teorian sisältämiä käsitteitä ja luokitteluja, mikä 
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mahdollistaa teorian testaamisen. (Kananen 2017, 141; 143) Tässä tutkimuksessa käytet-

tiin sekä aineisto- että teorialähtöistä sisällönanalyysiä, jotta tutkimusaineistosta saadaan 

mahdollisimman kokonaisvaltainen kuvaus. 

 

Tutkimusaineiston analyysissä hyödynnettiin teemoittelua. Teemoittelu on yksi laadullisen 

tutkimusmenetelmän analyysin perusmenetelmistä, jossa tutkimuksen empiirisestä aineis-

tosta on tarkoitus hahmottaa keskeisimpiä aihepiirejä eli teemoja. Teemoiksi hahmotellaan 

yleensä aiheita, jotka toistuvat tutkimusaineistossa. (Jyväskylän yliopisto 2014c) Teemoit-

telu nähdään tutkimusaineiston järjestämisen muotona, jossa painotetaan teemojen sisäl-

tämiä haastattelussa nousseita asioita. Keskeisimpänä tarkoituksena on tutkimusaineiston 

pilkkominen ja ryhmittely määriteltyjen aihepiirien mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 105) 

Analyysimenetelmä alkaa teemojen muodostuksesta ja ryhmittelystä sekä etenee niiden 

yksityiskohtaisempaan tarkasteluun (Jyväskylän yliopisto 2014c). Tässä tutkimusaineis-

tossa nousseet asiat luokiteltiin tutkimuksen teemojen mukaisesti muutosjohtamisen käy-

täntöihin, muutosvastaisuuteen ja sen käsittelemiseen sekä muutosprosessin eri vaiheisiin 

teoriaosuudessa käsiteltävien muutosmallien näkökulmasta. Aineistoista rajattiin epäolen-

naiset asiat pois. Teemaluokittelun jälkeen aineisto jaoteltiin vielä tutkimuskysymysten mu-

kaisesti. Tutkimusaineistoista muodostettiin taulukko teemoittain ja aineistosta eriteltiin sa-

manlaiset ja toisistaan poikkeavat vastaukset. Analyysin perusteella oli mahdollista arvi-

oida, miten kohdeyrityksen eri palkkahallinnoissa toteutettu muutoshankkeen läpivienti on 

onnistunut sekä mitkä ovat olleet muutoksen hallinnan suurimmat menestystekijät ja haas-

teet. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET JA POHDINTA 
 

 

Muutoshanketta on toteutettu kohdeyrityksessä usealla eri toimialalla sisältäen yhdeksän 

konsernin yhtiötä. Hanketta on tarkoitus laajentaa kahdelle muulle toimialalle, joista toinen 

sisältää 14 eri yhtiötä. Toteutettujen muutoshankkeiden kesto on vaihdellut toimialoittain ja 

suurin osa järjestelmien käyttöönotoista on toteutettu vaiheittain. Ajallisesti muutoshank-

keen toteutukset ovat kestäneet kahdesta kuukaudesta yhdeksään kuukauteen riippuen 

siitä onko esimerkiksi tuntikirjausjärjestelmä vaatinut järjestelmävaihdosta. Muutoshank-

keessa on ollut mukana useampi henkilö kohdeyrityksen eri toimialoilta ja tiimeistä. Tutki-

muksen haastatteluihin osallistuneet henkilöt ovat jaettu muutosreseptoreihin eli kohdeyri-

tyksen eri toimialojen palkanlaskijoihin ja yhden toimialan palkkahallinnon esihenkilöön 

sekä muutosstrategeihin eli eri yksiköiden tuoteomistajiin tai asiantuntijoihin. Muutoshank-

keen hallintaa on tutkittu neljän muutosreseptorin sekä kolmen muutosstrategin näkökul-

masta. Tämän luvun keskeisimpänä tarkoituksena on esitellä tutkimuksen teemahaastatte-

luiden pohjalta saadut tulokset. Luku on jaettu kahteen osaan, jossa ensin esitellään tutki-

mustulokset ja lopuksi tuloksia pohditaan sekä verrataan aikaisempiin tutkimustuloksiin.  

 

5.1 Tutkimustulosten esittely 

 

Tutkimustulokset esitellään tutkimuksen viitekehyksen ja haastattelurungon mukaisessa 

järjestyksessä. Lisäksi tulokset ovat jäsennelty teemoihin liittyvien kysymysten mukaisesti.   

Haastatteluissa esiin tulleita vastauksia esitetään sekä suorilla lainauksilla että ilman lai-

nauksia. Haastatteluiden vastaukset käsitellään anonyymisti, jotta vastaajien henkilölli-

syyttä ei olisi mahdollista tunnistaa. Kohdeyrityksen muutosreseptorit ovat luokiteltu Muu-

tosreseptori 1 Muutosreseptori 4 sekä muutosstrategit Muutosstrategi 1 Muutosstrategi 3. 

Jotta haastateltavien henkilöllisyys ei olisi pääteltävissä haastattelutiedoista (taulukko 2), ei 

haastateltavien numerojärjestys ole tuloksissa sama.  

 

5.1.1 Muutosjohtamisen käytännöt 

 

Haastatteluiden ensimmäisenä teemana olivat muutosjohtamisen käytännöt, joiden tarkoi-

tuksena oli selvittää teoriaosuudessa käsiteltyjä muutoksen valmisteluun ja toteutukseen 

liittyviä käytäntöjä. Muutoksen toteuttajien kohdalla keskityttiin muutoksen käynnistämi-
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seen, muutostarpeisiin sekä muutoshankkeen suunnitelmaan. Palkkahallinnon työnteki-

jöiltä tiedusteltiin muutoshankkeen ja sen suunnitelman esittelemisestä sekä muutoksen 

toteuttajien aktiivisuudesta.   

 

Muutoshanke käynnistettiin alun perin kohdeyrityksen palvelukehitystä tarjoavassa yhtiössä 

ja sitä lähdettiin toteuttamaan pienissä osissa. Ensin käytössä olleesta HR-järjestelmästä 

irtautui kohdeyrityksen taloushallinto ja sen jälkeen työsopimusten hallinta. Palkkahallinnon 

näkökulmasta muutoshankkeen käynnistämisen voidaan nähdä alkaneen vuoden 2018 lo-

pussa. Silloin kohdeyrityksessä tehtiin päätös, mikä palkanlaskentaprosessin uusien järjes-

telmien lopullinen vastinpari tulee olemaan.   

 

än lähti alun perin silloin, että sitä [vanha HR-järjestelmä] piti lähteä pilkkomaan 
osissa ja sieltä  (Muutosstrategi 3) 

 

Muutoshankkeen käynnistämiseen vaikuttanut suurin muutostarve oli manuaalisten virhei-

den määrä. HR-järjestelmään liittyvästä takaisinkytkentöjen määrästä tehtiin kohdeyrityk-

sessä tutkintaa ja määrän huomattiin olevan valtava. Takaisinkytkennöillä viitataan siihen, 

että palkanlaskentajärjestelmästä jouduttiin palaamaan HR-järjestelmään korjaamaan vää-

rin siirtyneitä tietoja. HR-järjestelmä siis salli rikkinäisen datan siirtymisen palkanlaskenta-

järjestelmään. Tämä oli työlästä palkanlaskijoille, sillä se vaati paljon manuaalista työtä. 

Kaikki muutoksen toteuttajat nostivat esille sen, että HR-järjestelmä oli vanha eikä se yk-

sinkertaisesti taipunut enää yrityksen liiketoimintaan. Kohdeyrityksen kasvaessa ja liiketoi-

minnan monipuolistuessa järjestelmä ei pystynyt mukautumaan muutoksiin eikä sitä pys-

tytty kehittämään yrityksen muuttuvia tarpeita varten. Monella toimialalla oli tarve jousta-

vampaan järjestelmään, sillä vanha järjestelmä rajoitti tiettyjen asioiden toteuttamista. 

 

Se oli jo niin vanha järjestelmä. Se ei enää palvellut siinä mittakaavassa, miten yritys on 
(Muutosstrategi 2) 

 

Muutoksen toteuttajat kertoivat, että päätös muutoshankkeen toteuttamisesta tuli ylemmältä 

tasolta. Hankkeen käynnistämiseen vaikuttavat muutostarpeet ovat kuvattu kuvassa 10.  
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Kuva 10. Muutoshankkeen muutostarpeet 

 

Muutosstrategien mukaan muutoshankkeesta tehtiin suunnitelmaa. Yksityiskohtaisesta 

suunnitelmasta mukaan lukien muutoshankkeen tavoitteet, eri vaiheet ja hankkeeseen tar-

vittava aika ei ollut kuitenkaan kyse. Suunnitelma liittyi aikatauluun ja siihen, mistä toimia-

lasta ja yhtiöstä hankkeen toteutus tultiin aloittamaan ja mikä olisi seuraavien yhtiöiden jär-

jestys. Järjestykseen vaikuttivat yhtiöiden koko ja se, kuinka paljon eri variaatioita työehto-

sopimusten ja muiden palkanlaskentaan vaikuttavien tekijöiden osalta vaadittiin. Tarkoituk-

sena oli aloittaa yhtiöistä, jotka vaativat vähemmän lisäosia palkanlaskennan prosesseihin.  

 

avallaan tehtiin niiden kaikkien yhtiöiden osalta selkeä suunnitelma, mikä on se järjestys 
riippuen just siitä, kuinka iso se on mittakaavaltaan ja kuinka paljon eri variaatioita työeh-

tosopimusten ja muiden osalta on.  (Muutosstrategi 3) 

 

Yksi muutosstrategeista kertoi, että muutoshankkeen aikana muutoksen toteuttajat ylläpiti-

vät lomaketta aikatauluun liittyen eräällä verkkosivustolla. Lomakkeeseen kirjattiin ylös 

käyttöönottojen aikataulut ja kaikki vaadittavat tehtävät. Lomaketta päivitettiin sen mukaan, 

kun eri vaiheita ja tehtäviä oli toteutettu. Tätä kautta muutoksen toteuttajien oli mahdollista 

seurata muutoshankkeen etenemistä. 

 

eillä oli aika hyvä sellainen lomake, mitä me täytettiin, ja jossa oli kaikki tehtävät ja aika-
taulut. Sitten sitä aina seurattiin säännöllisesti, missä mennään ja onko tämä tehty. (Muu-

tosstrategi 1) 

 

Palkanlaskijoiden mukaan muutoshanketta ei esitelty heille kovin tarkasti ja koko hanke tuli 

osalle yllättäen. Yhdelle toimialalle muutoshanke tuli esiin ilmoitusluontoisena asiana.  
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 (Muutosreseptori 1) 

 

Ainoa asia, mitä palkanlaskijoille korostettiin, oli HR-järjestelmästä irtautuminen koko kon-

sernin tasolla. Tarkemmista muutoksen toteutuksen syistä ei kerrottu. Muutosreseptori 

pohti, että syitä käytiin todennäköisesti läpi kohdeyrityksen johtoryhmätasolla. Yksi palkan-

laskijoista muisteli, että muutoshankkeesta kerrottiin. Hän ei kuitenkaan muistanut tarkem-

min, mitä tekijöitä muutoksen toteuttajat nostivat esille. Hänen mielestään puhuttiin volyy-

mien kasvamisesta ja siitä, ettei vanha järjestelmä mukaudu liiketoiminnan kasvuun.  

 

eista tai miksi mitään tehdään paitsi se, että 
toimiala ja kohdeyritys halusi siitä [HR-järjestelmä]  (Muutosreseptori 2) 

 

tullut ilmi, et miksi tällainen [muu-
tos].  (Muutosreseptori 3) 

 

Myös muutoshankkeen suunnitelma oli palkanlaskijoille epäselvä. Erään toimialan palkan-

laskijoille ilmoitettiin, että heidän oli irtauduttava HR-järjestelmästä ja uusien palkanlasken-

nan järjestelmien käyttöönotto tuli tehdä viimeistään keväällä 2021. Muutoksen toteuttajien 

puolelta ilmoitettiin heille tarkka käyttöönoton päivä. Muutosreseptorien kesken pohdittiin, 

että muutoshankkeen toteutuksen aikataulu oli päätetty todennäköisesti konsernitasolla.   

 

..  (Muutosreseptori 1) 

 

Samaisella toimialalla tehtiin suunnitelma, mutta toimialalle annettiin tähän iso vastuu ja 

muutoksen toteuttajat toimivat enemmän tukena. Palkanlaskijan mielestä haasteena oli se, 

että toimialalla ei välttämättä ymmärretty, mitä todella tulisi tehdä. Henkilöt eivät tienneet, 

mikä heidän roolinsa muutoshankkeessa oli. Kokonaissuunnitelma ei siis ollut kovin hyvä 

ja se aiheutti epävarmuuden tunnetta:           

 

uunnitelma tehtiin, mutta mun mielestä siinä ei oltu kauheen onnistuneita. Siinä oli aina 
vähän sellanen epävarma olo, että kuka, mitä ja miten etenee. Mun mielestä se kokonai-

suussuunnitelma ei ollut kauheen hyvä.  (Muutosreseptori 4) 

 

Toisella toimialalla oli hyvin laadittu suunnitelma siitä, miten edetään ja mitä asioita kenen-

kin pitää ottaa huomioon. Tämä oli kuitenkin luotu toimialan puolella itse. Palkkahallinnon 
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tiimin esihenkilö kertoi palkanlaskijoille tarkemmin järjestelmiin siirtymisen aikataulusta. Pal-

kanlaskija ei siis kuullut suunnitelmaan liittyvistä asioista muutoshankkeen toteuttajilta. 

 

Palkanlaskijat olivat suurimmalta osin yksimielisiä siitä, etteivät muutoksen toteuttajat olleet 

kovin aktiivisia muutoshankkeen toteutuksen aikana. Palkanlaskijoilla saattoi olla palave-

reja yksittäisten muutoksen toteuttajien tai muutoksen toteutustiimin kanssa. Nämä eivät 

kuitenkaan olleet muutoshankkeeseen vaan enemmänkin palkkahallinnon työhön liittyviä 

palavereja. Osalla toimialoista oli useampi yhteinen palaveri muutoshankkeen aikana: yksi 

ennen muutoshankkeen aloittamista, kaksi tarkistuspalaveria sekä jälkikäteen yksi palaveri, 

jossa käytiin läpi muutoshankkeen onnistumista. Erään palkanlaskijan mielestä yhteisissä 

palavereissa ei ymmärretty toisten muutoshankkeen jäsenten tekemisiä. Jokainen muutok-

sen toteutustiimi keskittyi omaan rooliin ja vastuisiin. Osa palkanlaskijoista ei ollut ollenkaan 

mukana muutoshankkeen yhteisissä palavereissa. Muutoksen toteuttajien suunnalta kuul-

tiin melko vähän ja heidän aktiivisuuttaan olisi kaivattu enemmän.  

 

. Jotain palavereja oon käynyt A:n [muutok-
sen toteuttaja] kanssa ja ehkä B:n [muutoksen toteuttaja] oon ollut eniten yhteydessä, mut 
nekään ei oo tähän projektiin liittynyt vaan enemmän palkkisjuttuja. Et aika vähän oon ite 

 (Muutosreseptori 2) 

 

Yksi palkanlaskijoista koki, että muutoksen toteuttajat olivat aktiivisesti mukana muutos-

hankkeen aikana. Hän nosti esille yhden muutoksen toteuttajien tiimin, josta hän sai erityi-

sen paljon apua.  

 

[muutoksen toteuttajat] kyllä ihan mukana [muutoshankkeessa]  (Muutosreseptori 1) 

 

5.1.2 Muutoksen vastustaminen ja sen käsitteleminen 

 

Seuraavaksi haastatteluissa käsiteltiin mahdollista muutosvastarintaa ja sen käsittelemistä. 

Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkasteltiin aiheeseen liittyvän kirjallisuuden ja tutkimusten 

pohjalta erilaisia muutosvastaisuuden muotoja ja hallintatapoja. Tämän perusteella sekä 

muutosreseptoreilta että muutosstrategeilta pyrittiin selvittämään havaitsivatko he työyhtei-

sössä muutosvastarintaa ja miten mahdollinen muutosvastustus ilmeni. Muutosresepto-

reilta tiedusteltiin syitä mahdolliseen muutosvastarintaan. Lisäksi heiltä kysyttiin, miten he 

kokivat muutoksen toteuttajien huomioineen muutosvastarintaa. Muutosstrategeilta kysyt-

tiin puolestaan, miten heidän kesken käsiteltiin mahdollista muutosvastustusta.  
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Palkanlaskijat eivät kokeneet olevansa suoranaisesti muutosvastarintaisia ja suhtautumi-

nen muutoshankkeeseen oli melko neutraalia. Yksi palkanlaskija kertoi, ettei alun perinkään 

pitänyt vanhasta HR-järjestelmästä. Hän ajatteli, että uudet järjestelmät toisivat positiivisia 

muutoksia ja jotain uutta. Haastatteluista kävi kuitenkin ilmi, että osa palkanlaskijoista koki 

lopulta negatiivisia tunteita muutoshankkeeseen liittyen. Yksi muutosreseptoreista kuvaili 

oman toimialan olleen melko innokas kehittämään asioita, mutta tietynlaista muutosvastai-

suutta aiheutti muutoshankkeen aikataulu. Toimiala oli valmis siirtymään uusiin palkanlas-

kennan prosesseihin, mutta aikataulu oli heille hyvin ongelmallinen. Muutoshankkeen aloi-

tus tuli hyvin haastavaan vaiheeseen, sillä toimialan palkkahallinnossa oli siihen aikaan 

tiukka resurssitilanne. Myös toisella toimialalla muutoshankkeen aikataulu nähtiin palkka-

hallinnossa liian tiukkana eikä muutoksen toteuttajien puolelta ymmärretty sitä, kuinka pal-

jon lisätyötä muutoshankkeeseen liittyvät asiat aiheuttivat palkanlaskijoille.  

 

Ja myöskin kaikki deadlinet olivat liian nopeat. Kukaan ei kattonut, että meille se aiheutti 
 (Muutosreseptori 1) 

 

Muutosvastaisuutta aiheutti palkanlaskijoiden keskuudessa myös se, että heillä ei ollut tar-

peeksi tietoa muutoshankkeesta ja uusien järjestelmien toiminnallisuudesta.  

 

(Muutosreseptori 2) 

 

Muutosreseptorien ensireaktioina olivat epäilyksen ja kaaoksen tunteet. Kahden palkanlas-

kijan aikaisemman muutoskokemuksen myötä heillä oli ymmärrystä ja kokemusta siitä, ett-

eivät muutosten toteutukset onnistu aina heti alussa ja ne tuovat mukanaan omat haas-

teensa. Toisella muutosreseptorilla oli kokemusta yhden yhtiön muutoshankkeesta ja hän 

tiesi, ettei kaikki toiminut uusissa prosesseissa vielä täysin oikein. Uuden yhtiön mukaan 

tuominen lisäsi jännitystä. Hän kuitenkin ajatteli, ettei uudistus ollut huono asia. 

 

kokemuksia näistä edellisistä jutuista on, että ei se ihan putkeen heti aluksi, et siinä on 
 (Muutosreseptori 4) 

 

Edellä mainittujen tunteiden lisäksi esille nostettiin pelon tunne. Pelkoa aiheutti se, ettei 

kaikkia asioita otettu huomioon muutoshankkeen alussa. Palkanlaskijat pelkäsivät, että 

tästä syystä heille jää itsenäisesti paljon korjattavaa jälkikäteen. Kun toimialan työntekijä-

määrä on suuri, tulisi se näkymään virheiden ja korjauksien määrässä.  
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 siitä, että kaikkia asioita ei oteta huomioon ja meille jää paljon korjattavaa. 
Et meil on tosi iso työntekijämäärä, et jos jokin asia menee pieleen, nii se on yleensä aika 

 (Muutosreseptori 3) 

 

Yhdeksi muutosvastustuksen syyksi osoittautui selkeän muutosjohtajan puute. Yksi pal-

kanlaskijoista tunsi, että kaikki oli hieman hajanaista ja asiat tuntuivat sekavalta. Muutok-

sen toteuttajien puolella ei ollut yksittäistä vetäjää, joka olisi huolehtinut asioiden hallin-

nasta ja tiedon jaosta. Palkanlaskijoiden nostamat muutosvastaisuuden syyt ovat listattu 

kuvaan 11.  

 

 

 

Kuva 11. Muutosreseptorien muutosvastaisuuden syyt 

 

Muutoksen toteuttajien vastauksista kävi ilmi, että muutosvastustusta havaittiin työyhtei-

sössä. Muutosvastarintaa oli nähtävissä myös yhdessä muutoksen toteutustiimissä. Tähän 

nähtiin kuitenkin selkeä syy: kyseistä tiimiä ei otettu mukaan heti muutoshankkeen alussa. 

Lisäksi tiimissä koettiin, että muutoksille ei ollut tarvetta.  

 

 (Muutos-
strategi 3) 

 

Toimialojen muutosvastarinta liittyi muutoksen toteuttajien mielestä siihen, että aikaisem-

mat järjestelmät koettiin helpommiksi. Myös resursoinnin puutteen ja sen vaikutuksen näh-

tiin olleen yhteydessä muutoksen vastustamiseen.  
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yksi aikaisemmista järjestelmistä] on paljon helpompi ja nopeempi ja näppärämäpi 
kuin uusi. Se [muutosvastaisuus uusia järjestelmiä kohtaan] on aiheuttanut tosi paljon 

haasteita järjestelmäp  (Muutosstrategi 1) 

 

uutamissa ehkä ollut se toimialan resursointi. Se, mitä heiltä vaaditaan. Niin sitten heiltä 
ei ole ollut siihen sitä resursointia. Ja sitten ei ole saatu tehtyä kaikkea niin hyvin, kun ei 
ole ollut riittävästi resursointia ja sitten on jouduttu korjaamaan asioita jälkikäteen. (Muu-

tosstrategi 2) 

 

Muutosvastarintaa pyrittiin käsittelemään muutoksen toteuttajien kesken tiedon jaon, kan-

nustamisen ja mukaan ottamisen avulla. Tietoa pyrittiin jakamaan enemmän siitä, miksi ky-

seisiin ratkaisuihin oli päädytty ja miten muutokset tulisivat tapahtumaan. Järjestelmien vai-

kutuksia ja palkkahallintojen huolia niihin liittyen käytiin yhdessä läpi asianomaisten kesken. 

 

 
Enemmän mu (Muutosstrategi 3) 

 

Yhdestä muutoksen toteutuksen tiimistä siirrettiin resursseja erään toimialan palkkahallin-

non puolelle, jolloin palkanlaskijoita autettiin heille kuuluvissa tehtävissä. Muutoksen toteut-

tajat pyrkivät pohtimaan erilaisia tapoja, joilla he pystyisivät helpottamaan palkanlaskijoita 

järjestelmissä tehtävissä toimenpiteissä.  

 

Yritetty vähän helpottaa heidän tuskaansa ja auttaa kaikissa mahollisissa asioissa, mitä 
vaan pystyy.  (Muutosstrategi 1) 

 

Kun uusia järjestelmiä otettiin käyttöön, ne käytiin yhdessä ensimmäistä kertaa läpi. Tar-

peen vaatiessa tämä tehtiin useampaan kertaan kunnes koettiin, että palkanlaskijat tunsivat 

olonsa turvalliseksi tehdä uusia vaiheita itsenäisesti. Osan uusien toimialojen kohdalla tar-

jottiin paljon neuvontaa, kun palkkahallinnossa ei vielä tiedetty, miten asioita tulisi hoitaa 

uusissa järjestelmissä järkevästi. Palkanlaskijoille tarjottiin myös koulutuksia ja ohjeistuksia. 

Koulutukset sijoittuivat useimmiten uusien järjestelmien käyttöönoton alkuvaiheisiin. Muu-

toksen toteuttajat tekivät ohjeistuksia uusien järjestelmien käytöstä. Yksi muutoksen toteut-

taja korosti, etteivät ne kuitenkaan ole täydellisiä jatkuvasti muuttuvan tilanteen takia: 

 

 oli täydellisiä eikä ne ole vieläkään täydellisiä, koska koko 
ajan (Muutosstrategi 3) 
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Jatkuvaa tukea tarjottiin eri Teams-kanavilla sekä keskitetyn tuen sähköpostin kautta. Haas-

tatteluissa ilmeni, että muutoksen toteuttajien keskuudessa oli ymmärretty palkkahallinnon 

kiireiset aikataulut. Tämän myötä muutoksen toteuttajista on aina paikalla joku henkilö ny-

kyään.  

 

tegi 1) 

 

Muutoksen toteuttaja nosti esille sen, että yhdellä toimialalla oli vähemmän muutosvastai-

suutta, koska muutokset nähtiin melko loogisina. Lisäksi kyseisen toimialan palkkahallinto 

sai olla mukana kehittämässä uutta laskutuksen käyttöliittymää. Toisen toimialan palkka-

hallinto oli puolestaan mukana luomassa automaattisia työehtosopimuksiin pohjautuvia tul-

kintoja työaikamerkinnöistä. Haastateltavan mukaan näillä oli selkeä vaikutus muutosvas-

tustuksen määrään: 

 

S -
kahallinto oli itse tekemässä, sitä vähemmän muu  (Muutosstrategi 3) 

 

Muutosvastaisuutta oli puolestaan enemmän sellaisissa käyttöönotoissa ja yhtiöissä, joissa 

järjestelmät olivat valmiimpia. Osa toimialoista oli yllättyneitä, etteivät uudet järjestelmät ol-

leet valmiina heidän tarpeilleen. Sama asia nousi esille yhdessä palkanlaskijan haastatte-

lussa. Hänen mukaansa uudet järjestelmät eivät olleet valmiina niin, että palkanlaskijat pys-

tyisivät käyttämään niitä helposti. Palkat vaativat paljon tarkistusta ja erilaista tulkintaa, mikä 

oli aikaa vievää. Palkanlaskijoilla ei ollut näin aikaa keskittyä järjestelmähaasteisiin. Kaiken-

lainen keskittyminen järjestelmien tuomiin haasteisiin vei aikaa pois palkanlaskennasta.  

 

sti käyttää. Tosiaan ei 
oo aikaa taistella noiden järjestelmien kanssa. On ollut taas hyvin paljon kaikenlaista, että 

 (Muutosreseptori 1) 

 

Uusien järjestelmien keskeneräisyys johtui siitä, etteivät muutoksen toteuttajat olleet muu-

toshankkeen alussa tietoisia uusien toimialojen kaikista tarpeista. Tämän takia konfiguroin-

tia jouduttiin tekemään yhtiöiden ja työehtosopimusten mukaisesti aina ennen uutta käyt-

töönottoa. Kaikkia muuttujia ei kuitenkaan voitu pohtia etukäteen, sillä muutoshanke ei olisi 

koskaan edennyt toteutusvaiheeseen. 
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 (Muutosstrategi 3) 

 

Muutosstrategien esiin tuomat muutosvastaisuuden hallintatavat ja niiden tarkoitukset ovat 

esitetty kuvassa 12.  

 

 

 

Kuva 12. Muutosstrategien muutosvastaisuuden hallintatavat 

 

Palkanlaskijoiden kesken koettiin ristiriitaisia tunteita liittyen muutoksen toteuttajien rea-

gointiin muutosvastaisuudesta. Yksi palkanlaskijoista kertoi, että toimiala toi selkeästi esille 

muutoshankkeen alusta lähtien, mikä ei toiminut uusissa järjestelmissä ja mihin haluttiin 

korjauksia. Hän ei kuitenkaan osannut suoraan sanoa, mikä muutoksen toteuttajien vasta-

reaktio tähän oli. Toisen toimialan palkanlaskijan vastauksessa oli samankaltaisuutta. Hän 

kertoi, ettei osaa sanoa reagoitiinko muutoksen toteuttajien suunnalta vastustukseen. Re-

surssitilanteen kanssa paininut palkkahallinto toi asiaa esille muutoksen toteuttajille. Tämän 

myötä muutoksen toteuttajien puolelta luvattiin ylimääräistä tukea ja apua haasteisiin, kuten 

yksi muutoksen toteuttajista kommentoi haastattelussaan.  

 

sä, että me saadaan kaikki ulkopuolinen 
 (Muutosreseptori 3) 

 
Palkanlaskijat eivät kokeneet, että muutoksen toteuttajien suunnalta olisi tullut riittävästi tu-

kea. Jokaisesta järjestelmästä oli perehdytys järjestelmän käyttöön liittyen. Näihin olisi kui-

tenkin toivottu syvempää läpikäymistä. Palkanlaskentaan ja työsuhteisiin liittyy erilaisia ti-

lanteita, mutta näitä ei huomioitu ollenkaan. Koulutuksia pyydettiin lisää toimialojen puo-

lelta.  
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tu. Tietenkin, et näytetään, miten joku järjestelmä toimii, mut 
aika pikasesti. Ehkä siinä ois voinu jotenki syvällisemminkin kertoo. Ja ei oo mun mielest 

 (Muutosreseptori 2) 

 

Ohjeistuksia löytyi, mutta osa palkkahallinnoista oli tehnyt itse lisää omia ohjeita. Tarkem-

mille kirjallisille ohjeille oli kysyntää, varsinkin kun järjestelmät kehittyvät jatkuvasti. Lisäksi 

ohjeille toivottiin yhtenäistä paikkaa.   

 

ssa niitä ohjeita. Ne pitäis olla kootusti yhdessä paikassa ja 
 (Muutosreseptori 4) 

 

.  (Muutosre-

septori 1) 

 

Yhden toimialan palkkahallinnosta kerrottiin, että mielenkiintoa olisi ollut osallistua muutos-

hankkeeseen enemmän. Palkanlaskijat olisivat voineet olla mukana selvittämässä mahdol-

lisia haasteita yhdessä muutoksen toteuttajien kanssa. Kaikki palkanlaskijat eivät kuiten-

kaan kokeneet, että heillä olisi ollut tarvetta osallistua muutoksen toteutukseen enemmän.  

 

5.1.3 Muutoksen johtaminen muutosmallien näkökulmasta 

 

Teemahaastatteluiden ensimmäisten teemojen avulla oli tarkoitus keskittyä muutoshank-

keen käynnistämiseen liittyviin tekijöihin sekä muutosvastaisuuteen ja sen käsittelemiseen, 

joita käsiteltiin tämän tutkimuksen ensimmäisessä teorialuvussa. Haastattelujen viimeisen 

teeman tavoitteena on syventyä tarkemmin muutosprosessin eri vaiheisiin tutkimuksen jäl-

kimmäisessä teorialuvussa esiteltyihin muutosmalleihin pohjautuen. Tutkimustulosten jär-

jestyksessä mukaillaan erityisesti Kotterin muutosprosessin (1996) vaiheita, jotta kohdeyri-

tyksen muutoshankkeen hallinnan kokonaisuudesta saadaan mahdollisimman syvällinen 

kuva. Tässä kappaleessa selvitetään mm. muutoshankkeen osallistujien välistä yhteistyötä, 

visiota, lyhyen aikavälin tavoitteita sekä uusien menetelmätapojen vakiinnuttamista.  

 

Kiireellisyyden tunteen luominen 

 

Kotterin muutosmallin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on luoda kiireellisyyden tunne 
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eli tietoisuus siitä, että muutos on toteutettava. Tämä voidaan nähdä muutoksen välttämät-

tömyyden korostamisena. Kuten ensimmäisessä kappaleessa kävi ilmi, päätös muutos-

hankkeen toteuttamisesta tuli ylemmältä tasolta. Kaikilla muutoksen toteuttajilla oli ymmär-

rys muutoshankkeen käynnistämiseen liittyvistä muutostarpeista, minkä myötä muutoksen 

välttämättömyys oli selvää. Muutosreseptoreilla oli puolestaan yhteneväinen mielipide muu-

toshankkeen tarpeellisuuden perustelusta: tätä ei tehty kovin hyvin muutoksen toteuttajien 

puolelta. Johtoryhmässä tästä oli voitu keskustella, mutta palkkahallintoon asti viesti ei vä-

littynyt. Palkanlaskijoille korostettiin vanhasta HR-järjestelmästä eroon pääsemistä, minkä 

myötä eri toimialojen palkkahallintojen tuli siirtyä uusiin palkanlaskennan prosesseihin ja 

järjestelmiin.  

 

-järjestelmä] luopuminen, mikä oli varmaan konsernilta 
 (Muutosreseptori 2) 

 

Kaksi palkanlaskijaa ilmaisi haastatteluissaan, että he ymmärsivät muutoshankkeen välttä-

mättömyyden ja tiesivät, että muutoshanke tultiin toteuttamaan joka tapauksessa. Vaikka 

muutoksien kanssa oli hankalaa varsinkin alussa, toista vaihtoehtoa ei käytännössä ollut. 

Kun muutoshankkeen toteutuksen päätös tehtiin, muutokset oli otettava vastaan.  

 

 (Muutosreseptori 4) 
 

 (Muutosreseptori 1) 

 

Voimakkaan ja ohjaavan liittouman muodostaminen 

 

Teorian mukaan muutoksen johtamista varten tulee muodostaa erillinen ryhmä, sillä yhteis-

työ on välttämätöntä eikä kukaan pysty hallita muutosprosessia yksin. Kohdeyrityksen muu-

toksen toteuttajat kokivat muutoshankkeeseen osallistuneiden henkilöiden välisen yhteis-

työn sujuvaksi. Muutoshankkeen alussa kaikki tarvittavat henkilöt eivät olleet kuitenkaan 

mukana. Tarvittavien henkilöiden tullessa mukaan muutosprosessiin, yhteistyö parantui ja 

muuttui tiiviimmäksi.  

 

 (Muutosstrategi 2) 
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Lisäksi viiteryhmien kesken löydettiin säännöllisiä foorumeita, mikä paransi yhteistyötä en-

tisestään. Muutoshankkeeseen osallistuneet henkilöt koettiin sitoutuneiksi ja asioita pohdit-

tiin paljon yhdessä.  

 

immäksi tiettyjen henkilöiden osalta, kun on löydetty käyt-
 (Muutosstrategi 3) 

 

Yhteisiä palavereja järjestettiin niin muutoksen toteuttajatiimien kuin kaikkien muutoshank-

keeseen osallistuneiden henkilöiden kesken. Toimialasta riippuen yhteisten palaverien 

määrä vaihteli, osan kanssa niille oli suurempi tarve. Muutosstrategin mukaan muutoksen 

toteuttajien ja toimialojen välisen yhteistyön sujuvuus riippui paljolti siitä, kuinka hyvin toi-

miala oli osannut määrittää muutoshankkeeseen osallistuvat henkilöt ja vastuiden jaon: 

 

Ne vastuuhenkilöt eri prosesseille oli ehkä selkeemmin määritelty, jolloin kun ne henkilöt 
oli mukana niissä yhteisissä palavereissa, niin se tiedonjako oli tehokkaampaa siinä mie-
lessä. Nyt kun on ollut sellasia käyttöönottoja, missä ehkä toimialan suunnalta ei ole vas-
tuuhenkilöitä eri prosessin osille tai sille koko käyttöönotolle määritetty niin selkeesti, niin 

 (Muutosstrategi 3) 

 

Yhdellä toimialalla oli muutoshankkeen aikana kaksi palaveria, joissa käytiin muutospro-

sessin etenemistä läpi. Toisella toimialalla välipalavereja ei ollut vaan muutoshankkeen ete-

nemisestä viestittiin sähköpostin kautta. Muutoshankkeen edetessä perustettiin Teams-ka-

navia, joissa tiedon jako tapahtui. Kun toimialan palkkahallintoon tuli uusi esihenkilö, kom-

munikointi parani selkeästi. Muutoksiin liittyviä asioita ja hankkeen etenemistä käytiin hänen 

kautta läpi. Uuden esihenkilön johdosta toimialalla ryhdyttiin järjestämään yhteisiä palave-

reja joka toinen viikko. Palavereissa oli paikalla kaikkien järjestelmien edustajat ja tarvittavat 

toimialan henkilöt. Tarkoituksena oli se, että toimiala sai tuoda heidän haasteensa ja kehi-

tyspyyntönsä esille. Muutoksen toteuttajien oli mahdollista kertoa järjestelmien sen hetkisen 

statuksen ja tulevat muutokset. Palaverin perustamisen perimmäisenä syynä oli se, että 

toimiala koki tarvitsevansa enemmän tietoa muutoksen toteuttajien suunnalta.  

 

 on meidän toimialan. Me koettiin, että me tarvitaan sitä tietoa enempi mitä 
 (Muutosreseptori 4) 

 

Muutoksen toteuttajien kesken oli hieman ristiriitaa muutoshankkeeseen osallistuneiden 

henkilöiden riittävyydestä. Yksi muutosstrategi koki, että jokaiselta osa-alueelta oli hyvin 
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osallistujia. Toisen muutosstrategin mielestä kaikki tarvittavat henkilöt eivät välttämättä ol-

leet mukana. Yhdessä tiimissä olisi tarvittu lisää koodareita, sillä heitä oli liian vähän. Tämän 

takia asioita jouduttiin tekemään kiireessä, mikä puolestaan johti virheisiin.  

 

Muutosreseptorien puolella oltiin selkeästi sitä mieltä, että muutoshankkeessa olisi voinut 

olla enemmän henkilöitä mukana. Yhdellä toimialalla jouduttiin itse hankkimaan lisää re-

sursseja palkkahallinnon puolelle, jotta esiin tulleita ongelmia saatiin korjattua. Myös uusien 

yhtiöiden muutoshankkeen aloituspalavereissa olisi voitu hyödyntää muutoshankkeen to-

teuttaneiden yhtiöiden henkilöitä. Näin yhtiöiden käyttöönottoja ja esiin nousseita haasteita 

olisi voitu käydä yhdessä läpi etukäteen. Toisaalta haasteena tässä oli toimialojen erilaisuus 

ja sopivien vertailukohtien löytäminen. Palkanlaskijoiden puolella korostui muutoksen joh-

tajan sekä kokonaisuuden ymmärryksen puute. Muutoshanke olisi vaatinut henkilön, jolla 

olisi ollut ymmärrystä palkkahallinnon prosesseista ja muutoksien vaikutuksista niihin. Kun 

jokainen muutoksen toteutustiimi keskittyi omaan rooliinsa ja vastuihinsa, se teki muutos-

prosessista sekavaa.  

 

tää mitä me tehdään meidän työssä ja mihin asioihin se voi vaikuttaa, jotta järjestelmä-
pu  (Muutosreseptori 3) 

 

lis tarvittu joku projektipäällikkö, mikä olis vetänyt sen koko homman. Jolla olis, ei nyt 
ihan spesifii tietoo joka asiasta, mut jonkinnäköinen kuva kokonaisuudesta. Ja mikä olis 
pikkasen hallinnut sitä kokonaisuutta. Jokainen vastas omasta tontistaan, kukaan ei tien-
nyt kokonaisuudesta eli projektipäällikkö olis pitänyt olla, ketä ymmärtää koko homman. 
Kun jokainen teki vaan omaa hommaa, se oli hirvittävän sekavaa.  (Muutosreseptori 4) 

 

rityksen henkilö, ei ulkopuolinen, ketä voisi helposti saada kiinni tai 
soittaa. Ja, joka osais tai tietäs koko kokonaisuuden. Kun periaatteessa jokainen tietää 

omasta [roolista]  (Muutosreseptori 1) 

 

Vision luominen ja visiosta kommunikoiminen 

 

Kotterin muutosmallin kolmas ja neljäs vaihe käsittelevät vision luomista ja kommunikointia. 

Toteutettavia muutoksia varten tulee kehittää tulevaisuuden kuva, jonka avulla selkeytetään 

tavoiteltua suuntaa. Visiosta tulee myös kommunikoida kaikkia työntekijöitä, jotta he ovat 

valmiita muutokselle ja sen edistämiselle. Kohdeyrityksen muutoshankkeen visiosta ja sen 

viestimisestä oli havaittavissa erimielisyyttä muutoksen toteuttajien kesken. Yksi muu-

tosstrategeista ei ollut kuullut tarkkaa visiota, mutta hänellä oli siitä jonkinnäköinen kuva. 



57 

Hän ei myöskään tiennyt, oliko visiosta viestitty muutoshankkeeseen osallistuville toimi-

aloille ollenkaan. Hän oli ymmärtänyt, että palkanlaskijoilla ei ollut tietoa siitä, miksi muu-

toshanketta ryhdyttiin toteuttamaan ja miksi se paransi palkanlaskijoiden työtä. Hän epäili, 

että asiasta viestittiin lähinnä toimialojen johdolle: 

 

Se on ehkä enempi mennyt niin, että siitä on viestitty toimialajohdolle.  (Muutosstrategi 2) 

 

Toinen muutoksen toteuttaja koki, että tarkempi viestintä oli todennäköisimmin jokaisen 

muutoksen toteuttajatiimin omalla vastuulla. Kolmannen muutosstrategin mukaan tässä 

mentiin hieman päinvastaisessa järjestyksessä, sillä muutoshanketta oli visioitu pitkään. 

Tämän myötä kaikille oli siinä kohtaa selvää, miksi muutos tuli tapahtumaan. Haasteita ja 

epäselvyyttä oli enemmän odotusten hallinnassa eli siinä, kuinka valmis muutos oli. Visioin-

tivaiheessa ei ymmärretty, kuinka paljon työtä toteutusvaiheessa konkreettisesti oli. Syynä 

tähän olivat yhtiöiden ja työehtosopimusten monipuolinen skaala.   

 

 (Muutosstrategi 3) 

 

Palkanlaskijoiden kesken koettiin, että muutoshankkeen visiota olisi voinut kirkastaa laa-

jemmalle joukolle. Se oli todennäköisimmin käyty tarkemmin läpi johtoryhmässä, mutta tie-

don jako toimialojen suuntaan oli heikkoa. Muutosreseptorit kertoivat tienneensä, että van-

hasta HR-järjestelmästä haluttiin eroon ja tätä varten muutoshanke syntyi. Yksi palkanlas-

kijoista kertoi ymmärtäneensä, että muutoshankkeella tähdättiin uusien järjestelmien help-

pokäyttöisyyteen ja hyvään kokonaisuuteen. Siitä ei kuitenkaan viestitty, mikä teki vision 

ymmärtämisestä epäselvää. Palkanlaskijoille olisi pitänyt kertoa selkeämmin, miksi muutos 

toteutetaan ja mitkä sen vaikutukset tulisivat olemaan.  

 

 (Muutosreseptori 2) 

 

Eräs palkanlaskija pohti haastattelussa tilannetta uuden työntekijän kannalta. Vaikka hän 

ymmärsi muutoshankkeen vision, miten olisi ollut esimerkiksi uuden palkanlaskijan koh-

dalla. Tämä olisi voinut aiheuttaa ihmetystä: 
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Jos ei ollut niin vahva käsitys itsellään, jollain uudel palkanlaskijal, nii olis voinut olla vä-
 (Muutosreseptori 4) 

 

Jos visiota olisi avattu tarkemmin toimialojen ja palkkahallintojen suuntaan, sitoutuminen 

muutokseen olisi erään muutosreseptorin mielestä voinut olla parempaa: 

 

min tohon projektiin. Ja mä uskon, että asennekin olis saattanut olla parempi, jos olis pa-
 (Muutosreseptori 3) 

 

 

Muiden kannustaminen toimimaan vision mukaisesti 

 

Kotterin muutosmallin keskivaiheessa keskitytään mm. muutoksen esteiden poistamiseen 

ja visiota heikentävien rakenteiden tai järjestelmien muuttamiseen. Kohdeyrityksessä esiin 

tulleisiin esteisiin reagoitiin muutoksen toteuttajien puolelta resurssien mukaan. Yleensä 

haasteet olivat jokaisen muutoksen toteuttajatiimin omalla vastuulla. Osa asioista oli kuiten-

kin sellaisia, jotka vaikuttivat useampaan eri järjestelmään. Näin ollen ne tuli huomioida 

useassa eri tiimissä. Palkanlaskijoiden haasteet saattoivat liittyvä siihen, ettei järjestelmistä 

tullut oikeaa tietoa. Reagointi piti olla tällaisissa tilanteissa välitöntä ja virheet pyrittiin kor-

jaamaan heti. Muutoshankkeen aikana saattoi tulla esille myös käyttöönoton estäviä asioita. 

Silloin virhe piti korjata heti, jotta seuraava vaihe onnistuisi. Koska uudet järjestelmät ja 

prosessit linkittyivät toisiinsa, se aiheutti eräänlaisen ketjureaktion.   

 

Ja sit on sellasia, mitkä pitää tehä, jotta tämä seuraava steppi onnistuu. Yleensä ne on 
ollut sellasia, mitkä linkittyy sit aina [toisiin järjestelmiin].  (Muutosstrategi 2) 

 

Osa toimialoilta tulleista pyynnöistä tai korjausehdotuksista kirjattiin ylös ja niihin palattiin, 

kun pahin kiire oli helpottanut. Muutosstrategien täytyi osaltaan tyytyä siihen, etteivät he 

pääse heti muutoshankkeen lopulliseen visioon. Kaikkiin haasteisiin pyrittiin kuitenkin rea-

goimaan jollain tavalla.  

 

 (Muutosstrategi 3) 

 

n kaikkiin pyritään jollain tavalla reagoimaan, jotta helpottaisimme heidän elä-
(Muutosstrategi 1) 
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Jotta muutosprosessi eteni, se vaati alkuun manuaalista työtä. Esimerkiksi kahden järjes-

telmän välinen integraattori vaati manuaalista työtä, jotta tiedot saatiin siirrettyä järjestel-

mästä toiseen kerran päivässä. Nykyään tämä tapahtuu automaattisesti noin 15 minuutin 

välein. Haasteiden suhteen jouduttiin siis tekemään kompromisseja. Muutoshankkeen jäl-

keen järjestettiin usein käyttöönottoon osallistun -pa-

laveri, jossa käytiin muutoshankkeen läpiviennin kokonaisuus ja esiin nousseet haasteet 

yhdessä läpi. Tämän avulla muutoksen toteuttajat pystyivät sisäistämään virheet ja pohti-

maan yhdessä keinoja välttää niitä seuraavissa käyttöönotoissa.  

 

Palkanlaskijoiden mielestä haasteisiin reagoitiin muutoksen toteuttajien puolelta melko hei-

kosti. Palkkahallinnon henkilöt kokivat, ettei heidän huolia huomioitu riittävästi. Eräs palk-

kahallinnon henkilö kertoi, että apua sai aina, kun sitä pyydettiin. Palkkahallinnon tuli käy-

tännössä itse löytää ongelmat, minkä jälkeen he pystyivät pyytämään apua. Muutosresep-

torien tarpeet ja toiveet otettiin huomioon, mutta korjauksissa saattoi kestää pahimmassa 

tapauksessa kuukausia. Muutoksen toteuttajien puolelta tosin tiedotettiin, jos korjauksessa 

tuli kestämään tai sitä ei ollut mahdollista toteuttaa. Palkkahallinnoissa koettiin, että pienet 

asiat korjattiin nopeammin, mutta näissäkin olisi ollut parantamisen varaa. Erään järjestel-

män kohdalla koettiin, että perusasioissa ei ollut korjattavaa. Jos sinne tehtiin muutoksia, 

niin jokin vanhempi asia saattoi kuitenkin mennä muutoksen myötä pieleen.  

  

ai  (Muutosreseptori 3) 

 

kestää monia kuukausia ja sitte yhtäkkii ilmotetaan et nyt se tapahtukin. Pienet jutut yrite-
tään saada aika nopeesti, mutta kyllähän siinä ois parantamisen varaa. Aina mennään 

 (Muutosreseptori 2) 

 

Haastatteluista kävi ilmi, että osa ongelmista saatiin korjattua vasta vuosi muutoshankkeen 

läpiviemisen jälkeen. Eräällä toimialalla yksi palkanlaskijoista koulutettiin palkanlaskenta-

järjestelmän pääkäyttäjäksi, jotta hänellä oli mahdollisuus keskittyä täysin uusien proses-

sien myötä tulleisiin haasteisiin. Toisen toimialan palkanlaskijat odottavat edelleen vas-

tausta yhteen heidän tuomaansa kehitysehdotukseen liittyen.  

 

limme tästä ehkä kuukausi sitten tiimipalaverissa ja tulee sellainen olo, että ehkä tää on 
unohdettu. Koska se on edelleen jossain. (Muutosreseptori 1) 
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Kaksi palkanlaskijaa korosti uusien järjestelmien keskeneräisyyttä. Suurena haasteena oli 

se, että kaikki uudet työkalut tulivat palkkahallinnolle keskeneräisinä. Järjestelmät eivät ol-

leet valmiita, kun niitä otettiin käyttöön uusilla toimialoilla. Kun palkanlaskijat joutuivat odot-

tamaan järjestelmiin liittyviä korjauksia, tämä aiheutti heille lisää manuaalityötä.  

 

No siinähän se olikin, kun me saatiin keskeneräsinä, kaikki työkalut oli keskeneräsii kun 
me saatiin se.  (Muutosreseptori 4) 

 

[yksi uusista järjestelmistä] ei ollut niin valmis, kun se oli otettu käyttöön. Ja ongelmat 
jatkuivat ehkä pariin [palkka]  (Muutosreseptori 1) 

 

Yksi palkanlaskijoista pohti haastattelussaan, että haasteisiin reagoinnin laatu saattoi joh-

tua osittain uusien järjestelmien toiminnallisuudesta eikä niinkään muutoksen toteuttajista. 

Esimerkiksi yhden järjestelmän kohdalla huomattiin, ettei siinä yksinkertaisesti ollut mah-

dollista toteuttaa kaikkia toimialan tarpeita.  

 

Lyhyen aikavälin voittojen suunnittelu ja luominen 

 

Teorian mukaan lyhyen aikavälin tavoitteiden luominen on tärkeä osa muutosprosessia, 

sillä ne auttavat osoittamaan muutoksen kannattavuuden toteutumista. Kohdeyrityksen 

muutoksen toteuttajat eivät osanneet nimetä selkeitä lyhyen aikavälin tavoitteita. Muutosten 

tarkoituksena oli vähentää pysyvästi työntekijöiden aikaa tietyissä vaiheissa. Tavoitteena 

oli tehdä järjestelmät ymmärrettävämmiksi, jotta asiat tehtäisiin kerralla oikein ja virheitä 

tulisi jatkossa vähemmän. Lyhyen aikavälin tavoitteiksi katsottiin uusien järjestelmien tehok-

kuus ja tietojen oikeellisuus. Palkanlaskijoiden työtä pyrittiin helpottamaan automatisoimalla 

tiettyjä palkanlaskentaprosessin vaiheita, jotta manuaalinen työ vähenisi.  

 

(Muutosstrategi 3) 

 

Osa muutoksen toteuttajista näki muutoshankkeen enemmän kokonaisuutena, jossa seu-

rattiin etenemisen toteutumista yhtiö ja vaihe kerrallaan: 

 

hkä se on enemmän kokonaisuus. On päätetty, että otetaan yksi toimiala kerrallaan ja 
sit tehään kaikkiin järjestelmiin sen toimialan vaatimat jutut.  (Muutosstrategi 2) 
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Parannuksien vahvistaminen ja uusien muutosten tuottaminen 

 

Kotterin muutosmallin seitsemäs vaihe perustuu ongelmien torjumiseen. Tässä kohtaa tulisi 

keskittyä sellaisiin asioihin, jotka eivät ole muutosvision kanssa linjassa. Tutkittavan muu-

toshankkeen kohdalla keskityttiin uusien prosessien ja järjestelmien kehitykseen. Muu-

tosstrategit priorisoivat asioita uusien järjestelmien ja prosessien parannuksissa. Muutok-

sen toteuttajien piti pohtia keskenään, mikä kehitystarpeista oli kriittisin toteuttaa, jotta pal-

kat saatiin maksettua ja laskut lähetettyä. Muut manuaalisesti korjattavat asiat jouduttiin 

jättää odottamaan. Priorisointia tehtiin koko ajan, sillä kohdeyrityksessä tiedostettiin, että 

muutokset vaativat jatkuvaa kehitystä. Yksi muutoksen toteutustiimi pyrki testaamaan asi-

oita niin, että he pystyivät toteamaan asioiden toimivan. Välillä testauksessa saattoi tapah-

tua yllättäviä asioita. Kun muutoksia vietiin testistä tuotantoon, korjatut asiat eivät toimineet-

kaan tuotannossa. Haasteita toi myös se, että kaikkea ei pystytty testaamaan etukäteen.  

 

 (Muutosstrategi 1) 

 

Uusien lähestymistapojen vakiinnuttaminen 

 

Muutosprosessin viimeisen vaiheen tarkoituksena on muutoksien vakiinnuttaminen. Kirjal-

lisuuden ja tutkimusten perusteella vakiinnuttamiseen sisältyy muutosten ankkurointi työn-

tekijöiden työtapoihin ja asenteisiin. Kohdeyrityksen muutoshankkeen kohdalla keskityttiin 

palkanlaskijoiden sitouttamiseen ja muutosten hyötyjen korostamiseen. Muutoksen toteut-

tajien vastauksista käy ilmi, että sitouttamista tehtiin jonkin verran. Tämä ei kuitenkaan ollut 

kaikkien muutosstrategien mielestä riittävää. Yksi muutoksen toteuttajista myönsi, että va-

litettavasti muutoshankkeen toteutuksessa siirryttiin toimialasta toiseen eikä palkanlaskijoi-

den sitouttamista aidosti tehty: 

 

(Muu-
tosstrategi 3) 

 

Uusien järjestelmien ja prosessien etuja pyrittiin tuomaan toimialoille esille. Erityisesti uu-

sien järjestelmien automaattisuutta ja selkeyttä korostettiin, minkä myötä palkanlaskijoiden 

manuaalinen työ vähentyisi. Tämän lisäksi painotettiin uusien järjestelmien sekä prosessien 

nopeutta ja helppoutta.  
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mielestä sitä on aika hyvin tuotu, et se helpottaa heidän työskentelyä, koska se [uu-
det prosessit] on selkeempi ja helppokäyttösempi. Kyllä niitä [hyötyjä]  

(Muutosstrategi 2) 

 

Yksi muutoksen toteuttajista korosti, että uusien muutosten hyöty on vasta nyt hiljalleen 

realisoitumassa. Muutosreseptorien vastauksien perusteella hyötyjen realisoitumista ei ole 

kuitenkaan vielä nähtävissä. Palkanlaskijat eivät kokeneet, että helpotusta olisi nähtävissä 

omassa työssään. Päinvastoin työmäärä oli osittain jopa lisääntynyt. Yhdellä toimialalla jou-

duttiin resursoimaan muutoshankkeen jäljiltä kaksi palkanlaskijaa lisää, sillä resurssiongel-

maan ei saatu lopulta suurta apua muutoksen toteuttajien puolelta.  

 

 (Muutosreseptori 4) 

 

ärjestelmään Y [yksi uusista järjestelmistä] tuli jotenkin hirveen monta vaihetta. Must 
 (Muutosreseptori 2) 

 

Edellä käydyt asiat kolmanteen teemaan liittyen ovat tiivistetty Kotterin muutosmallin (1996) 

mukaisesti eri vaiheisiin sekä muutosstrategien että muutosreseptorien näkökulmasta alla 

olevaan taulukkoon 3. 

 

Taulukko 3. Kohdeyrityksen muutoksen hallinta vaiheittain 

 

                                                                                                                  

MUUTOSHANKKEEN HALLINTA MUUTOSSTRATEGIT MUUTOSRESEPTORIT

Päätös tuli ylhäältä Ei perusteltu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kaikilla muutoksen toteuttajilla 
ymmärrys

Ymmärrys keskeisimmästä 
tarkoituksesta

Ei muuta vaihtoehtoa

Sujuvaa, kun kaikki tarvittavat 
henkilöt mukana                                                                                                                                                                                                                                                             

Muutosjohtajan puute

Säännölliset foorumit Osallistujien riittävyys

Osallistujien riittävyys

Erimielisyyttä Puutteellista

Jokaisen tiimin oma vastuu Viestiminen laajemmalle joukolle

Odotusten hallinta
Parempi viestiminen -> parempi 

sitoutuminen

Prioristointi Haasteisiin reagointi melko heikkoa

Haasteiden linkittyminen
Tarpeet huomioitiin, mutta 

reagointiaika oli pitkä

Reagointi aina jollain tavalla Järjestelmien keskeneräisyys

Ei selkeitä välitavoitteitta
Lyhyen aikavälin tavoitteet eivät olleet 

tiedossa
Järjestelmien ymmärrettävyys ja 

tehokkuus

Kokonaisuus

Prioristointi Melko heikkoa

Haasteiden linkittyminen
Tarpeet huomioitiin, mutta 

reagointiaika oli pitkä

Korjauksien toimivuuden testaus Järjestelmien keskeneräisyys

Uusien järjestelmien ja prosessien 
etujen korostaminen

Hyötyjen realisointi ei ole vielä 
tapahtunut

Muutosten hyötyjen realisointi Oma työ ei ole helpottunut

Työmäärä lisääntynyt

Parannuksien vahvistaminen ja 
uusien muutosten tuottaminen

Uusien lähestymistapojen 
vakiinnuttaminen

Kiireellisyyden tunteen luominen

Voimakkaan ja ohjaavan liittouman 
muodostaminen

Vision luominen ja visiosta 
kommunikoiminen

Muiden kannustaminen toimimaan 
vision mukaisesti

Lyhyen aikavälin voittojen suunnittelu 
ja luominen
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5.1.4 Muutoksen hallinnan onnistumiset ja haasteet 

 

Tämän kappaleen tarkoituksena on tiivistää haastateltavien vastauksiin pohjautuen koh-

deyrityksessä toteutetun muutoshankkeen tärkeimmät onnistumiset ja suurimmat haasteet 

koko muutosprosessin näkökulmasta.  

 

Palkanlaskijoiden mukaan muutoksien läpiviemisessä onnistuttiin heikosti tai kohtalaisesti. 

Palkanlaskijat toivoivat, että muutoksen toteuttajat olisivat huomioineet jokaisen toimialan 

tarpeita enemmän. Muutokset nähtiin osittain hyvinä, mutta niitä ohjattiin liikaa ylemmältä 

tasolta. 

 

ohjattu. 
Ku toimialoilla on eri tilanteet ja eri tarpeet, niin sielt vaan päätetään. Et kuunnellaanks 

 (Muutosreseptori 4) 

 

mialoilla on eri käytäntöjä ja eri tapa tehdä asioi  (Muutosreseptori 2) 

 

 (Muutosreseptori 3) 

 

Muutoshankkeen aikana kävi ilmi sellaisia asioita, jotka hankaloittivat palkkahallinnon työs-

kentelyä merkittävästi. Erään muutosreseptorin mielestä olisi ollut hyvä, jos muutoksen to-

teuttajia olisi ollut seuraamassa palkanlaskijoiden työpäivää. Näin he olisivat saaneet hyvän 

kokonaiskuvan palkkahallinnon prosesseista ja siitä, millaisia asioita järjestelmämuutok-

sessa olisi hyvä huomioida: 

 

lis ollu ehkä hyvä asia, jos joku olis tullu seuraamaan meidän vaikka prosessia, edes 
yhden päivän ajan. Sais hyvän kuvan, että miten me tehdään asioita ja mitä asioita meijän 

(Muutosreseptori 3) 

 

Kiireen tuntu herätti negatiivisia tuntemuksia palkanlaskijoiden kesken. Kun uusiin järjestel-

miin haluttiin siirtyä nopealla aikataululla, kaikkia asioita ei välttämättä selvitetty riittävän 

hyvin. Yhdestä palkanlaskijasta tuntui, että uuden toimialan tullessa muutoshankkeeseen 

mukaan, edellisten toimialojen haasteita ei ollut vielä saatu täysin korjattua. Muutoshank-
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keen alku olisi vaatinut enemmän selvitystyötä siitä, minkälaisia tarpeita toimialoilla, asiak-

kailla ja työntekijöillä oli. Selvitystä olisi voinut tehdä myös sen osalta toimivatko uudet jär-

jestelmät toimialojen bisnekseen.  

         

 ehkä niin kun selvi-
(Muutosreseptori 2) 

 

vaikuttaa mihinkin. Et oli ehkä hankalaa täältä päästä arvioida, miten asiat tulee vaikuttaa, 
(Muutosreseptori 3) 

                                              

Muutoksien myötä koettiin hyviä asioita. Yksi palkanlaskija koki muutoshankkeen onnistu-

neen kokonaisuutena. Hän oli tyytyväinen muutoksiin ja koki, että ihmiset olivat auttamassa 

tarvittaessa. Osa uusista järjestelmistä toimii paremmin, osa huonommin. Hänen mieles-

tään ei voi kuitenkaan odottaa, että uudet järjestelmät toimisivat täydellisesti. Tärkeintä on 

ollut se, että palkat on saatu aina laskettua ajoissa. Muutoshanke toi kokonaisuudessaan 

hyvää kokemusta.  

 

odottaa tai että kaikki toimisi täydellisesti eli se on normaalia. Kyllä toi projekti on onnistu-
nut eli se oli ihan tarpeellinen uudistus. Olen ihan tyytyväinen ja se, että palkat olivat kui-
tenkin laskettu aina ajoissa. Et kyllä tästä tulee aika hyvä kokemus.  (Muutosreseptori 1) 

 

Tietenkin on tullut (Muutosreseptori 2) 

 

Muutoshankkeen onnistumisiksi nostettiin uusien järjestelmien selkeys ja ulkoasujen paran-

nukset. Lisäksi tiettyjen vaiheiden tekeminen yhdessä ensimmäisiä kertoja koettiin muutos-

hankkeessa onnistuneeksi. Kun uusia prosesseja tehtiin ensimmäisiä kertoja muutosresep-

torien sekä muutosstrategien kesken yhdessä, muutosreseptorit kokivat kaikkien tarvitta-

vien asiantuntijoiden olleen paikalla ja apua oli heti saatavilla.  

 

pe (Muu-
tosreseptori 3) 

 

Osan muutosreseptorien mielestä uusi HR-järjestelmä on selkeämpi kuin vanha. Myös tie-

tojen siirto palkanlaskentajärjestelmään toimii paremmin. Yksi palkanlaskijoista oli eri mieltä 
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asiasta. Hänen mielestään järjestelmästä on tullut vähemmän yksinkertaisempi, mitä enem-

män toimialoja ja yhtiöitä järjestelmään on siirtynyt. Tämän myötä järjestelmä sisältää paljon 

tietoa. Yhdellä toimialalla onnistumiseksi nimettiin muutoshankkeen suunnitelma, mutta se 

oli käytännössä toimialan itse tekemä. Vaikka osa uusista järjestelmistä ja vaiheista koettiin 

parantuneen aikaisemmista, uusien järjestelmien kanssa oli haasteita käyttöönoton aikana 

ja haasteet ovat jatkuneet myös käyttöönoton jälkeen. Muutoksien myötä palkanlaskijoiden 

manuaalityön määrä on lisääntynyt. Nämä haasteet saivat yhden palkanlaskijan pohtimaan 

sitä, olisivatko vahat järjestelmät kuitenkin olleet parempia: 

 

itten kun moni asia ei ookkaan mennyt niin kun on haluttu, niin kyllä siinä tulee sellanen 
olo oisko se vanha [järjestelmä]  (Muutosreseptori 2) 

 

Suurimmiksi haasteiksi palkanlaskijat nimesivät tuen ja avun saannin. Molempia olisi muu-

toksen toteuttajien puolelta tarvittu enemmän. Avun saannin nopeus oli ongelma, sillä pal-

kanlaskijoille ei ollut mahdollista odottaa vastauksia kovin kauaa. Muutoksen toteuttajat ei-

vät ymmärtäneet, että kaikki muutokset olivat palkkahallinnolle yksi kokonaisuus eikä siellä 

voitu ohittaa asioita. Haasteet ja virheet piti aina ratkaista jollain tavalla. Yhden palkanlas-

kijan mielestä haastetta lisäsi se, että uudistuksia toteutettiin koronapandemian aikana. Kun 

kaikki tapahtui Teams-alustan välityksellä, tämä lisäsi epävarmuuden tunnetta.  

 

Ei välttämättä ymmärretty, ettei me voida odottaa kauheen kauan vastauksii. Niin mun 
 

(Muutosreseptori 4) 

 

a ja ei voi-
nut mennä ihan kysymään tietyltä ihmiseltä. Se oli mun mielestä myöskin vähän tää puoli, 
että tässä tuli tunne, ettei ollut riittävästi tukea mukana, kun periaatteessa kaikki oli kotona 

 (Muutosreseptori 1) 

 

Viestintä nousi yhdeksi haasteeksi. Muutoshankkeen tavoitteita ei avattu riittävän selkeästi 

palkanlaskijoille. Palkanlaskijoille olisi ollut tärkeää avata sitä, miksi muutosta ryhdyttiin te-

kemään ja miten se tulisi vaikuttamaan heidän työhönsä. Yksi palkanlaskijoista kertoi, että 

hän ymmärtää kohdeyrityksen olevan iso organisaatio, jossa tehdään muutoksia ja se on 

täysin ymmärrettävää. Muutoksista ei kuitenkaan puhuta paljon kaikille työntekijöille ja sen 

takia osa muutoksista saattaa tulla yllätyksenä.  
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Mun mielestä kun [kohdeyritys] on niin iso konserni eli isossa organisaatiossa tehään 
 (Muutosreseptori 1) 

 

Muutoksen toteuttajien kesken todettiin, että viestintään olisi voinut panostaa enemmän: 

 

 (Muutosstrategi 1) 

 

Vastauksissa toistui puutteellinen muutoksen hallinta. Toimialojen puolella oli tämän takia 

epäselvyyttä, mitkä ovat eri henkilöiden ja tiimien vastuut. Haastatteluissa pohdittiin, että 

muutoshankkeeseen olisi pitänyt osallistua enemmän sellaisia ihmisiä, kenen työhön muu-

tokset todella tulivat vaikuttamaan.   

 

tai sanotaan, että olis kiva, että tehtäisiin enem-
män selväks et, miks me tehään tätä, miten tää tulee vaikuttaa mihinkin, et mikä tän pro-

jektin arvo on, et miks tätä tehdään  (Muutosreseptori 3) 

 

Muutoksen toteuttajien puolella tiedostettiin muutosjohtajan puute, mikä vaikutti muutos-

hankkeen hallintaan. Vaikka mukana oli asiantuntevia ja sitoutuneita henkilöitä, muutos-

hankkeesta puuttui kokonaisuuden ymmärtävä henkilö. 

 

lä 
on aika monta järjestelmää tässä kokonaisuudessa jo, niin meiltä puuttuu sellasia, jotka 

 (Muutosstrategi 3) 

 
Muutoksen toteuttajien mielestä muutoshankkeesta suoriuduttiin hyvin eri muuttujista riip-

pumatta. Yksi muutoksen toteuttajista alleviivasi, että mittakaavaltaan toteutetun muutos-

hankkeen kaltaista muutosta, jossa vaihdetaan järjestelmästä toiseen, ei ole kohdeyrityk-

sessä aikaisemmin toteutettu. Hän kuitenkin korostaa, että kohdeyrityksessä muutos on 

ollut jatkuvaa: 

 

allaan se ilmapiiri [kohdeyrityksessä] on se, että jatkuvasti jotain muuttuu. Me-
hän emme ole stabiili yritys. Ei voi sanoa, että stabiilissa yrityksessä on tehty iso muutos 

 (Muutosstrategi 3) 
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Muutoshankkeiden läpivienti meni kivuttomammin, kun kaikki sidosryhmät huomioitiin 

alusta asti. Palkanlaskijoiden osallistaminen aikaisemmin muutoshankkeen prosesseissa 

olisi helpottanut asioiden läpiviemistä. 

 

et kaikki sidosryhmät huomioidaan vaan alusta mukaan. 
Jos ei alkuvaiheessa oteta kaikkia huomioon, niin sitten joitain asioita on hankala enää 

 (Muutosstrategi 2) 

 

Muutoksen toteuttajien kesken nostettiin esille se, että mitä useammassa yhtiössä toteutet-

tiin muutoshanketta, sitä enemmän heillä meni aikaa ylläpitotyöhön. He eivät pystyneet tar-

joamaan valmiita malleja jatkuvaan kehitykseen. Muutosstrategin mielestä toimialojen ja eri 

prosessien osalta olisi tarvittu enemmän resursseja tätä varten. Koska jokainen muutos-

hankkeen toteutus oli intensiivinen prosessi, se oli irrallaan kaikesta kehityksen ja ylläpidon 

työstä. Sama haaste koski toimialojen puolelta osallistuneiden henkilöiden työpanosta.  

 

Käyttöönotto on niin intensiivinen, se on niin omanlaisensa asia ja se on irrallaan kaikesta 

muusta kehityksestä ja ylläpidosta. Jälkikäteen ajateltuna se on hyvin erilainen prosessi, 

joka olisi ehkä tarvinnut ihan oman tiimin yhteisten hankkeiden puolelta ja toisaalta olisi 

tarvinnut myös lisäresursseja toimialalta, että saisi delegoitua aikaa. Nyt kaikki käyttöön-

otot on menny käytännössä niin, että ihmiset jotka sitä on tehnyt toimialan puolelta, on 

 (Muutosstrategi 3) 

 

Muutoksen toteuttajat nostivat suureksi haasteeksi toimialojen erilaisuuden. Jokainen käyt-

töönotto oli erilainen, sillä myös toimialat ja heidän tarpeensa erosivat toisistaan. Yksi muu-

tosstrategeista korosti, että jos järjestelmistä tehtäisiin sellaisia, joissa olisi huomioitu kaikki 

toimialojen tarpeet ja, jotka taipuisivat erinäisiin asioihin, se veisi paljon aikaa ja rahaa. 

 

Jokainen on ollu omanlaisensa joht  (Muutosstrategi 3) 

 

Muutoksen toteuttajia yllättivät palkanlaskijoiden erilaiset työtavat. Kaikilla palkanlaskijoilla 

oli käytännössä samat järjestelmät ja prosessit käytössä, mutta niiden käyttäminen oli kai-

killa hieman erilaista. Yksi muutoksen toteuttaja ihmetteli, miten tämä on ollut mahdollista. 

Hänen mukaansa parin vuoden päästä on mahdollista nähdä, onko tätä saatu kitkettyä uu-
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sissa järjestelmissä vai tapahtuuko tätä palkanlaskijoiden kesken edelleen. Tämä luo haas-

teita sen osalta, miten järjestelmistä saadaan dataan ulos, sillä se ei ole yhtenäistä. Haas-

tatteluissa nostetut onnistumiset ja haasteet ovat listattu taulukkoon 4.  

 

Taulukko 4. Kohdeyrityksen muutoksen hallinnan onnistumiset ja haasteet 

 

 

                                                                                                                                                                                      

5.2 Tutkimustulosten pohdinta 

 

Tässä luvussa pohditaan tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia sekä verrataan niitä työn teoreet-

tiseen taustaan ja aikaisempiin tutkimustuloksiin. Pohdinta on jaettu tutkimuskysymysten 

mukaisiin kappaleisiin, joissa käsitellään kohdeyrityksessä toteutettua muutoshankkeen 

johtamista kokonaisuutena sekä muutoshankkeen keskeisimpiä onnistumisia ja haasteita. 

Lopuksi pohditaan onko kohdeyrityksen muutoshankkeen implementoinnissa ollut nähtä-

vissä teoriaosuudessa esiteltyjen muutosmallien vaiheiden soveltamista. Tutkimustulosten 

pohdinnan avulla pyritään tutkimaan minkälaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia tutkimuk-

sessa saaduilla tuloksilla on aikaisempiin tutkimustuloksiin. Lisäksi tavoitteena on analy-

soida, mitkä ovat mahdollisten tulosten yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien syyt.   

 

5.2.1 Muutoksen johtaminen kohdeyrityksessä 

 

Muutoshankkeen johtaminen koettiin kohdeyrityksessä eri tavalla muutosprosessiin osallis-

tuneiden henkilöiden kesken. Eroavaisuuksia muutoshankkeen hallintaan liittyvistä asioista 

oli nähtävissä sekä muutosstrategien että muutosreseptorien välillä kuin molempien muu-

tosprosessissa olevien työntekijäryhmien sisällä. Muutoshankkeen läpivieminen koettiin on-

nistuneen muutosreseptorien mielestä kohtalaisesti tai heikosti. Muutosstrategit puolestaan 

kokivat muutosprosessin onnistuneen melko hyvin erinäisistä tekijöistä riippumatta. Päätös 
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muutoshankkeen toteutuksesta tuli alun perin yrityksen ylemmältä johtotasolta. Tämä nou-

dattaa osaltaan Moranin ja Brightmanin (2001) tutkimusta, jonka mukaan muutos tapahtuu 

ylhäältä alas sekä alhaalta ylös. Muutoksen tulee edetä ylätasolta alaspäin, jotta muutok-

selle luodaan näkemystä ja rakennetta sekä alhaalta ylöspäin osallistumista ja tukea varten 

(Moran & Brightman 2001, 3). Koska muutoshankkeen implementointi kohdeyrityksessä ei 

suoranaisesti tapahtunut alhaalta ylöspäin, on tämä saattanut vaikuttaa työntekijöiden osal-

listumisen määrään sekä tuen tuottamiseen. Kohdeyrityksen muutoshanke ei kuitenkaan 

epäonnistunut, toisin kuin Moran ja Brightman väittää tutkimuksessaan (2001), jos koko 

organisaatio ei ole mukana muutospyrkimyksessä. Erityisesti toimialojen puolen henkilöi-

den eli muutosreseptorien osallistuminen muutosprosessin aikana vaihteli, millä voidaan 

nähdä olleen vaikutusta muutoshankkeen toteutuksen laatuun.  

 

Kohdeyrityksessä toteutetun muutoshankkeen valmisteluvaihe sisälsi aikaisemmissa tutki-

muksissa (Buchanan et al. 2005; Huy 2001; Kanter 2001; Raineri 2011; Whelan-Berry et 

al. 2003) esiin tuotuja muutosjohtamisen käytäntöjä, joiden avulla muutosprosessin hallin-

taa on mahdollista tehostaa. Tutkimustuloksista käy ilmi, että muutoksen toteuttajien kes-

ken tiedostettiin selkeästi muutostarpeet. Samoja muutostarpeita kuten järjestelmän skaa-

lautuvuuden haasteet kohdeyrityksen monipuolistuvaan liiketoimintaan liittyen nostettiin 

esille myös muutosreseptorien puolella. Tähän on todennäköisesti vaikuttanut se, että muu-

toshankkeen toteuttamisesta on keskusteltu kohdeyrityksessä melkein vuosikymmenen 

ajan. Muutosstrategien ja -reseptorien keskimääräinen työkokemus kohdeyrityksestä on 

korkea (noin 9 vuotta), joten tieto muutoshankkeen toteutuksesta on ollut kaikkien haasta-

teltavien henkilöiden tiedossa pidempään. Kysymyksenä on lähinnä ollut se, milloin muu-

tosprosessi tullaan todella toteuttamaan. Vaikka muutoshanke on ollut pitkään kohdeyrityk-

sessä suunnitteilla, muutosvision kehittäminen ei koettu kovin onnistuneeksi. Suurimmalle 

osalle muutosstrategeista hankkeen visio oli selvä, mutta erityisesti muutosreseptorien puo-

lella olisi toivottu muutosvision kirkastamista laajemmalle joukolle. Muutosstrategien luoma 

suunnitelma ei vastannut aikaisempien tutkimusten (Buchanan et al. 2005; Huy 2001; Whe-

lan-Berry et al. 2003) mukaista yksityiskohtaista suunnitelmaa, jossa olisi huomioitu muu-

toshankkeen tavoitteet, vaiheet ja muutoksen koordinointiin vaadittava ajoitus. Kohdeyrityk-

sessä luodussa suunnitelmassa keskityttiin aikatauluun ja yhtiöiden järjestykseen.  

 

Muutosjohtamisen käytäntöjen soveltaminen on aikaisemmissa tutkimuksissa (Huy 2001; 

Meyer & Stensaker 2006) todettu olevan avaintekijä muutoshankkeiden onnistumisessa, 

mutta niiden hyödyntämisessä tulee huomioida käytäntöjen soveltuminen toteutettavan 
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muutoksen ominaispiirteisiin (Raineri 2011, 267). Tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, 

että muutosjohtamisen käytäntöjä on osittain hyödynnetty kohdeyrityksessä. Käytäntöjen 

soveltaminen ei ole kuitenkaan ollut riittävää, sillä muutoshankkeen visio ja suunnitelma 

jäivät muutosreseptoreille epäselväksi. Tällä oli vaikutusta muutosten vaikutusten hahmot-

tamiseen ja muutosprosessiin sitoutumiseen, mikä heijastui suoraan muutoshankkeen im-

plementoinnin onnistumiseen.  

 

Kohdeyrityksessä kohdattiin muutosvastarintaa hankkeen läpiviemisen aikana. Eniten muu-

tosvastarintaa havaittiin muutosreseptorien keskuudessa, mutta myös yhdessä muutoksen 

toteutustiimissä huomattiin vastustusta muutoshankkeen alussa. Olennaisimpia muutos-

vastaisuuden syitä olivat haastava aikataulu sekä tiedon välityksen ja muutosjohtajan 

puute. Nämä ovat linjassa Kotterin ja Schlesingerin tutkimuksessa (2008, 3-4) esiteltyjen 

muutosvastaisuuden syiden kanssa. Kohdeyrityksessä nähtävät syyt liittyivät menetyksen 

pelkoon, väärinymmärrykseen ja muutoksen järkevyyden epäilyyn. Muutosvastarinnan syyt 

olivat yhteneväisiä myös Choin tutkimuksen (2011, 479) organisaatiomuutokseen liittyviin 

työntekijöiden asennerakenteisiin. Selkeimpiä näistä olivat valmius, avoimuus ja kyynisyys 

muutosta kohtaan. Koska muutoshankkeen tavoitteet ja suunnitelma olivat muutosresepto-

reille epäselviä, eivät he pystyneet muodostamaan omia oletuksia tai odotuksia tulevista 

muutoksista. Roolien ja vastuiden epäselvät jaot vaikuttivat toimialojen työntekijöiden avoi-

muuteen muutoshanketta kohtaan. Tutkimustuloksista käy ilmi, että kaikilla muilla paitsi 

kahdella henkilöllä oli aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisista muutoshankkeista tai pie-

nemmistä muutosprosesseista. Henkilöillä, joilla ei ollut aikaisempaa muutoskokemusta, on 

myös lyhin kokemus omalta alalta. Tällä ei kuitenkaan ollut selkeää vaikutusta muutosvas-

tarintaan, toisin kuin aikaisemmat tutkimukset ovat väittäneet. Stensakerin ja Meyerin tutki-

muksen (2012, 106 107) mukaan työntekijöiden reaktiot muutoksesta vaihtelevat heidän 

muutoskokemukseen pohjautuen. Tutkimuksen perusteella vähemmän muutoskokemusta 

omaavat työntekijät osoittavat voimakkaampia reaktioita muutokseen. Työntekijät, joilla on 

laajempi muutoskokemus, eivät puolestaan turhaudu muutoksen epävarmuuteen vaan hei-

dän käytöksensä nähdään olevan muutosaloitteita tukevampi. (Stensaker & Meyer 2012, 

113 114) Kohdeyrityksessä muutosreseptorien puolelta tullut muutosvastaisuus ei kuiten-

kaan ollut suoraan sidoksissa työntekijöiden muutoskokemukseen. Muutosvastaisuutta oli 

havaittavissa sekä muutoskokemusta omaavien kesken kuin niiden työntekijöiden kohdalla, 

jolla muutoskokemusta ei ollut vielä kertynyt. Tämän tutkimuksen tulokset muutosvastai-

suuden ja muutoskokemuksen välisestä suhteesta ovat ristiriidassa aikaisempiin tutkimus-

tuloksiin. Suurin syy tähän on todennäköisimmin se, että muutoksen kokeminen on täysin 

yksilöllistä ja tilannekohtaista.  
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Kotter ja Schlesinger (2008, 1) listaavat tutkimuksessaan viisi eri hallintatapaa, joilla muu-

tosvastaisuutta on mahdollista käsitellä. Kohdeyrityksessä hyödynnettiin kolmea tutkimuk-

sessa esiteltyä hallintatapaa: koulutusta, osallistamista ja helpottamista. Muutosstrategit 

kertoivat, että palkanlaskijoita pyrittiin ottamaan uusien järjestelmien kehittämiseen mu-

kaan. Lisäksi palkanlaskijoille pyrittiin tarjoamaan tukea ja koulutuksia uusiin järjestelmiin ja 

prosesseihin liittyen. Ristiriitaa aiheuttivat palkanlaskijoiden kokemukset muutosvastaisuu-

den käsittelemisestä. Muutosreseptorit kokivat, ettei heidän huolia ja tarpeita huomioitu riit-

tävästi muutoksen toteuttajien puolella. Suurimpana haasteena oli avun saannin ja muu-

tosstrategien vastausten hitaus.  

 

Aikaisemmat tutkimustulokset osoittavat, että muutospyrkimysten realiteettien ympärille on 

tärkeää asettaa realistisia odotuksia. Organisaatio ei voi odottaa muutoksen toteuttamisen 

olevan helppoa, sillä muutos vaatii kärsivällisyyttä. Muutoksen toteuttamisessa tulee siis 

ymmärtää, että se on pitkäaikainen prosessi. (Lines et al. 2015, 1176) Tutkimustuloksista 

käy ilmi, että kohdeorganisaation muutoshankkeen toteutuksen suunnitelma ja aikataulu 

olivat lopulta liian haastavia. Yhden yhtiön käyttöönotosta siirryttiin heti seuraavaan eikä 

muutoksiin sitouttamista ehditty aidosti toteuttamaan. Haastateltavat muutosreseptorit oli-

vat kahdelta eri kohdeyrityksen toimialalta, joiden käyttöönotot toteutettiin peräkkäin. Vaikka 

muutosstrategit pyrkivät oppimaan jokaisesta käyttöönotosta ja välttämään samat virheet 

seuraavien yhtiöiden kohdalla, ei tuloksissa ollut nähtävissä suuria eroja tutkittavien toi-

mialojen välillä. Molempien toimialojen palkanlaskijat nostivat esille samoja muutosvastai-

suuden syitä sekä muutoshankkeen läpiviemisen haasteita. Tähän vaikutti varmasti muu-

tosstrategien käytössä olleet resurssit ja aika. Koska aika oli rajallinen, eivät muutosstrategit 

pystyneet käymään jokaisen käyttöönoton virheitä ja haasteita rauhassa läpi ennen uutta 

käyttöönottoa. Yrityksessä sisäistettiin muutosprosessin olevan suuri kokonaisuus. Kuten 

yksi muutosstrategeista haastattelussaan kertoi, epäselvyyttä syntyi odotusten hallinnassa 

eli siinä, kuinka valmis muutos oli. Visiointivaiheessa ei siis ymmärretty täysin, kuinka paljon 

työtä muutoshankkeen toteutusvaiheessa tuli olemaan. Tämä on linjassa Linesin et al. 

(2015) tutkimustulosten kanssa.  

 

5.2.2 Muutoshankkeen toteutuksen onnistumiset ja haasteet 

 

Kuten tuloksista käy ilmi, muutoshankkeen toteutuksen kokemisessa löytyi eroavaisuuksia. 

Suurin osa muutosreseptoreista koki, että muutosprosessin läpivieminen onnistui heikosti 
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tai kohtalaisesti. Yksi palkanlaskijoista oli sitä mieltä, että muutoshanke onnistui hyvin. Muu-

tosstrategien puolella oli selkeästi positiivisempia tunteita. Muutokset nähtiin kohdeyrityk-

sessä hyvinä, mutta niiden koettiin ohjautuneen liikaa ylemmältä tasolta. Yhtenä olennai-

simpana muutoshankkeen haasteena sekä muutosreseptorien että muutosstrategien mie-

lestä oli muutosjohtajan puuttuminen, mikä vaikutti osaltaan koko muutosprosessin koko-

naisuuden hallintaan. Aikaisemmissa tutkimuksessa korostetaan johtajan roolia. Muutos-

johtajan tulisi toimia roolimallina osoittamalla sitoutumista muutokseen ja positiivista asen-

netta muutosta edistäviä strategisia aloitteita kohtaan. (Abrell-Vogel & Rowold 2014, 900) 

Kun kohdeyrityksessä puuttui selkeä muutoksen vetäjä, kokonaisuus tuntui sekavalta eikä 

kaikilla ollut rooleista ja vastuista selkeää kuvaa. Muutoshankkeeseen kaivattiin asiantunti-

jaa, joka olisi ymmärtänyt muutosprosessin kokonaisuutena ja ollut kaikkien muutoshank-

keeseen osallistuneiden henkilöiden tukena. Tämä mukailee Gioian et al. (2013) sekä 

Lüscherin & Lewisin (2008) tutkimustuloksia, joiden mukaan muutosjohtajan tehtävänä on 

työntekijöiden motivoiminen ottamaan vastuuta ja olemaan tärkeä osa toteutettavaa muu-

tosta sekä vastata vuorovaikutuksesta organisaation eri tason työntekijöiden kanssa.  

 

Palkanlaskijat nostivat haasteeksi sen, että toimialan tarpeita ei huomioitu riittävästi. Muu-

toksen toteuttajat kertoivat, että tätä hankaloitti toimialojen erilaisuus. Muutosjohtamiseen 

liittyvissä tutkimuksissa on korostettu muutosprosessiin kuuluvien yksilöiden ja ryhmien tar-

peiden huomioon ottamista. Kun kaikkien henkilöiden tarpeet otetaan huomioon, organi-

saation on mahdollista ennakoida henkilöiden reaktioita, saada heidät tukemaan muutos-

prosessia sekä vähentää mahdollista muutosvastaisuutta. (Holt et al. 2007, 233) Kun pal-

kanlaskijat kokivat, ettei toimialan tarpeita huomioitu riittävällä tasolla, heidän tunteensa uu-

sia muutoksia kohtaan muuttuivat negatiivisempaan suuntaan. Muutosreseptorien sitoutu-

minen muutoshanketta kohtaan ei tämän myötä ollut niin vahvaa kuin se olisi voinut olla. 

Myös viestintä koettiin yhtenä muutoshankkeen hallinnan haasteena. Muutosstrategien 

puolella myönnettiin, että viestintään olisi voitu panostaa enemmän. Viestintää olisi kaivattu 

niin muutoshankkeen alussa vision ja tavoitteiden selkeyttämisessä kuin muutoshankkeen 

aikana käyttöönottojen etenemisen kommunikoimisessa. Viestinnän haaste on linjassa ai-

kaisempiin tutkimuksiin (Kotter 1996; Kotter 2007; Lauer 2020), joiden mukaan viestintä on 

yksi tärkeimmistä muutoksenhallinnan menestystekijöistä. Jos viestintä on epäjohdonmu-

kaista, se saattaa haitata muutosprosessin ponnisteluja. Aikaisempien tutkimusten mukaan 

työntekijät kokevat usein muutoksen aikana epävarmuutta muutosprosessin toteutuksesta. 

Muutosviestinnän tehokkuudella ja laadulla on nähty olevan positiivinen vaikutus epävar-

muuden määrään. (Oreg et al. 2018, 78; Shulga 2021, 499). Nämä tutkimustulokset ovat 
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pitäneet paikkaansa myös kohdeyrityksessä, sillä puutteellinen viestintä aiheutti epävar-

muutta muutosreseptorien keskuudessa. Epävarmuus näkyi erityisesti siinä, ettei muutos-

reseptorien tiedossa ollut selkeästi sitä, mihin muutoshankkeella tähdätään ja miten se tu-

lee vaikuttamaan heidän työhönsä.  

 

Edellä mainittujen haasteiden lisäksi tuloksissa toistui tuen ja avun saannin haasteet. Pal-

kanlaskijat kokivat, että tukea ja apua olisi pitänyt pystyä tarjoamaan enemmän muutoksen 

toteuttajien puolelta. Eri toimialojen palkkahallinnot tarvitsivat vastauksia melko nopeasti 

eikä heillä ollut mahdollista odottaa apua kovin kauaa. Tätä ei huomioitu riittävän hyvin 

muutoksen toteuttajien puolella, mikä mukailee aikaisempia tutkimuksia. Kotterin & Schle-

singerin (2008) tutkimuksessa korostetaan henkisen tuen tarjoamisen olevan tärkeä osa 

muutosprosessia ja erityisesti muutosvastaisuuteen liittyvä olennainen hallintatapa.  

 

Muutoksen toteuttajat kokivat muutosstrategien välisen yhteistyön sujuvaksi ja onnistu-

neeksi. Yhteistyö on tärkeä tekijä muutosprosessin edistämisen kannalta, kuten Levasseu-

rin (2010) ja Kotterin (2007) tutkimuksissa korostetaan. Organisaatiossa toteutettavaa muu-

tosprosessia on hyvin vaikea hallita yksin ja muutoksen toteuttamista varten tulisi olla ryhmä 

asiantuntevia ja uskottavia henkilöitä (Kotter 1996, 52 53). Tutkimustuloksissa tuotiin esille, 

että kohdeyrityksen muutoshankkeen läpivienti meni kivuttomammin, kun kaikki sidosryh-

mät oli otettu huomioon alusta lähtien. Tämä mukailee Levasseurin (2010, 162) tutkimuksen 

tuloksia, joiden mukaan muutoshankkeen onnistumista varmistetaan ottamalla sidosryhmät 

aktiivisesti mukaan yhteistyöhön muutosponnistelujen varhaisessa vaiheessa. Yhteistyö 

koettiin muutosreseptorien puolella onnistuneeksi sen osalta, kun uusia prosesseja tehtiin 

ensimmäisiä kertoja muutosreseptorien sekä muutosstrategien kesken yhdessä. Näissä ti-

lanteissa muutosreseptorit kokivat kaikkien tarvittavien asiantuntijoiden olleen paikalla ja 

apua oli heti saatavilla. Uusien järjestelmien selkeys ja ulkonäkö nostettiin myös onnistumi-

siksi. Näiden lisäksi muutoshankkeen suunnitelma koettiin onnistuneena tekijänä, vaikkakin 

se oli toimialojen puolella luotu. Muutosjohtamisen käytäntöihin liittyvissä tutkimuksissa on 

korostettu yksityiskohtaisen suunnitelman luomisen vaikutusta muutospyrkimyksen onnis-

tumiseen (Buchanan et al. 2005; Huy 2001; Whelan-Berry et al. 2003).  

 

5.2.3 Muutosmallien vaiheiden soveltaminen 

 

Muutosjohtamiseen liittyvässä kirjallisuudessa ja tutkimuksissa korostetaan tarvetta sovel-

taa integroitua lähestymistapaa, jotta organisaatio pystyy toteuttamaan systemaattista ja 
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rakentavaa muutosta sekä minimoimaan muutoksen esteet (Al-Haddad & Kotnour 2015, 

234). Kirjallisuudessa ei kuitenkaan ole olemassa yhtä hyväksyttyä lähestymistapaa muu-

toksen toteuttamista varten (Burnes 2004). Tämän tutkimuksen teoriaosuudessa esitellään 

kahta laajasti tunnettua muutosjohtamisen mallia: Kurt Lewinin kolmen askeleen muutos-

malli (1947) ja John Kotterin kahdeksanvaiheinen prosessi (1996). Tämän kappaleen tar-

koituksena on käydä läpi, onko kohdeyrityksessä toteutetussa muutoshankkeen hallin-

nassa ollut nähtävissä edellä mainittujen muutosmallien vaiheiden soveltamista. 

 

Lewinin muutosmalli (1947) 

 

Lewinin muutosmalli muodostuu nimensä mukaisesti kolmesta eri vaiheesta. Sen ideana 

on purkaa se mitä organisaatiossa on sillä hetkellä olemassa, jotta sen on mahdollista 

päästä nykyisestä asemasta haluttuun asemaan. Purkamisen jälkeen käynnistetään muu-

toksen toteutus ja lopuksi uudet muutokset vakiinnutetaan organisaatioon. (Rosenbaum et 

al. 2018, 299) Kohdeyrityksessä oli nähtävissä muutosmallin vaiheiden osittaista sovelta-

mista.  

 

Kuten aikaisemmin on käynyt ilmi, muutoshankkeen toteuttaminen oli ollut kohdeyrityk-

sessä pitkään suunnitteilla ja siihen liittyvät muutostarpeet olivat selkeät heti muutospro-

sessin käynnistämisen alkuvaiheilla. Muutosmallin ensimmäisessä vaiheessa keskitytään 

myös muutoksen esteiden minimoimiseen, mikä tapahtui kohdeyrityksessä mm. muutos-

vastaisuuden hallinnan kautta. Muutoshankkeeseen osallistuneiden sidosryhmien välillä 

koettiin aktiivista yhteistyötä erityisesti muutoksen toteuttajien kesken. Muutosreseptorit ko-

kivat, että aktiivisuutta olisi voinut olla enemmän. Tutkimustulokset osoittavat olevan lin-

jassa aikaisempien tutkimustulosten (Hechanova et al. 2018, 916; Levasseur 2001, 73; Le-

vasseur 2010, 162) kanssa liittyen muutosmallin ensimmäiseen vaiheeseen, jonka tarkoi-

tuksena on luoda muutoksen tarve, minimoida esteet ja vastustus sekä ottaa kaikki sidos-

ryhmät aktiivisesti mukaan muutosprosessin yhteistyöhön muutoksen alkuvaiheissa.  

 

Mallin toisen vaiheen soveltaminen jäi tutkimustulosten perusteella vähemmälle. Muutos-

hankkeeseen osallistuneiden jäsenten aktiivinen osallistuminen vaihteli toimialoittain ja 

osallistuminen koettiin henkilöiden kesken eri tavalla. Koska muutoshankkeessa ei ollut mu-

kana selkeää muutosjohtajaa, muutosten läpiviennin hallinta ei ollut riittävän hallittua. Le-

vasseur (2010, 162) mukaan muutosmallin toisen vaiheen tärkeä tekijä on kaksisuuntainen 
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viestintä, joka todettiin kohdeyrityksessä yhdeksi muutoshankkeen läpiviemisen haas-

teeksi. Kohdeyrityksen muutostyön vaihe ei toteudu täysin aikaisempien tutkimuksien mu-

kaisesti, sillä toinen vaihe edellyttää organisaaton jäsenten aktiivisen ja rakentavan osallis-

tamisen, muutosjohtajan vastuulla olevan organisaation ohjaamisen nykyisestä tilasta ha-

luttuun tilaan sekä kaksisuuntaisen viestinnän hyödyntämisen muutosprosessin toteuttami-

sen helpottamiseksi (Hechanova et al. 2018, 916; Lauer 2020, 66; Levasseur 2010, 162).  

 

Muutosmallin viimeisen vaiheen soveltaminen nähtiin myös hieman puutteellisena. Jäädyt-

tämisen vaiheessa keskeistä on aiemmin omistettujen arvojen, asenteiden sekä taitojen 

tunnistaminen, hyödyntäminen ja integrointi (Bamford & Forrester 2003, 547). Toivottu muu-

tos pyritään vakiinnuttamaan lisätuen tarjoamisella vaikeuksien ilmaantuessa sekä organi-

saation jäsenten välisen aktiivisen työskentelyn kautta, jolloin muutosta voidaan testata, 

mitata ja parantaa (Hechanova et al. 2018, 916; Levasseur 2001, 73). Erityisesti tuen ja 

avun saaminen sekä uusien prosessien kehittäminen koettiin haasteiksi kohdeyrityksessä 

muutosreseptorien puolelta. Toimialan esiin tuomiin vaikeuksiin reagoitiin, mutta reagoinnin 

nopeus ei ollut riittävää. Uudet prosessit ovat osaltaan lisänneet palkanlaskijoiden manu-

aalisen työn määrää eikä kaikkia toimialojen kehitystoiveita ole ehditty vielä toteuttamaan. 

 

Kuvassa 13 on listattu kohdeyrityksen muutoshankkeen toteuttamiseen liittyvät tekijät Le-

wisin muutosmallin (1947) vaiheiden näkökulmasta. Kuvasta on mahdollista nähdä, että 

muutoshankkeen ensimmäinen vaihe on toteutunut melko hyvin, mutta muutosprosessin 

edetessä jälkimmäisten vaiheiden hyödyntäminen on hieman heikentynyt. Tässä korostuu 

erityisesti muutosjohtajan puute, heikko viestintä sekä lisätuen tarjoaminen.  

 

 

 

Kuva 13. Lewisin (1947) muutosmallin vaiheiden soveltaminen kohdeyrityksessä 
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Kotterin muutosmalli (1996) 

 

Kotterin muutosmallin perimmäisenä tarkoituksena on organisaation nykytilanteeseen si-

dottujen vanhentuneiden tai väärin kohdistettujen merkityksien murtaminen, minkä seu-

rauksena tapahtuu muutosvisiona ilmaistujen uusien merkityksien kehittämistä ja levittä-

mistä (Sonenshein 2010, 477). Malli muodostuu kahdeksasta eri vaiheesta, jotka vaativat 

yleensä pitkän ajan toteutuakseen. Missä tahansa vaiheessa tapahtuvalla virheellä saattaa 

olla hyvinkin tuhoisa vaikutus muutosprosessin onnistumiseen. (Kotter 2007, 97) Kohdeyri-

tyksessä toteutetussa muutoshankkeen implementoinnissa oli nähtävissä myös Kotterin 

muutosmallin vaiheiden soveltamista.  

 

Muutosmallin ensimmäiset vaiheet käsittävät kiireellisyyden tunteen ja ohjaavan liittouman 

muodostamisen (Kotter 1995, 61). Tutkimustuloksista ilmeni, että muutosreseptorit kokivat 

kiireen tuntua erityisesti aikataulun osalta. Tämä tukee Pollackin ja Pollackin (2015, 55) 

tutkimusta, jonka mukaan muutosprosessissa tulee luoda kiireellisyyden tunne eli tietoisuus 

siitä, että organisaation täytyy muuttua (Pollack & Pollack 2015, 55). Kohdeyritys joutui te-

kemään muutoshankkeen aikatauluun liittyen valintoja, joiden myötä työntekijät joutuivat 

sietämään muutoksen aiheuttamia haittoja. Tämä mukailee Ansari ja Bellin (2009) tutkimus-

tuloksia. Muutostarpeet olivat selkeät organisaation jäsenille, joten Kotterin tutkimuksessa 

(2007, 97) mainittu vaihe yrityksen kilpailutilanteen, markkina-aseman, teknologian trendien 

ja taloudellisen suoriutumisen pohtimisesta toteutui kohdeyrityksessä. Muutoksen välttä-

mättömyyttä ei kuitenkaan perusteltu riittävästi muutosreseptoreille. Tällä Kotterin tutkimuk-

sessa (1996) mainitsemalla virheellä muutosprosessin edistämisestä ilman välttämättömyy-

den korostamista saattoi olla vaikutus muutoshankkeen onnistumisen kannalta. Kohdeyri-

tyksessä muodostettiin muutoksen toteuttajien kesken tiivis ryhmä, jonka yhteistyö koettiin 

sujuvaksi. Tämä on yhteneväinen Kotterin (1996, 21; 52) tutkimuksen kanssa, sillä muutos-

prosessin onnistumisen kannalta on tärkeä muodostaa oikeanlainen ryhmä, jolla on riittä-

västi voimaa johtaa muutosta. Palkanlaskijoiden mielestä muutoshankkeeseen olisi kuiten-

kin ollut tarvetta useammalle työntekijälle ja tiiviimmälle yhteistyölle.  

 

Muutosmallin seuraavina vaiheina ovat muutosvision luominen ja siitä viestiminen. Vision 

avulla pyritään selkeyttämään suuntaa, johon organisaation tulee pyrkiä. Viestintä luo lä-

pinäkyvyyttä ja auttaa ratkaisemaan konflikteja ja vastarintaa. (Kotter 1996, 68 69; Kotter 

2007, 98 99; Lauer 2020, 119). Kohdeyrityksen muutosstrategien ja  reseptorien välillä oli 
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eroavaisuuksia muutoshankkeen vision ja sen viestimisen toteutuksesta. Edes kaikki muu-

toksen toteuttajat eivät tienneet muutoshankkeen keskeisintä visiota. Palkanlaskijat toivoi-

vat vision kirkastamista laajemmalle joukolle. Muutosvisio jäi kohdeyrityksessä selkeästi 

ylemmälle tasolle eikä sen viestintään panostettu riittävästi. Kohdeyrityksen tilanne mukai-

lee Kotterin (1996; 2007) ja Lauerin (2020) tutkimustuloksia, joiden mukaan vision tulee 

inspiroida muutosta koskevia työntekijöitä sekä myötävaikuttaa toimimaan vision mukai-

sesti. Koska visio jäi epäselväksi erityisesti palkanlaskijoille, heidän oli vaikeampi suhtautua 

uusiin muutoksiin ja edistää muutoksia omalta osaltaan.  

 

Muutosprosessin keskivaiheilla keskitytään esteiden poistamiseen, visiota heikentävien ra-

kenteiden muuttamiseen sekä työntekijöiden rohkaisemiseen kokeilemaan uusia menette-

lytapoja (Kotter 1996, 21; Kotter 2007, 101 102). Tuloksista käy ilmi, että kannustamista ei 

kohdeyrityksessä suoranaisesti toteutettu. Kotterin mukaan (1996, 102) rohkaiseminen ta-

pahtuu onnistuneen vision viestinnän kautta koko organisaatiossa. Koska kohdeyrityksessä 

vision viestintä ei toteutunut onnistuneesti, vaikutti tämä rohkaisemisen toteuttamiseen. Es-

teisiin eli muutosreseptorien esiin tuomiin haasteisiin reagoitiin resurssien mukaan eikä sitä 

koettu riittäväksi. Haasteisiin ja palkanlaskijoiden kehitystoiveisiin toivottiin nopeampaa rea-

gointia. Mitä useammassa yhtiössä toteutettiin muutoshanketta, sitä enemmän muutoksen 

toteuttajien aika meni ylläpitotyöhön. Tämä puolestaan vaikutti avun ja tuen tarjoamisen 

mahdollisuuteen.  

 

Lyhyen aikavälin voittojen vaiheen soveltamista ei nähty kohdeyrityksessä. Muutoksen to-

teuttajien mukaan kohdeyrityksessä ei asetettu lyhyen aikavälin tavoitteita. Muutoshank-

keen tavoitteiden kannalta pohdittiin sen lopullista visiota ja muutoksien vaikutuksia. Lyhyen 

aikavälin tavoitteiksi katsottiin lähinnä jokaisen yhtiön käyttöönoton aikataulu ja sen toteu-

tus. Kohdeyrityksen tilanne mukailee Pollackin ja Pollackin (2015, 59) tutkimusta, jossa ly-

hyen aikavälin voittojen katsotaan auttavan muutoksen kannattavuuden osoittamisessa ja 

vauhdin rakentamisessa. Koska lyhyen aikavälin tavoitteita ei kohdeyrityksessä ollut erik-

seen asetettu, vaikutti se muutoshankkeen etenemiseen. Jos muutoshankkeen eri vaihei-

siin olisi pohdittu tarkempia välitavoitteita, olisi se voinut ylläpitää työntekijöiden kesken kor-

keampaa motivaatiota muutosta kohtaan.  

 

Muutosmallin viimeiset vaiheet liittyvät parannuksien vahvistamiseen sekä uusien muutos-

ten tuottamiseen ja vakiinnuttamiseen. Seitsemännen vaiheen keskeisimpänä tehtävänä on 

sellaisten ongelmien torjuminen, jotka eivät ole johdonmukaisia vision kanssa (Kotter 2007, 
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102 103). Vaiheen soveltamista oli nähtävissä kohdeyrityksessä osittain. Muutosstrategien 

tuli priorisoida asioita uusien järjestelmien sekä prosessien kehityksessä ja keskittyä kriitti-

simpiin asioihin. Muutosreseptorien puolella kehitystyöhön olisi toivottu enemmän panos-

tusta, jotta se olisi helpottanut heidän työtään. Muutosmallin viimeisessä vaiheessa tulisi 

näyttää uusien menetelmätapojen hyötyjä suorituskyvyn parannukseen liittyen (Kotter 

2007, 103). Uudet muutokset ovat tärkeitä ankkuroida työntekijöiden työtapoihin ja asentei-

siin, jotta he eivät palaa vanhoihin tapoihin (Kickert 2014, 707). Uusien järjestelmien ja pro-

sessien etuja pyrittiin tuomaan toimialoille esille muutosstrategien puolelta, mutta tätä ei 

koettu riittäväksi. Palkanlaskijoiden sitouttaminen uusille muutoksille ei ollut muutoksen to-

teuttajien mielestä riittävää. Tähän kuitenkin löytyi selkeä syy: sille ei ollut aikaa. Kohdeyri-

tyksessä siirryttiin yhden yhtiön käyttöönotosta seuraavaan eikä käyttöönottojen toteutuk-

sen syvällistä läpikäyntiä ehditty tekemään.  

 

Kotterin muutosmallin (1996) vaiheiden soveltaminen kohdeyrityksessä on listattu tauluk-

koon 5. Muutosmallin soveltamisen toteutuksessa on huomioitu jokaiseen vaiheeseen liit-

tyvät tekijät. Tutkimustulosten perusteella on arvioitu, onko kohdeyrityksessä sovellettu 

muutosmallin vaiheitta täysin, osittain vai ei ollenkaan. Suurinta osaa muutosmallin vai-

heista on hyödynnetty kohdeyrityksessä osittain. Kahta vaihetta eli muutosvision kommuni-

koimista sekä lyhyen aikavälin voittojen suunnittelua ja luomista ei katsottu sovellettavan 

ollenkaan.  

 

Taulukko 5. Kotterin muutosmallin (1996) vaiheiden soveltaminen kohdeyrityksessä 

 

 

 

Vaikka muutosmallit koetaan olennaisiksi muutospyrkimysten toteutuksessa, molempia 

malleja on myös kritisoitu. Lewisin mallin keskeisin kritiikki liittyy mallin soveltuvuuteen. Mal-

lin katsotaan olevan yksiulotteinen lähestymistapa, joka soveltuu ainoastaan pienimuotoi-

siin muutosprojekteihin. Se nähdään ylhäältä alaspäin etenevänä ja johdon ohjaamana 
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muutosmallina, joka ei huomioi kaikkia muutosprosessin integroituja osatekijöitä. (Burnes 

2004b, 977, 922; Rosenbaum et al. 2018, 288) Kotterin muutosmallia ei puolestaan nähdä 

riittävän yksityiskohtaisena kaikkia muutostilanteita varten eikä malliin liittyvää suoraa em-

piiristä testausta löydy paljoa. Tärkeimpiä muutoksen hallinnan osa-alueita kuten muutos-

vastustus rajautuu mallin ulkopuolelle. (Appelbaum et al. 2012, 764, 775 776; Pollack & 

Pollack 2015, 53) Näiden tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, ettei mallien perusteel-

linen soveltaminen olisi välttämättä parantanut kohdeyrityksen muutoshankkeen onnistu-

mista. Kohdeyrityksen tapaus osoittaa Hechanovan et al. (2018, 923) tutkimustulokset oi-

keaksi, sillä organisaation tulisi pyrkiä tunnistamaan sellainen lähestymistapa, joka sopii 

parhaiten toteutettaviin muutoksiin sen kontekstin perusteella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

Työn viimeisessä pääluvussa esitetään tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset. Luvussa 

vastataan tutkimuskysymyksiin sekä tuodaan esille tutkimuksen manageriaaliset implikaa-

tiot. Lisäksi tässä osiossa pohditaan tutkimuksen luotettavuutta ja validiteettia sekä käsitel-

lään tutkimuksen rajoituksia ja jatkotutkimusehdotuksia.  

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kohdeyrityksessä toteutetun palkkahallinnon muutos-

hankkeen läpiviemistä. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten muutoshankkeeseen osal-

listuneet työntekijät kokivat muutoksen hallinnan. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutki-

muksena, jossa aineistonkeruumenetelmänä hyödynnettiin teemahaastatteluja. Tutkimus-

aineistoa varten haastateltiin neljää kohdeyrityksen eri toimialan palkkahallinnon työntekijää 

sekä kolmea eri yksikön tuoteomistajaa ja asiantuntijaa. Aineiston analyysi suoritettiin sisäl-

lönanalyysin avulla.  

 

6.1. Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

 

Tämän työn päätutkimuskysymyksen kautta pyrittiin selvittämään, miten palkkahallinnon 

muutoshanke on johdettu kohdeyrityksessä. Tutkimusta varten muodostettiin kolme alatut-

kimuskysymystä, joiden avulla oli tarkoitus vastata päätutkimuskysymykseen. Ensimmäi-

sellä ja toisella alatutkimuskysymyksellä oli tarkoitus saada selville muutoshankkeen läpi-

viemisen keskeisimmät onnistumiset ja haasteet:  

 

Mitkä asiat työntekijät ovat kokeneet onnistuneiksi muutoshankkeen toteutuksessa? 

Mitkä asiat työntekijät ovat kokeneet haasteiksi muutoshankkeen toteutuksessa? 

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että kohdeyrityksessä toteutetun muutos-

hankkeen suurimmaksi haasteeksi nousi muutosjohtajan puuttuminen. Selkeän muutoksen 

vetäjän puuttuminen vaikutti koko muutoshankkeen hallintaan, minkä myötä esimerkiksi 

henkilöiden roolit ja vastuut jäivät epäselväksi. Muutosstrategien ja  reseptorien mielestä 

muutosprosessista puuttui kokonaisuuden ymmärtävä asiantuntija. Muita tuloksissa nous-

seita haasteita olivat muutosreseptorien tarpeiden puutteellinen huomioiminen sekä avun 
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ja tuen saamisen ongelmat. Palkanlaskijat kokivat, ettei heidän tarpeita huomioitu riittävästi 

sekä avun ja tuen saamisessa kesti liian kauan. Myös viestintä korostui tutkimustuloksissa. 

Viestintää kaivattiin muutoshankkeen alussa vision ja tavoitteiden kirkastamisessa sekä 

muutoshankkeen aikana käyttöönottojen etenemisen kommunikoinnissa. Nämä haasteet 

heijastuivat muutosreseptorien sitoutumiseen muutoshanketta kohtaan.  

 

Muutoksien myötä uusien järjestelmien selkeys ja ulkonäkö koettiin onnistuneina tekijöinä. 

Osa muutosreseptoreista koki muutoshankkeen suunnitelman onnistumisena, sillä sen ko-

ettiin selkeyttävän asioita ja muutosprosessin vaiheita toimialan puolella. Tärkeänä onnis-

tumisena nähtiin myös yhteistyö. Muutosstrategit kokivat yhteistyön sujuvana ja muutos-

hankkeen läpivienti eteni paremmin, kun kaikki sidosryhmät huomioitiin alusta lähtien. Muu-

tosreseptorit kokivat yhteistyön parhaimpana niissä tilanteissa, kun uusia prosesseja käytiin 

kaikkien muutoshankkeeseen osallistuneiden henkilöiden kanssa yhdessä läpi ja apua oli 

heti saatavilla.  

 

Kolmannen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena oli heijastaa kohdeyrityksessä toteutettu 

muutoshankkeen prosessi teoriaosuudessa käsiteltyihin muutosmalleihin. Kysymyksen 

avulla pyrittiin tutkimaan, oliko kohdeyrityksen muutoshankkeen hallinnassa nähtävissä Le-

winin (1947) tai Kotterin (1996) muutosmallien vaiheiden soveltamista:  

 

Millaista muutosmallien eri vaiheiden soveltamista muutoshankkeen implementoinnissa on 

nähtävissä?  

 

Tutkimuksen tuloksista selvisi, että teoriaosuudessa esiteltyjen muutosmallien vaiheita oli 

nähtävissä kohdeyrityksen muutoshankkeen hallinnassa. Lewisin muutosmallin kaikista 

vaiheista ensimmäistä hyödynnettiin kohdeyrityksessä eniten. Sulattamisen vaihe sisälsi 

muutostarpeiden tunnistamista, esteiden poistamista sekä aktiivista yhteistyötä sidosryh-

mien välillä. Muuttamisen ja jäädyttämisen vaiheita sovellettiin kohdeyrityksessä osittain. 

Suurimpana ongelmana olivat edellisessä kappaleessakin mainittujen muutosjohtajan ja 

viestinnän puute. Muutoshankkeesta puuttui johtaja, joka olisi ohjannut organisaatiota ha-

luttuun tilaan ja viestinyt asioista laajemmalle joukolle. Muutoshankkeeseen osallistuneiden 

jäsenten aktiivinen osallistuminen oli vaihtelevaa toimialoittain. Lisätukea olisi toivottu 

enemmän muutosreseptorien puolella sekä muutoksien testaaminen ja parantaminen olisi 

voinut olla tehokkaampaa. 
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Tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, että suurinta osaa Kotterin muutosmallin vai-

heista hyödynnettiin kohdeyrityksessä. Kiireellisyyden tunteen luomisen, voimakkaan ja oh-

jaavan liittouman muodostamisen, vision luomisen, muiden kannustamisen toimimaan vi-

sion mukaisesti sekä parannuksien vahvistamisen ja uusien muutosten tuottamisen vaiheita 

oli nähtävissä osittain kohdeyrityksessä. Kaikkia eri vaiheisiin liittyviä asioita ei kuitenkaan 

koettu muutosstrategien tai muutosreseptorien kesken toteutuneen. Visiosta kommunikoi-

minen sekä lyhyen aikavälin voittojen suunnittelu ja luominen olivat selkeästi sellaisia vai-

heita, joiden soveltamista ei näkynyt kohdeyrityksen muutoshankkeen aikana. Uusien lä-

hestymistapojen vakiinnuttaminen jäi myös melko puutteelliseksi vaiheeksi. Tämä johtui 

siitä, ettei palkanlaskijoiden sitouttaminen uusille muutoksille ollut riittävää. Syy heikolle si-

touttamiselle oli resurssien ja ajan puute. Muutoksen toteuttajilla ei yksinkertaisesti riittänyt 

työaika tai resurssit sitouttamisen toteuttamiseen.  

 

Muutosjohtamisen näkökulmasta mallien perusteellinen soveltaminen ei kuitenkaan aina 

takaa täydellistä muutoksen hallinnan lopputulosta. Sekä Lewisin (1947) että Kotterin 

(1996) muutosmalleja on kritisoitu. Molemmissa muutosmalleissa on omat puutteensa ja 

muutosprosessiin liittyvät tekijät, jotka rajautuvat mallin ulkopuolelle. Mikään muutosjohta-

misen lähestymistapa tai muutosmalli ei siis voi täysin varmistaa muutosprosessin onnistu-

mista. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että organisaatiossa tapahtuvassa 

muutoksen johtamisessa olennaisinta on tunnistaa toteutettavan muutoksen kontekstiin 

pohjautuva lähestymistapa.  

 

Edellä käytyjen alatutkimuskysymysten pohjalta oli mahdollista saada vastaus tutkimuksen 

päätutkimuskysymykseen: 

 

Miten palkkahallinnon muutoshanke on johdettu kohdeyrityksessä? 

 

Muutoshankkeen johtaminen koettiin muutosprosessiin osallistuneiden henkilöiden kesken 

eri tavalla. Suurin osa muutosreseptoreista koki, että muutoksen hallinnassa onnistuttiin 

kohtalaisesti tai heikosti. Yhden palkanlaskijan mielestä muutoshankkeessa onnistuttiin hy-

vin. Muutokset koettiin hyvinä, mutta niitä ohjattiin liikaa kohdeyrityksen ylemmältä tasolta. 

Muutosstrategien mielestä muutoshankkeessa onnistuttiin hyvin eri tekijöistä huolimatta. 

Muutoshanke oli ollut pitkään kohdeyrityksessä suunnitteilla, minkä myötä muutostarpeet 

ja  visio olivat selkeitä erityisesti ylemmällä tasolla. Niitä ei kuitenkaan kirkastettu riittävästi 

niille henkilöille, kenen työhön muutokset tulivat olennaisesti vaikuttamaan. Kohdeyrityk-
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sessä ilmentyneeseen muutosvastarintaan reagoitiin osan teoriaosuudessa esitetyn muu-

tosvastaisuuden hallintatavan avulla. Muutosjohtamisen käytäntöjen puutteellisen hyödyn-

tämisen voidaan todeta heijastuneen muutosten vaikutusten hahmottamiseen ja muutos-

prosessiin sitoutumiseen. Tämä on puolestaan vaikuttanut muutoshankkeen implementoin-

nin onnistumiseen. Aikaisempien tutkimustulosten (Lines et al. 2015) nähtiin olevan yhte-

neväisiä kohdeyrityksen tilanteeseen, sillä muutoksien toteuttaminen vie paljon aikaa ja 

vaatii kärsivällisyyttä. Jos kohdeyrityksen muutoksen toteutustiimeillä olisi ollut enemmän 

resursseja ja aikaa käyttöönottojen läpikäynnissä ja haasteiden huomioonottamisessa, olisi 

muutoshankkeen implementoinnin onnistumisessa voinut olla nähtävissä positiivisempia tu-

loksia.   

 

6.2. Tutkimuksen manageriaaliset implikaatiot 

 

Muutos on tärkeä osa normaalia arkea sekä olennainen tekijä liiketoimintamaailmassa or-

ganisaatioiden selviytymisen ja menestyksen kannalta. Tämän myötä muutos ja muutos-

johtaminen ovat tutkituimpia aiheita. Liiketoimintamallien ja markkinoiden muuttuessa glo-

baalimpaan ja kilpailullisempaan suuntaan, organisaatioiden tulee pohtia omaa strategista 

sopeutumiskykyä sekä tavoitteita ja muutoksia, joiden avulla uudistuminen on mahdollista 

saavuttaa. Tämän tutkimuksen yksi tärkeimmistä havainnoista mukailee aikaisempia tutki-

mustuloksia (Hornstein 2015), joiden mukaan muutos on väistämätön seuraus muutospyr-

kimyksen implementoinnista. Se, miten muutosta johdetaan, vaikuttaa pyrkimyksen onnis-

tumiseen. Tämä tutkimus tuo käytännönläheistä merkitystä muutoksen johtamisen tee-

maan. Tutkimustuloksista voi hyötyä erikokoiset organisaatiot, jotka ovat toteuttamassa mit-

takaavaltaan suurempaa muutosprosessia. Laajempi käytännön tason omaksuminen muu-

toksen johtamisesta saattaa edesauttaa tulevien organisaatiomuutosten hallinnan onnistu-

misessa.  

 

Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan suositella perusteellista panostamista muu-

tosprosessin hallinnassa. Muutosprosessin alussa on tärkeä olla selvillä selkeät muutostar-

peet, miksi muutosta lähdetään toteuttamaan. Muutoksen valmisteluvaiheessa on hyvä 

luoda yksityiskohtainen suunnitelma muutosprosessin tavoitteista, vaiheista ja toteutukseen 

vaadittavasta ajasta. Muutosvision luontiin ja viestimiseen tulee nähdä vaivaa muutospro-

sessin kokonaisuuden selkeyttämiseksi kaikille siihen osallistuville jäsenille. Jotta muutok-

sen toteutusvaihe etenisi mahdollisimman sujuvasti, on muutosprosessissa tärkeä olla mu-
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kana muutosjohtaja. Muutosjohtajan avulla muutoksen kokonaisuuden hallinta on johdon-

mukaista ja asioiden huomioimatta jättämisen todennäköisyys pienenee. Toinen tärkeä osa 

muutoksen toteuttamista on viestintä. Kun muutosprosessin aikana tapahtuva viestintä on 

riittävän informatiivista ja säännöllistä, varmistaa se muutoksen osallistuvien henkilöiden 

osallistamisen ja sitoutumisen muutosprosessiin. Vahvistaakseen uusien muutoksien pysy-

vyyden organisaatiossa tulee keskittyä muutosten esteiden poistamiseen, prosessien ke-

hittämiseen ja sitouttamiseen. Tällä saadaan taattua se, että muutos tulee kestämään eikä 

organisaation työntekijät palaa vanhoihin työtapoihin ja käyttäytymiseen. Muutosproses-

sissa huomioitavat olennaiset asiat ovat: 

  

- Muutostarpeiden tunnistaminen ja yksityiskohtainen suunnitelma 

- Muutosvision luominen ja kommunikoiminen 

- Muutosjohtaja 

- Viestintä 

- Sitouttaminen muutoksiin 

 

Kun edellä listattuihin asioihin kiinnitetään riittävästi huomiota, organisaation toteuttaman 

muutospyrkimyksen onnistumisen todennäköisyys paranee.  

 

6.3. Tutkimuksen luotettavuus ja validiteetti 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on välttää virheiden syntyminen, minkä myötä tutkimuksen luo-

tettavuutta on tärkeä arvioida. Reliabiliteetti ja validiteetti mittaavat tutkimuksen laatua ja 

luotettavuutta. Reliabiliteetilla eli luotettavuudella viitataan tutkimustulosten pysyvyyteen ja 

toistettavuuteen. Pysyvyyden kautta varmistetaan, että tutkimusta uusittaessa saataisiin sa-

mat tutkimustulokset. Validiteetilla tarkoitetaan oikeiden asioiden tutkimista. Validiteetin eli 

pätevyyden avulla arvioidaan valitun tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä tutkimuk-

sen tarkoituksena on mitata. (Hirsjärvi et al. 2009, 231; Kananen 2017, 174 176) 

 

Tässä tutkimuksessa käytetyn tutkimusmenetelmän (tapaustutkimus) ja aineistonkeruume-

netelmän (teemahaastattelut) avulla on saatu rajattua tutkimukseen osallistuneet henkilöt 

muutoshankkeessa aktiivisimmin mukana olleisiin työntekijöihin. Tutkimukseen on valittu 

sellaiset muutosstrategit ja muutosreseptorit, kenen työhön muutokset ovat vaikuttaneet 
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eniten. Tutkimuksen ulkopuolelle on rajautunut henkilöt, jotka eivät ole olleet muutoshank-

keessa mukana alusta lähtien sekä henkilöt, joiden rooli muutoshankkeessa on liittynyt 

muuhun kuin palkkahallinnon prosesseihin. Tällä on saatu taattua se, että haastateltavilla 

henkilöillä on ollut laaja näkemys tutkittavasta aiheesta. Lisäksi todennäköisyys kysymysten 

väärinymmärrykselle on ollut mahdollisimman pieni. Haastateltavilta henkilöiltä on varmis-

tettu halukkuus osallistua tutkimukseen. Kaikki haastateltavat ovat olleet halukkaita osallis-

tumaan, minkä perusteella voidaan todeta henkilöiden olleen kiinnostuneita tutkittavasta 

aiheesta. Tämän pohjalta voidaan olettaa, että henkilöt ovat olleet rehellisiä haastatteluis-

saan ja vastauksien nähtäisiin olevan samat tutkimusta toistettaessa.  

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta on mahdollista arvioida vahvistettavuuden ja sa-

turaation avulla. Vahvistettavuudella tarkoitetaan sitä, että tietoa kerätään eri lähteistä ja 

tutkitaan tuottavatko ne toisiaan tukevia tuloksia. Sitä pätevämmäksi tulkinta nähdään, mitä 

useampi todiste väitteen takana on. Saturaatiolla puolestaan osoitetaan tutkimustulosten 

toistuvuutta eli sitä, että eri lähteistä saadut tulokset alkavat toistumaan tutkimusaineis-

tossa. (Kananen 2017, 177 179) Tässä tutkimuksessa vahvistettavuutta on varmistettu 

haastattelemalla kahta muutoshankkeeseen osallistunutta työntekijäryhmää. Haastatte-

luissa on huomioitu sekä muutoksen toteuttajia että palkanlaskijoita. Ryhmien välillä on 

myös nähtävissä toisiaan tukevia tutkimustuloksia. Tutkimustuloksissa useassa eri aihealu-

eessa toistuvat samat vastaukset, minkä perusteella tutkimuksessa on nähtävissä saturaa-

tiota.   

 

Valitun tutkimusmenetelmän avulla tutkimuksessa on saatu tutkittua sitä, mitä siinä on pi-

tänytkin tutkia. Haastattelurungon kysymykset ovat muodostettu tutkimuksen tavoite ja tut-

kimuskysymykset huomioiden. Kysymykset ovat pohdittu mahdollisimman selkeiksi ja ym-

märrettäviksi. Kohdeyrityksen molemmat työntekijäryhmät ovat huomioitu muodostamalla 

omat haastattelurungot muutoksen toteuttajille sekä palkkahallinnon työntekijöille. Tutki-

muksen haastattelurungot todettiin toimiviksi, sillä haastattelut etenivät loogisesti eikä ky-

symykset aiheuttaneet hämmennystä haastateltavien kesken. Edellä huomioitujen tekijöi-

den pohjalta voidaan todeta, että tutkimuksella on saatu oikeaa ja validia tietoa, jota koh-

deyrityksen on mahdollista soveltaa tulevia muutoshankkeita ajatellen. Tutkimusta voidaan 

pitää luotettavana ja validina, sillä haastatteluiden kautta on saatu kattavat vastaukset tut-

kimuksen alussa asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  
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6.4. Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Yksi tämän tutkimuksen rajoituksista liittyy aiheen laajuuteen. Tutkimuksen teoriaosuu-

dessa olisi voitu keskittyä tarkemmin yhteen muutosmalliin kahden sijasta. Tutkimus olisi 

voinut keskittyä myös ainoastaan muutosreseptoreihin eli palkkahallinnon työntekijöihin. 

Toisaalta tutkimuksen aihetta saatiin tutkittua sekä muutosstrategien näkökulmasta eli siitä, 

miten muutoksen johtaminen on toteutettu muutoksen toteuttajien kesken että muutosre-

septorien näkökulmasta eli siitä, miten muutoksen hallinta on koettu palkkahallinnon työn-

tekijöiden kesken. Tutkimustuloksiin olisi mahdollisesti saatu monipuolisuutta, jos haasta-

teltavissa olisi ollut useamman muun toimialan työntekijöitä mukana. Nyt tutkimuksen rajoi-

tuksena oli se, että erityisesti muutosreseptorit muodostuivat ainoastaan kahden eri toi-

mialan työntekijöistä.  

 

Muutosjohtamisen aiheesta tarvitaan edelleen enemmän käytännön tason empiiristä tutki-

musta. Jatkotutkimuksena kohdeyrityksessä voisi tutkia viimeisimpiä muutoshankkeeseen 

liittyviä käyttöönottoja. Tämän myötä olisi mahdollista selvittää, onko aikaisemmista käyt-

töönotoista otettu oppia ja ovatko tulokset muutoksen hallinnasta muuttuneet uusien toi-

mialojen tullessa muutoshankkeeseen mukaan. Lisäksi olisi erittäin mielenkiintoista laajen-

taa aihetta tutkimalla, onko muutoksen hallintaan käytettyjen resurssien kannattavuutta 

mahdollista arvioida. Koska muutoksen johtamiseen käytettävät resurssit kilpailevat sa-

moista rajallisista resursseista kuin muu organisaation työ, jatkotutkimuksessa voisi tutkia 

sitä, mihin pisteeseen asti aktiivinen muutosjohtaminen on kannattavaa organisaation nä-

kökulmasta. Lisäksi teknologian käyttö liiketoiminnassa lisääntyy jatkuvasti. Tutkimusta ei 

ole tehty paljoa siitä, miten teknologia vaikuttaa muutosjohtamisen luonteeseen. Jatkotutki-

muksena voisi selvittää, onko muutosjohtamisessa mahdollista hyödyntää erilaisia teknolo-

giaratkaisuja ja onko tällä vaikutusta muutospyrkimysten onnistumisessa.  
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Liite 1: Tutkimuksen haastattelurunko palkanlaskijoille 

 

Teema 1: Muutosjohtamisen käytännöt 

Teema 2: Muutoksen vastustaminen ja sen käsitteleminen 

Teema 3: Muutosprosessin vaiheet muutosmallien näkökulmasta 

 

Haastateltavan taustatiedot 

1. Mikä on roolisi kohdeorganisaatiossa? 

2. Kuinka kauan olet työskennellyt kyseisellä alalla? 

3. Kuinka kauan olet työskennellyt kohdeorganisaatiossa? 

4. Kuinka monessa eri muutoshankkeessa olet ollut mukana työurasi aikana? 

 

Muutosjohtamisen käytännöt  

5. Miten muutoshanke esiteltiin projektin alussa? Kerrottiinko sinulle, miksi muutos-

hanketta lähdettiin toteuttamaan? 

6. Millaisena mahdollinen muutoshankkeen suunnitelma (tavoitteet, vaiheet ja aika-
taulu) tuotiin esille? 

7. Miten aktiivisesti muutoshankkeen toteuttajat olivat mukana projektin aikana? 

 
Muutoksen vastustaminen ja sen käsitteleminen 

8. Minkälaisia tuntemuksia ja ajatuksia sinulla oli muutoshankkeesta?  

9. Mikäli olet kokenut negatiivisia tuntemuksia muutoshanketta kohtaan, mistä arvelet 
sen johtuneen?  

10. Millaista muutosvastarintaa mahdollisesti havaitsit työyhteisössäsi ja miten se il-
meni? 

11. Miten muutoksen toteuttajat huomioivat sinun ja/tai työyhteisön muutosvastarinnan? 

 

Muutosprosessin vaiheet muutosmallien näkökulmasta 

12. Miten muutoshankkeen välttämättömyyttä/tarvetta perusteltiin? 

13. Tuleeko mieleesi henkilöä tai jonkin osa-alueen asiantuntijaa, jota muutoshankkeen 
toteutuksessa olisi vielä tarvittu?  

14. Miten selkeä muutoshankkeen visio oli sinulle? 

15. Millä tavalla muutoshankkeen etenemisestä kommunikoitiin? 
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16. Miten koit, että muutoksen toteuttajat huomioivat omat tarpeesi ja ehdotuksesi?  

17. Miten sinua tuettiin muutoshankkeen aikana? 

18. Miten koit, että uusien muutoksien (prosessit ja järjestelmät) toteutuksessa onnis-
tuttiin? 

19. Mitkä asiat koit muutoshankkeen läpiviennissä onnistuneiksi? Entä haasteiksi? 

20. Olisiko sinulla vielä jotain mitä haluaisit lisätä muutoshankkeen toteutukseen liit-
tyen? / Vapaa sana 
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Liite 2: Tutkimuksen haastattelurunko muutoksen toteuttajille 

 

Teema 1: Muutosjohtamisen käytännöt 

Teema 2: Muutoksen vastustaminen ja sen käsitteleminen 

Teema 3: Muutosprosessin vaiheet muutosmallien näkökulmasta 

 

Haastateltavan taustatiedot 

1. Mikä on roolisi kohdeorganisaatiossa? 

2. Kuinka kauan olet työskennellyt kyseisellä alalla? 

3. Kuinka kauan olet työskennellyt kohdeorganisaatiossa? 

4. Mikä oli roolisi muutoshankkeessa? 

5. Kuinka monessa eri muutoshankkeessa olet ollut mukana työurasi aikana? 

 

Muutosjohtamisen käytännöt  

6. Miten muutoshanke käynnistettiin muutoksen toteuttajien kesken? 

7. Mitä muutostarpeita tunnistettiin ennen hankkeen aloitusta? Mitkä olivat olennaisim-
mat tekijät, jotka vaikuttivat muutoshankkeen käynnistämiseen? 

8. Miten tarkasti muutoshankkeen suunnitelma (tavoitteet, vaiheet ja aikataulu) luotiin, 
mikäli tällainen tehtiin? 

 

Muutosvastustus ja sen käsitteleminen 

9. Havaitsitko muutoshankkeen aikana muutosvastarintaa työyhteisössä? Jos havait-
sit, miten muutosvastustus ilmeni? 

10. Jos muutosvastustusta havaittiin palkanlaskijoiden keskuudessa, miten vastustusta 
käsiteltiin muutoksen toteuttajien kesken? 

 

Muutosprosessin vaiheet muutosmallien näkökulmasta 

11. Millaisena koit muutoshankkeeseen osallistuvien henkilöiden yhteistyön projektin ai-
kana? 

12. Miten muutoshankkeen visiota ja sen viestintää suunniteltiin muutoksen toteuttajien 
keskuudessa? 

13. Miten lyhyen aikavälin tavoitteita huomioitiin muutoshankkeen toteuttajien kesken, 
jos tällaisia oli asetettu muutoshankkeen alussa? 
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14. Millä tavalla mahdollisiin esteisiin/haasteisiin reagoitiin? 

15. Miten palkanlaskijoita tuettiin uusien menetelmätapojen (prosessit ja järjestelmät) 
käyttöönoton aikana? 

16. Kuinka paljon uusia menetelmätapoja testattiin ja parannettiin muutoshankkeen 
edetessä? 

17. Kuinka palkanlaskijoita pyrittiin sitouttamaan muutoshankkeeseen ja sen tuomiin 
muutoksiin? 

18. Olisiko sinulla vielä jotain mitä haluaisit lisätä muutoshankkeen toteutukseen liit-
tyen? / Vapaa sana


