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Tämän työn tarkoituksena on tutkia esimiestoiminnan haasteita, joita syntyy liikelai-

toksen yhtiöittämisessä. Yhtiöittämisen perusteet kumpuavat juridisesta toiminta-

kentästä, joka muodostaa pakon muutokselle. Työn teoriaosassa käydään läpi lyhy-

esti liikkeen luovutuksen merkitys työsuhteen sääntelyn kannalta ja perehdytään

johtamiseen, esimiestyöhön sekä muutoksen aiheuttamien tunteiden huomioimi-

seen. Tätä teoriaviitekehystä tutkitaan konkreettisen case-yrityksen avulla. Case-

yrityksenä on Helsingin Satama, jonka esimiehiä on haastateltu empiirisen aineiston

saamiseksi. Tutkimuskysymyksenä tässä työssä on, miten suurta muutosta tulisi joh-

taa yksilön tunteet huomioiden.

Työssä havaittiin, että vaikka viestintävälineet ovat kunnossa ja vaikka niiden käyttö

on vähintäänkin kohtalaisella tasolla, ei viestin omaksuminen silti ole niin helppoa.

Syitä tähän löydettiin mm. viestimiskulttuurin epämääräisyydestä ja työntekijätason

haluttomuudesta käsitellä muutosta. Muutosvastarinta on yrityksessä erittäin vah-

vaa, mikä kielii epäonnistumisesta edellisen muutoksen johtamisessa. Onnistuneen

muutoksen johtaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa. Yhtiöittä-

mismuutos on pyritty viestimään paremmin kuin edellinen suuri muutos. Yhtiöittä-

misen koettiin tuovan pääasiassa positiivisia asioita, kuten byrokratian vähenemistä.

Positiivisiin asioihin keskittyminen parantaa muutoksen onnistumista.
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The purpose of this study is to explore the challenges of leadership actions that arise in

turning an unincorporated business entity, which is owned by a municipal government,

into a single corporate entity. The grounds for the change derive from the statutory

legislation originated from the request of the European Commission. In the theoretical

framework the consequences of a transfer of undertaking are briefly explained from the

personnel’s point of view, and leadership, management as well as on the consideration

of the emotions of the personnel are discussed. The theoretical framework is explored

with an actual case study. The case company is the harbor of Helsinki “Helsingin

Satama”,  of  which  managers  were  interviewed  to  collect  empirical  material.  The  re-

search problem in this study is: how should a great change be managed taking the emo-

tions of the personnel into consideration.

Due to this study although the means of communication are in place and their use is at a

reasonable level, the message is still not easy to adopt. This was due to the vagueness in

the culture of the corporate communication and partially in the employees’ reluctance

of  dealing  with  the change.  Resistance to  change is  very  strong which reflects  strongly

on the failure of the previous change management. A successful change management is

done in interaction with the personnel. Efforts have been made to communicate the

change into a single corporation entity better than during the previous change. The in-

terviewees felt that the incorporation entails mainly positive things such as a reduction

of bureaucracy. Focusing on the positive things makes the change easier to adopt.



ALKUSANAT
Äiti, minusta tulee ekonomi ja saat jälleen yhden mustan kirjan hyllyysi lisää. Se

on minun toinen ja vaimoni kanssa ylempiä korkeakoulututkintoja onkin sitten

yhteensä neljä.

”Kun mä fuksina tänne taapersin, en tiennyt, mitä sähkö on. Meni innosta

pieni pääni sekaisin, laulukirja oli tarpeeton. Mulla kavaletti, nabla ja kosini

fii oli öisinkin mielessä. Hetken taistelin, itkin, sitten ymmärsin: tässä jota-

kin on pielessä.” (Ilkka Aaltonen)

Tämä lopputyö oli hyvin erilainen kuin edellinen. Tässä ei käsitelty muuttujia, ei

käytetty Stetson–Harrison -menetelmää eikä pystytty nostamaan esille yhtä ai-

noaa ratkaisua. Ekonomin elämä onkin suurien kokonaisuuksien hallintaa, kun

taas diplomi-insinööri keskittyy ongelmien ratkaisemiseen. Nyt ne löytyvät sa-

masta paketista.

Tämä  tie  ei  ole  ollut  se  helpoin.  Työelämän  ohessa  tehtävä  tutkimus  on  vienyt

sitä arvokasta vapaa-aikaa, jota ei töiden ohessa paljoa ole. Olen kuitenkin saa-

nut arvokasta oppia esimiestyöhön ja erityisesti ihmisten käytöksen analysointiin,

joka varmasti kehittää minua ihmisenä. Elämä on jatkuvaa oppimista ja itsensä

kehittämistä, kuten sanoin edellisessä lopputyössäni. Ainoa pysyvä asia on jatku-

va muutos, kuten rehtori Luukka puolestaan totesi niin monesti.

Tässä vaiheessa haluan kiittää niitä tahoja, jotka ovat mahdollistaneet tämän

päämäärän saavuttamisen. Aluksi kiitos kollega Ritva Määttäselle, joka tarjosi

verkostonsa käyttööni ja sai tutkielman alkuun sekä haastoi ajattelemaan aihetta

ihmislähtöisesti. Kiitän erityisesti henkilöstöpäällikkö Päivi Huttusta Helsingin

Satamasta, joka toi hyvin avoimesti esiin yrityksen sen hetkistä toimintaa sekä

mahdollisti tämän työn tekemisen. Ilman häntä tämän työn valmistuminen olisi

viivästynyt huomattavasti. Kiitos myös haastateltaville, jotka avoimesti toivat



esille näkemyksiään ja edustamansa yrityksen ongelmia. Avoimuus on tärkeä

arvo, joka on mahdollistanut tämän aiheen käsittelyn.

Suuri kiitos kuuluu myös vaimolleni, joka on kestänyt linnoittautumiseni työhuo-

neeseen ja myös osaltaan uhrannut meidän yhteistä aikaamme minun tutkintoni

takia. Hänen kanssaan on voinut avoimesti pohtia ja analysoida työn kehittymistä

ja teemoja. Kiitos työn oikoluvusta kuuluu myös hänelle.

Kiitos kuuluu myös Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle, työn tarkastajana

toimineille professori Pia Heilmannille ja professori Matti I. Niemelle sekä yliopis-

tolla syntyneille ihmissuhteille, jotka ovat sparranneet tätä työtä tehdessä. 13

vuotta  samassa  talossa  on  pitkä  aika.  Ihmisiä  on  tullut  ja  mennyt,  mutta  on  se

antanutkin paljon. Kunnia kaikille Ikuisille Teekkareille!

Helsingissä  26.5.2014

Matti Sohlman
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1. JOHDANTO
”True leadership is the belief that you can’t solve problems using the same think-

ing that created them in the first place.” Todellista johtajuutta on usko, että on-

gelmat eivät ratkea niillä keinoin, jotka saivat ongelmat aikaiseksi. Näin totesi

Albert Einstein Maailman Energianeuvoston WECin konferenssissa vuonna 1930.

(Einstein 1930). Hän vaati tuoretta ajattelua, innovaatiota ja uudenlaista lähes-

tymistapaa ongelmien ratkaisemiseksi. Toisin sanoen muutos, kuten me sen nä-

emme, on läsnä joka hetki ja meidän tulee kunnioittaa sitä eikä taistella sitä vas-

taan.

Muutoksesta on tullut tapa työelämässä, sillä organisaatiot elävät dynaamisissa

ja epävakaissa ympäristöissä. Muutoksia tapahtuu jatkuvasti ja monet niistä sa-

manaikaisesti, joten voidaan sanoa, että muutoksen nopea ja tehokas läpivienti

on muodostunut yritysten kilpailutekijäksi. ”Esimies on motivoinnin kapellimes-

tari alati muuttuvassa maailmassa, jossa menestyminen edellyttää jatkuvaa

osaamisen kehittämistä ja eri osaamistaitojen yhdistämistä.” (Salmela-Aro &

Nurmi 2005) Muutos ei ole mikään ihmeellinen asia. Sitä tapahtuu ympärillämme

ihan joka puolella. Organisaatioon tulee ja organisaatiosta lähtee ihmisiä. Ohjel-

mistot muuttuvat ja liiketoimintajärjestelyjä tehdään. Kaikki nämä muokkaavat

meidän työyhteisöämme. Joskus muutos on vähäistä, toisinaan taas kertarysäyk-

sellä tapahtuu paljon. Tämä työ keskittyy nimenomaan suureen mullistavaan

muutokseen.

Esimiehen asema on monesti puun ja kuoren välissä. Hän toimii yrityksen edusta-

jana työntekijöilleen ja samalla myös työntekijöiden edustajana yrityksen johdol-

le. Asema ei ole kaikkien mieleen ja jotkut esimiehet ovat saaneet asemansa pa-

kotettuina tai palkankorotuksen yhteydessä. Työelämässä on esimiehiä vailla

kunnon ihmissuhdetaitoja ja vailla riittävää koulutusta. Heille muutos voi olla

aivan yhtä pelottava asia kuin työntekijöille. Tämän työn tarkoituksena on tuoda

esille näitä pelkotiloja ja pyrkiä löytämään ne keinot, joilla pelkoja voidaan vä-
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hentää. Muutosveturina esimies on korvaamaton apu ja tämä resurssi tulee hyö-

dyntää täysipainotteisesti.

Myös työelämä on muuttunut. Työntekijät hakevat yhä enemmän merkitykselli-

syyttä työnteolleen. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan suomalainen työn-

teon kulttuuri on vielä pari vuotta sitten ollut erittäin vahva. Samassa tutkimuk-

sessa on kuitenkin havaittu, että tarkoitusperät työnteolle ovat muuttuneet.

(Kasvio et. al. 2008) Ajatusmaailma on pitkään ollut, että eletään työn teolle,

mutta muutosta on tapahtumassa toiseen suuntaan: teen työtä elääkseni. Lukui-

sissa muissa lähteissä (esim. Varma 2011) on huomattu sama ilmiö. Työnteossa

on yhä enemmän inhimillistä ulottuvuutta. Toisin sanoen työntekijät eivät ole

mikään kone, joka tekee töitä päivästä toiseen muuttumatta. Tämä luo paineita

esimiestyölle. Inhimillinen voimavara pitää huomioida entistä tarkemmin, jotta

hyvinvointia tavoittelevat yksilöt saadaan sitoutettua yrityksen toimintaan myös

muutoksen hetkellä vallitsevan kolmikantakriisin (talous-, energia-, ja ympäristö-

kriisi) aikana. Hyvänä esimerkkinä työnteon murroksesta on Utahin osavaltiossa

USA:ssa tehty kokeilu, jossa virastojen 40 tunnin työviikko jaettiin neljälle päiväl-

le. Perjantaista sunnuntaihin virasto oli kiinni. Tulokset: 13 %:n säästö energian-

kulutuksessa, 12.000 tonnin vähennys CO2-päästöissä, sairauspoissaolot väheni-

vät ja huimat 82 % työtekijöistä ilmoitti haluavansa jatkaa kokeilua vuoden testi-

jakson jälkeen. (Walsh 2009) Tämä on vain yksi esimerkki siitä, millaisia muutok-

sia on odotettavissa.

Organisaatioiden muuttuessa johtamisen ja esimiestyön painoarvo kasvaa ja

esimiesten on löydettävä ja opittava käyttämään työkaluja, joilla saadaan autet-

tua työntekijöitä omaksumaan muuttunut toimintaympäristö. Mistä löytää työn

merkityksellisyys tunnetasolla ja motivoituminen, jotta flow-tila työntekoon saa-

daan säilytettyä? Muutoksen hallinnan tulisi keskittyä myös työtekijöiden energi-

anhallintaan: Tasapaino pitäisi ylläpitää myös muutostilanteessa. Muutoksessa

on tärkeää huolehtia yksilöistä, jotka ovat organisaation rakennuspalikat, jotka
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vaikuttavat organisaation toimintaan. Kestävä kehitys ei ole mahdollista ilman

tätä.

1.1. Työn tausta ja tavoitteet
Eduskunnan päätöksen mukaisesti laki kuntalain muuttamisesta (626/2013) tuli

voimaan 1. syyskuuta 2013.  Laki pakottaa yhtiöittämään kilpailulla markkinoilla

toimivat kunnalliset liikelaitokset, jotta markkinatilanne ei vääristyisi piilotetun

valtionavun takia. Tämä pakottaa kyseiset liikelaitokset muutoksiin ja toiminnas-

ta tulee yhä enemmän markkinaehtoista. Muutostilanne on varmasti pelottava ja

tunteita esiintyy sekä puolesta että vastaan. Suurin työntekijöiden kokema muu-

tos tulee olemaan kunnallisten toimintatapojen vaihtuminen täysin yksityisen

puolen toimintatapoja noudattavaksi. Samalla eteen tulee vaihto tutusta työeh-

tosopimuksesta tuntemattomaan, joka varmasti vaikuttaa mm. henkilöiden etui-

hin ja toimintatapoihin. Muutokset voivat aiheuttaa ongelmia henkilöstön moti-

vaation kanssa sekä mahdollisesti myös muita ongelmia, kuten negatiivista muu-

tosvastarintaa.

Tämä tutkimus kohdistuu Helsingin Sataman esimiesten toimintaan. Tavoitteena

on selvittää liikelaitoksen tunnejohtamisprosessia haastattelemalla esimiesase-

massa olevia henkilöitä. Heitä pyydetään peilaamaan nykyistä yhtiöittämistilan-

netta aiempiin suuriin muutoksiin, joita organisaatiossa on ilmennyt. Samalla

tutkitaan muutosjohtamista, sen toimivuutta sekä tietysti viestintää muutoksen

kynnyksellä. Tutkimuksen tarkoitus on paneutua niihin ongelmiin, joita yleisesti

henkilöstön voidaan odottaa kokevan. Tutkimuksen kautta pystytään myös pa-

remmin perehtymään niihin tekijöihin, jotka henkilöstö kokee lähtökohtaisesti

motivoivana ja arvostavana, sekä niihin tekijöihin, joiden koetaan olevan huonos-

ti. Tutkimuksen avulla voidaan myös tarvittaessa muuttaa toimintatapoja, mikäli

niistä löydetään jotain hälyttävää. Työn avulla voidaan parantaa johtamista, or-

ganisaation jatkuvaa kehittymistä sekä lyhentää muutoksen aiheuttamaa epäjat-

kuvuuskohtaa työn tuottavuudessa.
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1.2. Tutkimusongelma ja -kysymykset
Muutos vaikuttaa kaikkiin: ei paitsi muutokseen osallistuviin vaan myös muutok-

sen ympärillä oleviin. Muutos koetaan tunnetasolla hyvin vahvana, kun tulevai-

suus on pitkälti hämärän peitossa. Muutosjohtamista on tutkittu melko paljon ja

suomalainen tutkimus alalla on laadukasta. Kuitenkin kunta-alan tutkimus on

ollut vähäistä tutkimuksen keskittyessä hyvin pitkälle yritysmaailman muutosten

tutkimiseen. Henkilöt ovat samoja: Ihmiset toimivat sekä kunta-alalla että yksi-

tyisellä sektorilla, mutta tietynlaisia käytännön eroja voidaan kuitenkin havaita.

Suomen kunta-ala on ainutlaatuinen, sillä vastaavaa verovaroin pyöritettävää

rakennetta on hankala löytää muualta maailmasta, mikäli mennään Pohjoismai-

den ulkopuolelle tai sitten kaupungin tai valtion harjoittama yritystoiminta on

täysin monopoliasemassa.

Kunnallinen liikelaitostoiminta kilpailluilla markkinoilla on tullut tiensä päähän ja

edessä on muutos markkinaehtoisempaan toimintaan. Tästä on kiittäminen EU:a,

joka totesi kilpailluilla markkinoilla toimivien yhtiöiden saaman kunnallisen tuen

kilpailutilannetta vääristäväksi ja tästä syystä halusi hillitä toimintaa. Muutos on

siis, ei pelkästään välttämätöntä, vaan myös pakollista. Pakotettu muutos on

vietävä läpi, vaikka henkilöstö kuinka vastustaisi tai haluaisi toimia toisella taval-

la. Tämä herättää tunnetiloja, jotka ovat erilaisia riippuen henkilöstä. Päätutki-

muskysymyksenä tutkimuksessa on,

miten suurta muutosta tulisi johtaa yksilön tunteet huomioiden.

Työn tarkoituksena on nostaa esille niitä keinoja, joilla voidaan hallita muutoksen

epäjatkuvuuskohdan aiheuttamaa tunnemyrskyä. Samalla myös muut johtami-

sen keinot nousevat esille. Ratkaisu tähän tutkimuskysymykseen pyritään löytä-

mään vastaamalla alatutkimuskysymyksiin,
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1) miten motivoidaan yksilöt tekemään joka päivä parhaansa,

2) mitä pelätään muutoksessa ja miten nämä pelot poistetaan,

3) miten muutosvastarintaa käsitellään ja

4) eroaako yhtiöittämisen aiheuttama muutos jollain tavalla perinteisestä

muutostapahtumasta.

1.3. Tutkimuksen rakenne ja rajaukset
Työn alussa luodaan yleinen katsaus työmotivaatioon ja motivointiin. Motivointi

on tärkeässä roolissa kohdeyrityksessä, jossa muutosvastarinta on alustavien

kartoitusten valossa erittäin voimakasta. Tästä siirrytään esimiestyön vaatimuk-

siin, jonka jälkeen vähitellen aletaan käsitellä muutosjohtamista ja johtamisen

teoriaa yleisesti. Johtamisteorian perustietämys on tässä työssä tärkeää, jotta

haastateltavien johtamiskäytännöt voidaan luokitella johtamisfilosofian sisäistä-

miseksi. Johtamisteorioiden jälkeen mukaan otetaan organisaatio sekä sen toi-

minta muutoksessa. Näin vähitellen saadaan käsiteltyä muutosjohtamisen teo-

riakenttä tarpeellisin osin painottuen organisaatioiden jatkuvaan muutokseen.

Johtamisen teorian jälkeen käsittely siirtyy enemmän case-tapauksen toimintaa

koskevaksi. Tämän työn kohdeyritys ollaan yhtiöittämässä, joten tapaukseen liit-

tyvä juridinen kenttä pitää käydä läpi. Työssä käsitellään yhtiöittämisen ja kunta-

lain juridiikka hyvin yleisluonteisesti läpi eikä paneuduta siihen tai juridiikan mer-

kityksiin tai tulkintaan sen perusteellisemmin kuin on tutkimuksen kannalta

oleellista. Työn painopiste ei ole juridiikan analysoinnissa vaan juridinen kuvaus

tehdään melko pintapuolisesti tarpeellisin osin. Juridinen osuus painottuu yhteis-

toimintamenettelyyn sekä työsuhteen ehtojen säilymiseen yhtiöittämistilantees-

sa. Vastaava valinta on tehty myös yrityskauppojen muotojen käsittelyn kanssa,

mistä kuvataan lähinnä yleispiirteitä. Teoreettisen viitekehyksen kannalta oleel-

lista on myös käsitellä sosiaalipsykologiaa, mutta koska se ei ole varsinainen työn

ydinteema, jätetään se perustasolle. Sen läpikäyminen on kuitenkin oleellista,

jotta ymmärretään ihmisten toiminta erilaisissa tilanteissa. Kognitiivinen psyko-

logia on sivuutettu työssä kokonaan, sillä yksilön tai organisaation oppimispro-
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sessi ei varsinaisesti ole osa tätä työtä. Työssä käsitellään myös erilaisia johtamis-

teemoja ja -tyyppejä, mutta transformaalinen johtajuus johtamistyylinä on rajat-

tu tutkimuksen ulkopuolelle, vaikka transformaalinen johtajuus voidaan ymmär-

tää nimenomaan muutoksen johtamisena. Kyseinen teema on niin laaja, että työ

olisi paisunut sen myötä suhteettomiin mittoihin. Tästä syystä rajaus on ollut

pakko tehdä. Valintaan vaikutti myös se, että kohdeorganisaatiossa ei havaittu

viitteitä transformaalisen johtajuuden käytöstä. Tämän jälkeen siirrytään kon-

tekstin kuvauksen kautta empiiriseen aineistoon, joka puretaan sekä yhdistetään

teoreettiseen viitekehykseen. Lopuksi tehdään tapauksen kulusta johtopäätökset

sekä laaditaan koonti hyvästä johtamistyöstä.
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ESIMIESTYÖ
Muutoksen läpivienti on viimekädessä esimiesten vastuulla. Tästä syystä on en-

siarvoisen tärkeää käydä läpi esimiestyön perusteet. Tässä kappaleessa käsitel-

lään esimiestyön teoriaa alkaen työmotivaatiosta esimiehen ominaisuuksien

kautta muutoksen johtamiseen. Kappaleessa luodaan katsaus työmotivaatiopsy-

kologiaan, mutta sen painoarvo ei ole kovinkaan merkittävä, kattava tai syvälli-

nen. Se luo enemmänkin yleiskatsauksen siihen, mitkä tekijät on syytä ottaa

huomioon mallikkaassa esimiestyössä. Katsaus historiaan ja johtamisen perus-

teorioihin on ensiarvoisen tärkeää, jotta työn myöhemmässä vaiheessa käytettä-

vien muutosjohtamisen metodien taustat ovat selvitetty perustasolla. Johtamis-

teorioiden kehitys käydään läpi lyhyesti esittelemällä teoria ja kuvaamalla sitä

parilla ytimekkäällä lauseella sekä niiden käyttökelpoisuutta yritysmaailmassa.

Kets de Vries kirjoittaa autenttisesta, elämälle merkityksellisestä työyhteisöstä.

Hänen mukaansa hyvässä työyhteisössä on hyvä yhteishenki, työ on merkityksel-

listä, työyhteisö ei arvostele vaan arvostaa, ja virheitä saa ja pitääkin tehdä, jotta

yhteisössä kehitytään. Hän kirjoittaa myös vastuullisuudesta, kannustamisesta,

yksilöllisestä suorituksesta sekä onnistumisesta palkitsemisesta. (Kets de Vries,

2006). Kaikki nämä tekijät liittyvät erittäin läheisesti työntekijöiden motivointiin

niin ulkoisten kuin sisäisten tekijöiden kautta. Motivaatioon voidaan vaikuttaa

hyvällä esimiestyöllä. Kaikki lähtee henkilön omasta identiteetistä.

2.1. Työmotivaatio ja -psykologian historiaa
1800-luvulla uskontotutkija ja pragmatistinen psykologi William James (1842 –

1910) esitti, että vaikka uskonnossa on kyse avarasta elämästä, ovat tosiuskovai-

set niitä henkilöitä, jotka ovat hyödyllisiä itse uskonnolle. Uskonnon tuomassa

lisäarvossa oli hänen mukaansa kyse lopulta yksilön saamasta edusta. Jotta

pragmaattinen lähestymistapa ymmärrettäisiin, hän loi käsitteen ”minä itse”.

Tätä kautta yksilö pyrkii ymmärtämään omaa minäkuvaansa suhteessa muihin

ihmisiin ja toimintaympäristöön, jonka osa hän on. (Pervin 2003, 262; Wright

2005, 325) Tämä voidaan nähdä lähtökohtana sille, miksi yrityksessä yksilöt ha-
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luavat tehdä jotain yhteiseksi hyväksi (yrityksen strategia), mutta kuitenkin tär-

keää on myös oma hyvinvointi. Tämä luo pohjaa muille motivaatioteorioille.

Myöhemmin Freud (1856 – 1939) kehitti ajatusta psykoanalyyttistä lähestymis-

tapaa käyttäen. Yksilöt loivat itse omaa elämäänsä alitajuisesti. Freud suhtautui

vakavasti yksilön tunteisiin ja eritoten niihin, joita ei haluta tunnistaa tai tuoda

julki häveliäisyyden takia. Nämä tunteet vievät yksilöä eteenpäin ja ristiriita toi-

mintaympäristön kanssa voi haitata hänen oman elämänsä eteenpäin viemistä.

(Pervin 2003, 5) Freudin lähestymistapa on tärkeää ottaa huomioon etenkin

muutosjohtamisessa. Ihmisten toiminta ja pelot eivät välttämättä ole rationaali-

sia sen tiedon valossa, mikä meillä on, vaan yksilön toiminta voi juontaa juurensa

jostain paljon syvemmältä. Freud tutki lähestymistapaa yhdessä Adlerin (1870 –

1937) kanssa, joka eteni tutkimuksissaan hieman konkreettisemmista lähtökoh-

dista. Hänen mielestään jokainen yksilö on oman onnensa seppä. Yksilö asettaa

itse omat tavoitteensa, suunnittelee oman elämänsä ja laatii vision tulevaisuu-

destaan.  Kun  yksilö  on  itse  tehnyt  tämän,  tekee  hän  kaikkensa  näiden  tavoit-

teidensa saavuttamiseksi. (Wright 2005, 325) Työntekijän motivoinnissa onkin

monesti käytetty metodia, jossa työntekijä itse saa asettaa omat tavoitteensa,

kunhan ne tukevat yrityksen strategiaa, ovat realistisia sekä riittävän haastavia.

Rogers (1902 – 1987) ja Maslow (1908 – 1970) loivat humanistisen psykologian,

jonka mukaan yksilön toiminnan ydin on omien tarpeiden tyydyttäminen ja sitä

kautta oman potentiaalin toteuttaminen. Jotta yksilö toimisi näin, pitää hänen

omien perustarpeidensa olla tyydytetyt ja esteet poistettu. Maslowin mielestä

yksilöllä on luontainen halu toteuttaa ja kehittää itseään. Tällainen toiminta vaa-

tii luottamuksen ympäristöön, jotta yksilö olisi joustava ja luova. Omat kyvyt ja

mahdollisuudet pitää tiedostaa, jotta muutosvalmiutta voidaan tukea. Siinä mis-

sä Maslow oletti jokaisella olevan luontaisen halun kehittää itseään, lähtivät Ro-

gersin tutkimukset liikkeelle siitä oletuksesta, että jokaisella yksilöllä on, ei pel-

kästään halu vaan myös tarvittavat taidot ja kyvykkyys oman elämänsä muutta-
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miseksi. Molempien teorioiden mukaan kukin ihminen näkee ympäröivän maail-

man omalla tavallaan. (Pervin 2003, 7–8, 268–269; Wright 2005, 325–326)

Luottamus yrityksen toimintaan riippuu paljon yrityskulttuurista, mutta avain-

asemassa ovat avoimuus ja rationaalisuus. Yksilöiden ymmärtäessä tarkoituspe-

rät, luotetaan toimintaan ja ollaan valmiita antamaan oma panos yrityksen toi-

minnan parantamiseksi edellyttäen, että konflikteja oman arvomaailman kanssa

ei ole. Toisaalta mahdollisuus itsensä kehittämiseen voidaan ajatella olevan tyy-

tyväisyyttä lisäävä tekijä, joka johtaa tavoitteelliseen toimintaan. Kun työntekijä

rekrytoidaan yritykseen, tulee hänen täyttää niin kompetenssiltaan, sosiaalisilta

taidoiltaan kuin arvomaailmaltaan yrityksen tarpeet. Tällöin voidaan pitää itses-

täänselvyytenä, että jokaisella työntekijällä on kyvyt ja taidot siihen, mitkä ovat

hänelle asetetut vaatimukset yrityksen strategian toteuttamiseksi. Kun ajatusta

viedään vielä eteenpäin, ovat työntekijän asettamat tavoitteet yhtä hyviä kuin

esimiehen asettamat, elleivät jopa paremmat. Työntekijä itse tietää tai ainakin

hänen pitäisi tietää omat mahdollisuutensa ja resurssinsa paremmin kuin esimie-

hensä ja täten omat tavoitteet ovat realistisemmat kuin esimiehen asettamat.

Tavoiteteoria toi aivan uuden ulottuvuuden motivointiin. Edward C. Tolmanin

(1886 – 1959) 1930-luvulla luoma ja myöhemmin 1960-luvulla Victor Vroomin

(1932 –) kehittämä odotusarvoteoria, jonka mukaan ihmisen työmotivaatio on

suoraan verrannollinen palkkion odotusarvoon, loi prosessinomaisen näkemyk-

sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksilö arvioi, kuinka hyvin palkkio korreloi työn

vaativuuden ja määrän kanssa ja mitä haluttavampi palkkio on, sitä innokkaam-

min tehtävä suoritetaan. Käytännössä siis, mikäli työntekijä tarvitsee rahaa ja saa

sitä enemmän tekemällä pitkää päivää, on todennäköistä, että hän myös tekee

pitkää päivää. Jos taas ahkerasta uurastamisesta saa palkkioksi ainoastaan johta-

jan hymyn ja kiitoksen, on todennäköistä, että työntekijä päätyy tekemään nor-

maalia päivää, ellei hän miellä kiitosta palkkioksi. Palkkio voi olla myös aineeton-

ta, kuten edustamista tai mainetta. (Buchanan & Huczynski 2004, 253)
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Tutkimusta on vienyt eteenpäin Edwin Locke (1938 –), jonka mukaan myös ta-

voitteet vaikuttavat motivaatioon. Haasteelliset ja täsmälliset tavoitteet motivoi-

vat paremmin kuin epämääräiset ja yleisluontoiset. Erityisesti vaikeasti saavutet-

tavat tavoitteet parantavat suorituskykyä. Tämä ei päde täysin kaikkiin henkilöi-

hin, mutta myöhemmissä n. 400 tutkimuksessa on havaittu poikkeavuuksia vain

n. 2 %:ssa. (Wegge et. al.  2009, 245). Tutkimusta on testattu lähinnä lyhyen täh-

täimen tavoitteiden asettamisen kautta, jonka osalta tutkimus on todettu paik-

kansa pitäväksi, mutta on epäselvää, tukeeko tämä teoria pitkän tähtäimen ta-

voitteita. Pitkän ajan kuluessa toimintaympäristö yleensä muuttuu tai vaihtoeh-

toisesti asetetut tavoitteet muuttuvat ympäripyöreiksi. Haittaavana tekijänä on

havaittu myös yksilökeskeisyys, joka ei oikein sovellu tiimityötä tekevään yhtei-

söön.  (Buchanan  &  Huczynski  2004,  258)  Yhdessä  Lathamin  kanssa  Locke  huo-

mioivat myös alitajunnan merkityksen, sillä ihminen voi toimia myös tavalla, jon-

ka vaikuttavista tekijöistä hän ei ole lainkaan tietoinen. (Pervin 2003, 124–125)

Tavoiteteorian  tutkimusta  on  viime  aikoina  viety  eteenpäin  myös  osaamisen  ja

ryhmäkohtaisten tavoitteiden suuntaan. On havaittu, että tavoitteiden ei tarvitse

olla henkilökohtaisia. Myös ryhmälle tai koko organisaatiolle voidaan asettaa

yhteisiä tavoitteita. Tavoitteet voivat myös liittyä henkilöstön kouluttautumi-

seen. Ryhmätavoitteiden hyvinä puolina ovat erityisesti kommunikaation lisään-

tyminen, tehokkaiden toimintatapojen käyttäminen, epäonnistumisen subjektii-

visen arvon väheneminen sekä sisäisen motivaation kasvaminen erityisesti tylsis-

sä ja rutiininomaisissa tehtävissä. Myös muita hyviä puolia, kuten ryhmäkoheesi-

on kasvaminen, on havaittu. Tämä tapa toimii erityisesti virtuaalisissa työyhtei-

söissä. Huonoina puolina voidaan pitää yksilöiden roolien sumenemista sekä

oman työn arvostuksen puutetta muiden silmissä. Myös vastuun pakoilua sekä

kyvyttömyyttä tehdä päätöksiä voi esiintyä. (Wegge et. al. 2009, 248 – 252) Näitä

motivaatiotekijöitä voidaan suoraan hyödyntää muutostilanteissa.
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2.2. Yksilölliset motivaatioerot
Motivoivissa tekijöissä on eroja eri ihmisten välillä. Ongelmana tai jopa mahdolli-

suutena on, että ihmiset ovat erilaisia ja motivaatiotekijät vaihtelevat eri ihmis-

ten välillä, vaikka heidät voisi jollain tavalla profiloida samaan kategoriaan. Sal-

mela-Aro ja Nurmi ovat tutkineet paljon ihmisen motivaatiota ja todenneet, että

työntekijän ikä, sukupuoli ja elämäntilanne tulisi ottaa huomioon motivoidessa.

Lisäksi yksilöiden välillä on eroja sen suhteen, mitkä tavoitteet ovat juuri kyseisel-

le yksilölle tärkeitä ja mikä on se tapa toimia toimintatapa, miten nämä tavoit-

teet pyritään saavuttamaan. (Salmela-Aro & Nurmi 2005) On huomattu, että mo-

tivaattorit voivat muuttua elämäntilanteiden muuttuessa. Esimerkiksi lapsen tulo

perheeseen muuttaa naisten elämäntavoitteita varsin nopeasti työelämästä per-

he-elämään. (Nurmi & Salmela-Aro 2002) Tämä saattaa koitua esimiestyössä

haasteelliseksi varsinkin, jos työyhteisöön kuuluu hyvin eri-ikäisiä työntekijöitä

tai jos elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia. Nuoria motivoivat eri asiat kuin ko-

keneempia. Myös työtehtävät saattavat vaikuttaa siihen, miten motivoivina esi-

merkiksi ryhmäkohtaiset palkitsemiset koetaan. Uurastava ja menestyvä myyn-

timies voi nähdä ongelmaksi sen, että hänen laiskaa ja osaamatonta kollegaansa

palkitaan samalla tavalla kuin häntä. (Luoma & al 2004)

Puolustusvoimissa on pitkään ollut käytössä syväjohtamisen metodologia. Sen

tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta johtajan ja alaisen välillä. Yhtenä kul-

makivenä on ihmisten kohtaaminen yksilönä, jolloin erilaisessa tilanteessa olevi-

en ihmisten tausta otetaan huomioon. Muita merkittäviä piirteitä syväjohtami-

sessa on luottamuksen rakentaminen, inspiroiva motivointitapa sekä älyllinen

stimulointi. (Kinnunen et al. 2012) Syväjohtamista on hiljalleen pyritty tuomaan

yritysmaailmaan, mutta toistaiseksi sen toimivuutta on tutkittu hyvin vähän.

2.3. Kohti muutoksen johtamista
Samoihin aikoihin Tolmanin kanssa Kurt Lewin (1890 – 1947) kehitti omaa näke-

mystään tavoiteorientoituvasta käyttäytymismallista. Hänen näkemyksensä mu-

kaan toisistaan riippuvaiset faktat muodostavat ”kentän” ja näiden kenttien posi-
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tiiviset tai negatiiviset vaikutukset ohjaavat ihmistä käyttäytymään eri tavalla.

Yleisimmin hänen malliaan kutsutaan kenttäteoriaksi. Pervin antaa kirjassaan

esimerkin koripallosta: Jos saat heitettyä korin tietyltä etäisyydeltä, yrität ensi

kerralla saada korin kauempaa, kunnes fyysinen mahdottomuus, eli heiton abso-

luuttinen maksimipituus tulee vastaan. Sosiaalipsykologina Lewin kuitenkin sovit-

ti mallinsa sosiaalisten tilanteiden mallintamiseen. On olemassa voimia, jotka

kannustavat ja auttavat saavuttamaan päämärät, mutta aivan yhtä merkittäviä

ovat ne voimat, jotka estävät ja haittaavat näiden tavoitteiden saavuttamista.

Hänen kehittämä kenttäteoria on antanut merkittävän kontribuution muutosjoh-

tamiselle. (Pervin 2003, 308–309)

Lewinin anti johtamiselle ei kuitenkaan ole pelkästään kenttäteorioiden varassa.

Tutkiessaan poikien leikkiryhmiä, joita ohjaavat aikuiset miehet sovelsivat erilai-

sia johtamistyylejä, hän huomasi merkittäviä eroja ryhmien toiminnassa. Ryhmiä

johtivat autoritäärinen, demokraattinen ja ”antaa mennä” -tyylinen (laissez-faire)

johtaja. Autoritäärisen johtajan rooli oli johtajakeskeinen. Hän käytti valtaa ja

valvoi tarkasti toimintaa. Hän teki päätökset itsenäisesti ja pojilla oli vain vähän

tai ei yhtään valtaa. Demokraattinen johtaja neuvotteli pyrkien yhteistyöhön

avoimella kommunikaatiolla, luottamuksella ja ystävällisyydellä. Töistä sovittiin ja

niitä tehtiin yhdessä. Laissez-faire -johtajaa ohjeistettiin olla puuttumatta ryhmän

toimintaan juuri mitenkään ja päätösvalta oli kokonaan siirretty pojille. Ryhmille

esitettiin erilaisia yhteistyötä edellyttäviä tehtäviä, ja niiden aikana ryhmistä teh-

tiin yksityiskohtaisia havaintoja, joihin kuului erilaisten toimintojen mittaamista

ja vaikutusten huomioimista. Tuloksina havaittiin, että autoritäärisesti johdetussa

ryhmässä luovuutta ei juuri esiintynyt ja että tästä johtamistyylistä poistuminen

oli huomattavasti vaikeampaa kuin autoritääriseen johtajuuteen siirtyminen.

Ryhmän jäsenissä huomattiin myös enemmän aggressioita muita ryhmän jäseniä

kohtaan kuin muissa ryhmissä, mutta toiminta oli tehokasta. Demokraattisessa

ryhmässä toiminta oli hieman tehottomampaa kuin edellisessä, mutta jäsenten

väliset suhteet olivat sopuisia. Toiminta oli myös aloitteellisempaa ja ryhmäläiset

motivoituneempia. Laissez-faire -ryhmä oli tehoton, päämäärätön ja tyytymätön,
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mutta erittäin luova. Kuvassa 1 on esitettynä kootusti eri johtamistyylien keskei-

simpiä ominaisuuksia. (Bass & Bass, 2008, 145–146, 444)

Kuva 1. Johtamistyylit Lewinin mukaan

Johtamistyylit ovat erilaisia, mutta kaikille löytyy tilanne, jossa ne toimivat. Auto-

ritäärinen johtamiskulttuuri sopii parhaiten tilanteisiin, joissa aikaa on vähän ja

johtaja on ryhmän pätevin jäsen. Tyypillisesti tällainen tilanne löytyy armeijasta,

jossa johtaja tietää parhaiten, missä vihollinen on ja mitä kaikki muut omat jou-

kot tekevät. Jos keskitytään negatiivisuuksiin, kuvaillaan autoritääristä johtajaa

myös mielivaltaiseksi, kontrolloivaksi, pakottavaksi ja sulkeutuneeksi, mutta posi-

tiivisessa valossa hän ottaa täyden vastuun niin päätöksenteosta kuin suorituksis-

ta ja saavutuksista. Hän saattaa olla tiukka, mutta lojaali. Hän vaatii lojaaliutta

myös alaisiltaan. Monesti he ovat historiankirjoissa sopeutuvia eri tilanteisiin,

luotettavia ja yhden asian puolesta eläviä. Demokraattinen tyyli puolestaan roh-

kaisee ja kannustaa ryhmän jäsenet osallistumaan, mutta toiminnalla ei monesti-

kaan ole selkeää suuntaa. Huoli alaisista on merkittävin ohjaava tekijä. Päätökset

tehdään ryhmissä ja kaikille varataan tilaisuus esittää oma mielipiteensä. Ryhmän

jäseniä kannustetaan ilmaisemaan mielipiteensä ja ottamaan kollegat huomioon.

Laissez-faire -tyyli soveltuu monesti ryhmiin, joissa on vankkaa asiantuntemusta,

vaikka roolit ja motivaation löytyminen voivatkin koitua ongelmiksi.  Asiantuntijat

pystyvät harvoin mukautumaan tilanteeseen, jossa heitä osaamattomampi neu-

voo, miten tulee toimia. (Bass & Bass, 2008, 142–150)
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Rensis Likert (1903 – 1981) oli amerikkalainen opettaja ja organisaatiopsykologi.

Hän tutki myös johtamista ja erityisesti sen tehokkuutta sekä vaikutusta työyh-

teisön yhteishenkeen. Hän havaitsi, että vaikka toiminnan tehokkuus ja hyvä yh-

teishenki ovat pääasiassa toisensa poissulkevia, voivat ne esiintyä samassa orga-

nisaatiossa. Hän kehitti kaksiulotteisen johtamistyylin, jossa hän havaitsi, että on

olemassa neljää erityylistä johtajuutta. Ensimmäisessä tyylisuunnassa johtajaa ei

kiinnosta työntekijät vaan hän käyttää johtamisessa metodeja, joilla suorastaan

pelotellaan työntekijöitä. Kommunikaatio tapahtuu pääsääntöisesti ylhäältä alas,

eikä työtekijöitä huomioida. Toisessa tyylisuunnassa johtaja ottaa jonkin verran

työntekijöitä huomioon. Hän saattaa palkita heitä ajoittain soveliaasta suorituk-

sesta ja kuuntelee heidän huoliaan. Kuitenkin väliportaan esimiehet monesti

suodattavat nämä viestit sellaisiksi, mitä he kuvittelevat hierarkiassa ylemmällä

tasolla olevien johtajien haluavan kuulla. Päätöksenteosta osa on delegoitu

alemmalle portaalle, mutta silti suurin osa ja varsinkin kaikki tärkeimmät päätök-

set tehdään johtajan toimesta. Kolmannessa tyylisuunnassa alkaa näkyä jo hie-

man informaatiovirtaa alhaalta ylöspäin, sillä johtaja todellakin pyrkii saamaan

viestit suoraan alimmalta portaalta. Tieto on kuitenkin suodatettua, sillä pelätään

johtajan toimia, mikäli hänelle kerrotaan suoraan asioiden oikea laita. Päätöksen-

tekoon alin porras ei tässäkään tyylisuunnassa ole oikeutettu. Neljäs tyylisuunta

osallistuttaa myös alimman portaan liiketoimintaa. Johtaja käyttää kaiken mah-

dollisen panostuksensa siihen, että alimman portaan työntekijät saadaan osallis-

tettua mukaan organisaation päätöksentekoon. Tällöin organisaatiohierarkia

madaltuu ja ihmiset ovat psykologisesti lähempänä toisiaan. Toiminta on teho-

kasta ja kaikki osa-alueet ja hierarkiatasot toimivat sujuvasti keskenään.  (Likert

1967) Likertin näkemykset ovat hyvin 1960-lukulaisia. Kehittyneistä ajatuksista

huolimatta teoriassa käytetään paljon linjaorganisaationomaisia piirteitä, jotka

eivät sovellu parhaalla mahdollisella tavalla nykyiseen alati muuttuvaan yhteis-

kuntaan. Likert kuitenkin otti selvästi huomioon sen, että henkilöstö on tärkeä

voimavara yritykselle, ja muutostilanteessa myös muutoksen kourissa olevat ih-

miset tulee huomioida tarkasti.
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Samoihin aikoihin Likertin kanssa Fred Fiedler (1922 –) tutki johtajien soveltu-

vuutta johtajiksi. Hänen mukaansa täydellistä johtajaa ei ole, vaan johtajien par-

haiden puolien tulee soveltua kyseiseen johtamistehtävään. Tarvittaessa toimen-

kuvaa ja tehtävää tulisi muuttaa, jotta johtajan parhaat puolet pääsisivät esille.

Erilaiset johtamistyylit soveltuvat erilaisiin tilanteisiin eikä yhtä ainoaa oikeaa

toimintatapaa ole olemassa. Likertin mukaan myös vallan määrä vaikuttaa siihen,

mikä johtamistyyli toimii ja miten erilaisia tilanteita voi hallita. Esimerkiksi johtaja

pystyy delegoimaan valtaa huomattavasti enemmän kuin päällikkö ja täten saa-

vuttaa helpommin suuremman suosion työtekijöiden keskuudessa. (Forsyth

2006) On tilanteita, jossa muutos vaatii myös uutta virtaa johtamiseen. Tästä

syystä erilliset muutosjohtajat ovat erittäin paljon käytettyjä radikaaleissa toi-

minta- ja organisaatiomuutoksissa eri yrityksissä. Toisaalta myös ongelmakohdat

nähdään ulkopuolisen silmin huomattavasti laaja-alaisemmin kuin yrityksen sisäl-

tä. Tämä puoltaa konsulttien käyttöä myös tietynlaisissa ongelmatilanteissa.

Johtajapersoonaa on tutkittu paljon. Hyvillä johtajilla on oikea piirrekombinaatio,

joka ei poikkea paljoakaan johtajien välillä. Johtajan luonteen määritteleminen

oli vallitseva trendi vielä 1970-luvulle asti. Piirreteorioiden tutkimusta paljon

tehnyt Kets de Vries (1942 –) totesi, että tietyt persoonallisuustyypit hakeutuvat

muita useammin johtajiksi, kun taas toisille on luonteenomaista pysyä alaisen

asemassa. Hänen mukaan menestyvä johtaja osaa vaikuttaa ja sitouttaa, erottaa

olennaiset epäolennaisista, rakentaa tehokkaasti verkostoja. Hänellä on vahva

visio ja näkemyksellisyys. Nämä ovat vain muutamia hänen esille tuomiaan piir-

teitä, mutta kaikkein vahvimmin hän havaitsi johtajien olevan narsisteja. Hän

havaitsi kolmentyyppisiä narsisteja: reaktiivisen, itseään peittävän ja rakentavan

narsismin. Reaktiivinen narsisti suojautuu negatiivisia tunteita vastaan kompen-

soimalla niitä vahvan persoonallisuuden rakentamisella. Itseään peittävä narsisti

kärsii puolestaan liiallisten virikkeiden ylikuormituksen ja kannustuksen aiheut-

tamasta vääristyneestä omakuvasta ja kyvyistä, ja rakentava narsisti luottaa

huomattavan paljon omiin kykyihin ja osaamiseen. (Kets de Vries 2006) Toisaalta

tuoreimmassa tutkimuksessa on havaittu, että johtajan demografisilla luonteen-
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piirteillä ei olisi vaikutusta organisaation tehokkuuteen tai sitoutumiseen, vaan

johtamisen toimenpiteillä. (Colbert et al. 2013) Sanotaan, että itseluottamus vie

pitkälle tässä maailmassa ja monessa asiassa riittää, kun itse uskoo omaan teke-

miseensä. Tämä pitää hyvin paikkansa myös johtamisessa. Kuka tuntee johtajan,

joka ei ole varma siitä suunnasta, johon on viemässä organisaatiotaan?

Paul Hersey (1931 – 2012) ja Kenneth Blanchard (1939 –) tutkivat paljon eri joh-

tamistyylien soveltuvuutta eri tilanteisiin. He havaitsivat, että halukasta ja kyvy-

kästä ihmistä tulee johtaa eri tavalla kuin yhteistyökyvytöntä. Samalla he havait-

sivat, että johtamistyylillä on vaikutusta johtajan tunnetason ajatteluun alaisen

toiminnasta. He vertasivat toimintaa lasten kasvattamiseen: Vastasyntyneellä,

lapsella ja teinillä on erilaiset tarpeet vanhempia kohtaan. Niin on myös työelä-

mässä: Tulokkaat ja noviisit tarvitsevat eri asioita kuin asiantuntijat ja kokeneet.

Esimerkissä on syytä muistaa, että ikä ei ole sama asia kuin kokemus. (Hersey &

Blanchard 1988) Kuvassa 2 on esitetty Herseyn ja Blanchardin näkemys tilanne-

painotteisen johtajuuden ja alaisten henkisen kypsyyden suhteesta.

Kuva 2. Tilannepainotteisen johtajuus (Hersey & Blanchard 1988)
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Kuvassa alhaalla (R1 – R4) on esitettynä alaisen kyvykkyys ja tahtotila, jota Her-

sey ja Blanchard kuvaavat termillä ”seuraajan valmius”. Mitä valmiimpi työnteki-

jä on, sitä enemmän vasemmalle hän sijoittuu. Valmiutta voidaan mitata mm.

koulutuksella ja kokemuksella, mutta myös motivaatiolla, itsetunnolla ja itseluot-

tamuksella. Työntekijän valmiuden mukaan valitaan johtamistyyli (S1 – S4) sen

pohjalta, miten tehtävä- tai ihmiskeskeinen johtaja on. Johtamiskäyrän korkeus

(musta käyrä keskellä) kuvastaa johtajan luonnetta ja tunnetason luonnetta alais-

ta kohtaan. Eri johtamistyylejä voidaan kutsua vaiheiksi, sillä työntekijän valmius

muuttuu ajan kuluessa. Ensimmäisessä vaiheessa johtaminen on käskevää (direc-

ting, telling) ja tehtäväkeskeistä johtamista. Tämä sisältää myös suostuttelun ja

pakottavan suostuttelun. Toisessa vaiheessa huomio alkaa kiinnittyä alaisen in-

himillisiin tarpeisiin ja motivointiin (selling, coaching). Kolmannessa vaiheessa

johtaja tukee myönteistä työilmapiiriä ja osallistuu paljon toimintaan (participa-

ting, supporting). Neljännessä vaiheessa ihmiskeskeinen johtamistyyli jää taka-

alalle ja vastuuta sekä valtaa siirretään eli delegoidaan ”valmiille” alaiselle, joka

on kyvykäs hyödyntämään tietoja ja taitojaan uudessa asemassa (delegating).

Mitä kypsempiä työntekijät ovat itsenäiseen toimintaan, sitä vähemmän esimie-

hen ohjausta ja motivointia tarvitaan. Sama työntekijä voi liikkua tilojen välillä

tehtävien ajankohdan ja muutoksen tilanteen mukaan niin eteen kuin taaksepäin

työtehtävistä riippuen. Esimerkkinä voidaan pitää erittäin motivoitunutta opetta-

jaa (R4), joka ylennetään rehtoriksi. Tyypillisesti hänen johtamistyylinsä olisi de-

legoiva (S4), mutta koska hänellä ei ole kokemusta rehtorina olosta, voisi sosio-

emotionaalinen tuki alaisille olla luontevampaa (S4 -> S3 -> S2). Kun hän saa riit-

tävästi kokemusta, palannee hänen johtamistyylinsä takaisin delegoivammaksi

(S2 -> S3 -> S4). Teoria pyrkii kannustamaan johtajaa analysoimaan alaisia ja hei-

dän kehitystään sekä valitsemaan sopivimman johtamistyylin. Tarkoituksena on

yhdistää tilanne ja johtamistyyli huomioiden yksilön ja johtamisen kontekstin.

Tilanteiden analysointi perustuu organisaation ja ympäristön analysointiin sekä

siihen, kuinka selkeässä maailmassa eletään. Johtajien tulisi kehittää omaa ym-
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märrystään niin omasta johtamistyylistään kuin ympäristöstä sekä sen analysoin-

nista ja pyrkiä sovittamaan nämä tekijät yhteen. (Hersey & Banchard 1988)

Bass & Bassin mukaan tutkimuksissa on huomattu, että organisaation oppiminen

kasvaa tätä mallia (S1 –> S4) noudatettaessa enemmän kuin yhdellä tavalla joh-

dettaessa. Organisaatio itse joutuu etsimään tietoa enemmän ja haastamaan

nykyiset käytännöt täten kehittyen nopeammin. Samalla johtajien toiminta koet-

tiin mielekkäämmäksi kuin perinteiseen tapaan johdetussa organisaatiossa. Tut-

kimuksissa on osoitettu, että erityisesti naisjohtajien tehokkuus ja sukupuoli-

identiteetti pääsevät valloilleen tällä tavalla. Teoria on myös kyseenalaistettu.

Yksiselitteisesti ei ole pystytty osoittamaan, että työntekijän kyvykkyys ja sitä

kautta valittu johtamistyyli korreloisi aina parempien lopputulosten kanssa. Tut-

kimuksissa on kuitenkin havaittu, että yleisesti ottaen tukevalla ja kannustavalla

johtamismallilla saavutetaan parempi lopputulos riippumatta työntekijän ”valmi-

ustilasta”. Tutkimuksissa on myös havaittu, että henkinen kypsyys korreloi työn

lopputulosten ja työtyytyväisyyden kanssa huolimatta siitä, mitä johtamistyyliä

käytetään. Näiden takia mallia kohtaan on esitetty kritiikkiä. On esitetty, että

mallin taustalla ei ole mitään teoreettista tai loogista viitekehystä, vaan se on

pelkästään intuitiivista päättelyä. Myös tulosten korrelaatiot ovat vain luokkaa

0,4, mikä ei osoita korrelaation olevan vielä riittävän suuri teorian määrittelyä

varten. (Bass & Bass 2008, 518–519)

On sanottu, että malli on suosittu vain sen takia, että sillä pystytään hyvin perus-

telemaan oma toimintatapa, oli se sitten mikä tahansa. Mallin periaatteet ovat

sosiologisesti niin monimutkaiset, että vain harva pystyy kyseenalaistamaan ne.

Samalla malli on kuitenkin helppo ymmärtää pääpiireittäin ja siinä on ajatteluket-

juja, jotka maallikkokin ymmärtää. Juuri tämä yksinkertaisuus saa johtajat nope-

asti luulemaan, että he hallitsevat ja kykenevät ratkaisemaan monimutkaisen

ongelman. Autoritäärisille johtajille malli antaa mahdollisuuden herpaantua au-

toritäärisyydestään ja demokraattiselle johtajalle malli tarjoaa mahdollisuuden

käskyttää aika-ajoin. (Bass & Bass 2008, 522)
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Kyseistä mallia voi soveltaa myös projekti- tai muutosjohtamiseen. Alussa osallis-

tujille pitää kertoa tavoitteet ja roolit. Tämän jälkeen heidät pitää saada haasta-

maan toimintatavat ja etsimään parhaita keinoja toteuttaa projektin päämäärät

annettujen rajojen puitteissa. Tämän jälkeen päästään toimiin, joihin kaikki,

myös projektipäällikkö, osallistuvat. Lopulta projektin päästessä kunnolla käyntiin

on vastuualueet delegoitu osallistujille ja tarvittaessa he voivat muodostaa omat

työryhmät, jotta osoitetut työtehtävät saadaan hoidettua.

2.4. Esimiestyön tehtävät, vastuut ja vaatimukset
Esimiestyö ei ole lähtökohtaisesti pelkkä persoonakysymys, vaikka se edellyttää-

kin halua toimia esimiehenä. Organisaation pitää tukea esimiestä ja määritellä

hänelle hänen työnsä sisältö, valta ja vastuu. Monissa yrityksissä esimiestyöt hoi-

detaan omien asiantuntijatöiden päälle ja tällöin työajan kohdentaminen koituu

ongelmaksi. Tämä voi johtua ajattelusta, että hyvä asiantuntijuus takaa myös

hyvät esimiestaidot, vaikka esimiestyö on oma ammattialueensa, kuten mikä

tahansa muu asiantuntijatyö. Maailma ja työolosuhteet muuttuvat ja esimiehen

käytännöt muuttuvat siinä ohessa. Autoritääristä valtiasta ei kukaan kaipaa enää

työpaikoille määräilemään, vaan tarvetta on valmentaville ja vuorovaikutteisille,

päämäärätietoisille esimiehille. (Järvinen 2005, 15 – 16) Tämä ei kuitenkaan tar-

koita, ettei esimiehen pitäisi olla jämäkkä. Jämäkällä tarkoitetaan ajattelutapaa ja

tietynlaista päämäärätietoisuutta. Johtajan tärkein tehtävä on johtaa ja pitää

huoli, että muut ryhmän jäsenet pysyvät perustehtävissään ja saavuttavat asete-

tut tavoitteet. Samalla hänen tulee huolehtia työnteon edellytyksistä ja toimia

yhteisön kehittäjänä. (Sydänmaanlakka 2001, 106) Esimiehen tilanne on hankala,

sillä kaikki eivät kestä epätietoisuutta ja paineita. Tästä syystä esimiesasemassa

olevan pitää tiedostaa omat tunteensa ennen muiden auttamista, sillä tunteiden

tiedostaminen ja järjen käyttö muutostilanteessa on erittäin tärkeää vuoropuhe-

lua oman asemansa selvittämiseksi.

Esimiehen pitää kyetä myös ottamaan alaisten tilanteet huomioon. Työntekijät

ovat erilaisissa elämätilanteissa, heillä on erilaiset kiinnostuksen kohteet ja he
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ovat eri-ikäisiä. Nämä erityistarpeet pitää huomioida myös johtamisessa. (Varma

2011) Nurmi osoitti tutkimuksissaan, että eri tekijät motivoivat eri taustaisia

henkilöitä ja eri tekijät koettiin tärkeiksi eri elämäntilanteissa (Nurmi 1992). Sa-

malla myös työelämän rakennemuutokset haastavat esimiestyön. Hallinnollisten

esimiesten määrä on pienentynyt ja työnjohdollisten esimiesasemassa olevien

määrä kasvanut. Jälkimmäisiä ovat mm. tiiminvetäjien, projektipäälliköiden ja

ryhmien nokkamiesten tehtävät. (Kontiainen 2006) Työhyvinvointi ja sen johta-

minen lähtee liikkeelle ylimmästä johdosta, jonka pitäisi mieltää se tärkeäksi

osaksi esimiestyötä. Tutkimusten mukaan näin ei kuitenkaan ole, vaan liiketoi-

minnalliset ominaisuudet, kuten organisointikyky, asiakaskeskeisyys ja priorisoin-

titaito menevät työhyvinvoinnin edelle. (Henley 2005) Ylin johto korostaa esi-

miesten pätevyyttä erityisesti johtamistaidoissa, mutta esimiehet valikoituvat

siitä huolimatta olemassa olevien substanssiosaajien joukosta. Tässä on vahva

ristiriita, joka vaatii erityisesti koulutukselta paljon. Varman tekemän selvityksen

mukaan työhyvinvoinnin tulisi olla osa yrityksen strategiaa, liiketoiminnan suun-

nittelua, kehittämistä ja arkijohtamista eikä vain liikunta- ja viriketoimintaa.

(Varma 2011) Tämä on kuitenkin monessa yrityksessä sananhelinää eikä heijastu

tekoihin.

Juuti kertoo Virtasen kanssa tekemässä teoksessaan tutkimuksistaan Johtamis-

taidon Opiston aineistoista. Hän havaitsi tutkimuksissaan, että heikoimmat esi-

miehet eivät alaisten, kollegoiden ja omien esimiestensä mielestä osanneet

kuunnella, tai he keskeyttivät puhujan heti alkuunsa. (Juuti & Virtanen 2009, 149)

Jokainen on varmasti omakohtaisesti kokenut, miten ärsyttävältä kyseinen tapa

tuntuu. Samalla huomaa, miten arvostus toista kohtaan vähenee ja luottamus

horjuu. Samassa tutkimuksessa Juuti huomasi, että parhaimpina pidetyt esimie-

het olivat hyviä vuorovaikutustaidoiltaan. Tutkimuksen aineisto oli vuosilta 2006

– 2007, mistä tutkijat ovat vetäneet johtopäätöksen, että huonoa johtamista

esiintyy vielä. (Juuti & Virtanen 2009, 149)
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Muutoksen johtaminen vaatii esimiehiltä suuren kuvan hahmottamista. Muutok-

sessa eri asiat nähdään eri tavoilla eri henkilöstöryhmissä, mikä voi vaikuttaa

ymmärrykseen muutoksen tarpeesta tai lopputuloksista. Johto tyypillisesti kokee

muutoksen erittäin myönteisenä, sillä heillä on paljon tietoa muutoksesta ja sen

prosesseista. Työntekijätasolla puolestaan vastustetaan muutosta pääsääntöises-

ti tiedon puutteen takia. (Juuti & Virtanen 2009, 140) Esimiestyön rooli korostuu,

sillä heidän toiminnallaan on suuri merkitys muutoksen läpiviennissä ja organi-

saation toimintatapojen ja tuloksellisuuden kehittymisessä. He ovat myös se ta-

ho, jotka konkretisoivat tavoitteet työntekijöiden suuntaan. He toimivat organi-

saation edustajina työntekijöille ja pikemminkin koordinoivat oikean tiedon oh-

jautumista oikeaan paikkaan sekä tiimin sisäisesti, että tiimin ulkopuolelle muu-

hun organisaatioon. (Järvinen 2005) Tämä vaatii älykkyyttä. Onkin havaittu, että

älykkyyttä on neljänlaista: kognitiivista, emotionaalista, spirituaalista ja beha-

vioristista. (Gill 2006) Kaikkia näitä tarvitaan hyvässä esimiestoiminnassa.

Esimiehen toimenkuva on laaja sisältäen kaikkea rekrytoinnista koulutuksen jär-

jestämiseen ja viestinnästä kehittämiseen. Lisäksi heillä on vastuullaan resurs-

sointia, laadunvalvontaa, ja strategista ja operatiivista toimintaa. Hyvä kysymys

onkin, millä perusteilla esimiehiä palkitaan. Mikä on se tekijä, jonka yritys itse

näkee esimiestoiminnassa tärkeimmäksi? Suomalainen muutosjohtamisen tutkija

Pentti Sydänmaanlakka toteaa, että esimiehen toiminnassa kyvykkyyteen vaikut-

taa keskeisesti henkilöstöjohtamisen arvot. (Sydänmaanlakka 2001, 104) Myös

muut tutkijat, (esim. Juuti & Virtanen 2009) ovat yksimielisiä siitä, että esimiehen

keskeinen tehtävä on alaisten ohjaaminen. Tämän tulisi näkyä myös palkitsemi-

sessa.
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3. MUUTOKSEN JOHTAMINEN
Kappaleessa 2 esitettiin lyhyesti eri teoriat ja niiden käytännön tausta. Tässä

kappaleessa esitetään konkreettisia muutosjohtamisen toimia pohjautuen teo-

riaosuuteen ja niistä kehitettyihin malleihin.

3.1. Organisaatio ja muutos
Ainoa pysyvä asia on jatkuva muutos. Tämä jo kliseeksi muodostunut lause pitää

varsinkin organisaatioiden toiminnassa erittäin hyvin paikkaansa. Muutos on

enemmänkin jatkuva olotila, sillä aina on olemassa joko organisaation sisäinen

tai ulkoisen ympäristön aiheuttama paine, joka pakottaa muuttamaan toiminta-

tapoja, prosesseja tai rakenteita. Muutos voi olla myös ennaltaehkäisevää eli ns.

proaktiivista. Proaktiivinen muutos nähdään yleensä visionäärisesti johdetussa

organisaatiossa, jossa pyritään aktiivisesti ennakoimaan esimerkiksi markkinoi-

den mullistukset. (Buchanan & Huczynski 2004, 253)

Jatkuvan muutoksen filosofiaa on kuitenkin kyseenalaistettu ja sen on todettu

uuvuttavan organisaation jäseniä. (Abrahamson 2000) Myös Mintzberg toteaa,

että muutoksen tarvetta usein liioitellaan. Tällöin ei keskitytä analysoimaan niitä

asioita, jotka eivät ole muuttuneet, sekä syitä siihen, miksi ne eivät ole muuttu-

neet. Onkin esitetty, että organisaation tulisi suorittaa muutokset ryppäissä jat-

kuvan muutoksen sijaan ja keskittyä etenkin suurten muutosten läpivientiin. Eng-

lanninkieliset termit kludging (suuri muutos) ja tinkering (pieni muutos, puuhas-

telu) kuvaavat hyvin näiden muutosten eroa eikä termejä voi kovin hyvin suo-

mentaa. (Buchanan & Huczynski 2004, 610–611)

Oli syy muutokselle mikä tahansa, on itse muutosprosessi hyvinkin samanlainen

jokaisessa tapauksessa. Muutos herättää ihmisissä aina tunteita, eikä tätä käy

kiistäminen. Tunteet voivat olla positiivisia tai negatiivisia, mutta niitä löytyy ai-

na, ja nämä tunteet sekä niitä seuraavat teot voivat vaihdella paljonkin. Mikäli

tunteita ei löytyisi, eivät organisaation resurssit olisi ihmisiä vaan koneita tai
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vaihtoehtoisesti heidän loppuun palamisensa olisi välittömästi kulman takana.

Psykologiset vaikutukset ovat vaikeita ennustaa.

3.2. Organisaation muutos yksilön näkökulmasta
Muutos on yksilöllinen kokemus, joka koetaan ainutkertaisena meidän ajatus-

maailmassamme. Koemme ja elämme muutokset aiempien kokemustemme

kautta. Kokemukset muokkautuvat uskomuksiksi, jotka vaikuttavat ajatteluta-

paamme ja kykyymme havainnoida ympäristöä. Määrittelemme muutokset myös

sosiaalisten kokemusten kautta. Muutoksilla on tapana selittyä jälkikäteen elä-

mämme aiemmilla tapahtumilla. Jokainen voi miettiä esimerkiksi omia kariutu-

neita parisuhteitaan ja todeta, että ne ovat muokanneet minusta tällaisen ja nyt

osaan ottaa kumppanini paljon paremmin huomioon kuin olisin osannut ennen

edellistä riitaisaa suhdetta. Mikäli tämä on puolestaan ristiriidassa nykytilanteen

kanssa, pyrkii ihmismieli muokkaamaan menneisyyttä tai tulevaisuutta sellaisek-

si, että se sopii tarinan kehityskulkuun. Tästä hyvänä esimerkkinä on sanonta:

”Aika kultaa muistot.” Joskus tapahtuma voi olla täysin uusi, jollaista ei ole kos-

kaan tullut vastaan. Juuti ja Virtanen tuovat esille, että tässä tilanteessa ihminen

ryhtyy keskustelemaan uudesta tapahtumasta muiden kanssa, jolloin on olemas-

sa riski oman sosiaalisen aseman uudelleenmäärittelylle. Käytännössä tämä tar-

koittaa organisaatiotasolla, että ihminen nähdään uudessa valossa, mikä voi olla

positiivinen tai negatiivinen asia. Tämä osaltaan tuo esille niitä taustoja, joista

muutosvastarintakin kumpuaa. Juutin ja Virtasen mukaan yksilötasolla alttiutta

muutokselle vahvistaa se, että yksilö tuntee itsensä hyvin. Tällöin tulossa olevaan

muutokseen pystyy valmistautumaan ja sen suhteuttaminen aikaisempaan kehi-

tyshistoriaan mahdollistaa selviytymisen. (Juuti & Virtanen 2009, 58, 112)

Työyhteisö on ryhmä ihmisiä, jotka muodostavat sosiaalisen ympäristön. Joissain

yrityksissä työympäristö on niin tiivis, että voidaan puhua perheestä. Juuti ja Vir-

tanen tuovat kirjassaan esille Winnicottin käsitteen kiinnipitävästä ympäristöstä,

joka käytännössä tarkoittaa tätä perhe-ajattelua. (Juuti & Virtanen 2009, 114)

Muutoksessa tällä perheellisellä ympäristöllä on merkittävä rooli monellakin ta-
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valla. Juuti ja Virtanen tuovat esille muutaman merkittävän näkökannan. Mikäli

muutos on niin suuri, että perheellisen ympäristön olemassaolo on uhattuna, voi

muutos olla yksilölle erittäin ahdistavaa. Jos ahdistus on niin valtava, että ihmis-

käsitykset muista ja itsestä muuttuvat, voi jopa yksilön mieli järkkyä. Työ voi

edustaa myös psyykkisellä tasolla perhettä, jossa suoritteiden kautta haetaan

hyväksyntää, kuten lapsuudessa haettiin hyväksyntää vanhemmilta. Mikäli henki-

lö kokee tämän vuorovaikutuksen olevan uhattuna muutoksella, saattaa hän rai-

vostua, kuten pieni lapsikin tekee. Tämä kumpuaa narsistisesta käyttäytymisestä,

joka  löytyy  meistä  jokaisesta  eri  vahvuisena.  (Juuti  &  Virtanen  2009,  115–116)

Muutostilanteet saattavat aiheuttaa suuriakin ristiriitoja ihmisten välille, mikä

hankaloittaa organisaation todellista toimintaa. Esimerkiksi Vartia on tutkimuk-

sessaan todennut, että työpaikkakiusaaminen yleistyy kolminkertaiseksi, mikäli

työpaikalla on käynnissä muutostilanne. (Vartia 2006, 197)

3.3. Muutoksen johtaminen
Muutosjohtamisen alkuna voidaan pitää Kurt Lewinin 1947 kehittämää vaihemal-

lia muutoksen toteuttamiseen. Hän seurasi vahvasti Korean sodan alkuvaiheita ja

YK:n toimintaa kiistan ratkaisemiseksi. Vain hetki ennen kuolemaansa hän kuvaili,

että muutos on kolmiportainen prosessi. Organisaatioissa monesti perustellaan

tiettyä toimintamallia, että kyseinen tapa toimia on ainoa oikea tapa toimia ja

näin se on aina tehty. Tämä on ehkäpä huonoin perustelu ikinä. Vaihemallin en-

simmäistä vaihetta Lewin kutsui sulattamiseksi, jossa äkillisellä shokilla pyritään

murtamaan vakiintuneet käyttäytymistavat. Tällainen äkillinen muutos voi olla

esimerkiksi yrityskauppa tms. Vakiintuneet tavat tulee saavuttaa nopeasti. Sano-

taan, että suuren muutoksen jälkeen on 100 päivää aikaa toimia tehokkaan muu-

toksen aikaansaamiseksi. Esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen

puhutaan tästä 100 päivän jaksosta omana aikakautenaan. Muutosjohtamiskirjal-

lisuudessa esimerkiksi Mattila puhuu 100 päivän jaksosta. Hänen mukaansa or-

ganisaatio muodostaa noin kuukauden kuluessa yleiskuvan muutoksesta ja 100

päivän kuluessa muutoksen pitäisi tuottaa näkyviä tuloksia. (Mattila 2007, 153)
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Muutoksen alussa tulee tiedottaa tehokkaasti ja vaikuttavasti, miksi vanha malli

ei toimi. Elinedellytyksenä muutoksen onnistumiselle on, että ylin johto tukee

täysillä muutosta ja muutostarve on tarkasti määritelty. Tukemisessa ei saa esiin-

tyä pienintäkään epäröintiä keneltäkään esimiesasemassa olevalta. Tällöin saa-

daan luotua tarve muutokselle, jonka tiedottaminen kaikilla mahdollisilla keinoil-

la aivan jokaiselle organisaation jäsenelle on tärkeää. Tällä tavalla voidaan hallita

epäilyksiä ja huolia, jotka monesti synnyttävät muutosvastarintaa. Johdon tulisi

myös kartoittaa avainhenkilöt ja voittaa heidän tukensa taakseen.

Myöhemmin Edgar Schein (1928 –) jatkoi Lewinin tutkimuksia ja havaitsi, että

juuri sulattaminen on ehdottomasti muutoksen tärkein vaihe ja se tulee miettiä

huolella läpi niin tehokkuuden kuin sitoutumisen kannalta, sillä epätäydellinen

sulattaminen voi johtaa muutostoimenpiteiden sivuuttamiseen. Johtajan tulee

olla avoin ja hyväksyä, että tunteita ja huolia muutoksen suhteen on. Näitä tun-

teita ei missään nimessä saa väheksyä, sillä ne ovat todellisia. Toisessa vaiheessa

tapahtuu itse muuttaminen. Organisaatiolle tarjotaan uusia käyttäytymismalleja,

joista jotkut jäävät elämään muutoksen jälkeen ja toiset eivät. Organisaatio oppii

uuden roolimallin, toimintaohjeet, järjestelmät ja joskus jopa itse uuden organi-

saation. Ydin kaikessa on, että uuden tavan toimia tulee olla houkuttelevampi

kuin vanhan. Yksi vaihtoehto olisi luoda kannustinjärjestelmä, jossa painotetaan

lyhyen tähtäimen voittoja erityisesti prosessin toimivuuden osalta. On syytä kui-

tenkin muistaa, että kommunikaatio tässäkin on kaiken a ja o, sillä tässä vaihees-

sa vallitsee suuri myllerrys ja sekaannus. Hyvällä kommunikaatiolla saadaan kat-

kottua siivet huhuilta, jotka voivat johtaa kyräilyyn ja vanhojen toimintamallien

palauttamiseen käyttöön. Muita hyviä muutosjohtamisen keinoja on jakaa vas-

tuuta muille, mikä puolestaan osallistuttaa ihmiset muutoksen implementointiin.

Kolmannessa vaiheessa uusi ajatusmalli otetaan käyttöön ja siinä toimiminen

tulisi olla jokaisen mukavuusalueella. Tätä vaihetta Lewin kutsuu jäädyttämiseksi,

jolla hän tarkoittaa vakiinnuttamista. Nimeäminen on siinä mielessä heikohko,

että se saattaa viitata vanhaan. Jäädyttämisen ideana onkin, että uudet toimin-

tamallit otetaan pysyvään, vakituiseen käyttöön. Monesti tämä on vaikein, vaikk-
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ei kuitenkaan tärkein vaihe, koska uusi käyttäytymismalli on vielä heikko ja vanha

tapa toimia hyvässä muistissa. Kaikkien työn elementtien tulisi tukea uutta toi-

mintamallia. Myös johtajan tulee sitoutua tähän malliin ja tarvittaessa tukea sitä

muodollisin ja epämuodollisin palkkiojärjestelmin. Tärkeää on saada jatkuva op-

piminen ja kehittäminen pysymään yllä. Muutoksesta tulisi tulla osa uutta toi-

mintakulttuuria ja näiden toimintatapojen tulisi ylläpitää muutosta. Välisaavu-

tuksia tulisi myös muistaa juhlia. (Burnes 2004)

Maailma on kuitenkin alati muuttuva ja organisaatiot ovat enää harvoin inerttejä

eli muuttumattomia. Tällöin tietyn stabiilin tilan aikaansaaminen ja muutoksen

koordinointi eivät olekaan enää niin yksinkertaisia. Ympäristö muuttuu valtavalla

vauhdilla ja toiminta onkin sopeutumista ympäristön muutoksiin, kun uusia tek-

nologioita, markkinoita ja asiakastarpeita syntyy ja nämä kaikki vaikuttavat yri-

tyksen omaan toimintaan. Yrityksen toiminta voikin olla yhä enemmän ympäris-

töön vaikuttamista omalla toiminnalla. Yritys itse kehittää ja luo uusia tuotteita,

teknologioita, toimintatapoja ja jopa markkinoita, vaikka asiakkailla ei tarvetta

olisikaan. Hyvä esimerkki on tablettitietokone: Kuka olisi kuvitellut sellaiselle tar-

vetta ennen kuin Apple työnsi niitä markkinoille? Tämä toimintamalli onkin nos-

tanut päätään viime aikoina yhä enemmän. Toiminta ei ole enää tarvelähtöistä.

Asiakas tulee kauppaan ja haluaa ostaa poran. Hän kuitenkin tarvitsee reiän sei-

nään eikä poraa. Todellisuudessa hän on ostamassa reikää, jonka kauppiaan pi-

tää hänelle myydä tarpeen täyttämiseksi. Osaava kauppias kuitenkin tarjoaa hä-

nelle työmiestä käyttöönsä, sillä samalla hoituvat myös muut kodin pikkuaska-

reet, joista voidaan veloittaa asiakasta enemmän.

Siinä missä inertit organisaatiot muuttuvat epäsäännöllisesti, episodisesti ja tar-

koitushakuisesti, ovat organisaatiot enemmänkin jatkuvan muutoksen kourissa,

jossa muutokset ovat kumulatiivisia. Voidaankin sanoa, että organisaatiot ovat

emergenttejä. Samalla myös käsitys organisaatiosta on muuttunut. Inertti orga-

nisaatio on kyvytön muuttumaan samaa tahtia muuttuvan ympäristön kanssa,

mikä on monesti seurausta siitä, että aiemmat toimintamallit ovat tuoneet suuria
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voittoja. Tästä on syntynyt uskomus, että kyseinen toimintatapa toimii myös

muuttuneessa maailmassa. Organisaatio voisi saada parempia tuloksia aikaan,

mikäli muutos olisi jatkuvaa sopeutumista ympäristön toimintaan. Toiminta olisi

tällöin eräällä tavalla improvisoitua. (Weick & Quinn 1999)

Jos ajatellaan erilaisten organisaatioiden muutosten analyyttisyyttä, voidaan sa-

noa, että inertissä organisaatiossa muutos on tilapäinen häiriö tasapainoisesta

tilasta. Muutoksen aikana organisaation ja yrityskulttuurin rakenne ei vastaa ym-

päristöä. Itse muutos on monesti ympäristön aiheuttama (esim. yhteistoiminta-

neuvottelujen jälkeiset irtisanomiset) ja muutos on tällöin erittäin dramaattinen.

Emergentti organisaatio taas ei voi pysyä stabiilina, vaan työnteko ja käytännöt

muuttuvat alati. Muutoksen jatkuvuus on työnteon ohessa tapahtuvaa käytäntö-

jen variaatiota. Jos ajatellaan suuren muutoksen tapahtumista ja sen alkusysäys-

tä eli interventiota, voidaan sanoa, että inertti organisaatio vaatii ulkopuolisen

voiman. Muutos itsessään on tarkasti johdettu ja tavoitteellinen. Emergentissä

organisaatiossa keskeistä on ohjata muutosta oikeaan suuntaan, sillä muutos on

jo käynnissä. Tärkeintä on tehdä muutos näkyväksi sekä tulkita ja tukea sitä myös

oppimisen kannalta. Muutos ei kummassakaan mallissa onnistu ilman johtamis-

ta. Jonkun pitää luoda muutos ja auttaa ymmärtämään erilaiset tilanteet ja tul-

kinnat. Viestintä on keskeisessä roolissa, sillä se auttaa ymmärtämään erilaiset

tilanteet. Samalla tuodaan esille uutta toimintamallia sekä sitoutetaan toiminta

muutoksen jälkeen. Uusi identiteetti on syntynyt.  (Weick & Quinn 1999)

Aiemmin tässä luvussa käsiteltiin Lewinin vaihemallia organisaatiomuutoksen

hallinnassa. Lewinin aikaan organisaatiot olivat hyvin lineaarisia ja ylhäältä joh-

dettuja. Hänen maailmankuvassaan ei ollut mahdollisuutta toimia toisella tavalla.

Hänen kolmiportainen muutosmallinsa ei kuitenkaan sovellu emergenttiin orga-

nisaatioon, sillä organisaatio elää jo muutenkin jatkuvaa muutosta eikä erillistä

sulautumisvaihetta ole mahdollista suorittaa. Weick ja Quinn esittävätkin, että

muuttuvan organisaation hallittu muutos tapahtuu Lewinin mallin mukaan kään-

teisesti. Aluksi jäädytetään toiminta, jotta saadaan kartoitettua, mitä tapahtuu ja
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missä. Tapahtumajärjestys tehdään näkyväksi esimerkiksi käyttäen kognitiivisia

karttoja, skeemoja tai tarinoita. Tämän jälkeen laitetaan vireille muutos, joka on

uudelleentasapainotusta ja -tulkintaa. Tarkoituksena on löytää ne painopistealu-

eet, joilla muutos saadaan tehtyä. Organisaatio on kyllä kykenevä muutokseen.

Kolmantena vaiheena annetaan jälleen mahdollisuus organisaatiolle soveltaa

parhaita käytäntöjä ja toiminta sulautetaan takaisin emergenttiin muotoonsa.

Tällöin organisaatiolla on valmius jatkaa improvisaatiota, oppimista ja mukautu-

mista uudessa tilanteessa. (Weick & Quinn 1999)

Eräs klassikkoteos, jonka lähes jokainen muutosjohtamisen tutkimus ottaa huo-

mioon, on Kotterin 1996 kirjoittama teos Leading Change. Siinä hän esittelee

ensimmäistä kertaa kahdeksanvaiheisen muutosprosessimallin, jolla hän käy läpi

muutoksen vaiheet. Vaihemalli on esitetty kuvassa 3. Tämän tutkimuksen kan-

nalta vaihemalli ei sellaisenaan ole oleellinen, mutta kohdat 3 – 5 soveltuvat

myös tähän tapaukseen. Samaan kuvaan on lisätty Mattilan lista vältettävistä

asioista muutosta toteutettaessa.

Kuva 3. Kotterin kahdeksanvaiheinen muutosprosessi sekä Mattilan näkemys
vältettävistä toimista (Kotter 1996, 21; Mattila 2007, 132)

Kohdassa 3 ja 4 Kotter nostaa esille vision. Hän painottaa, että hyväkään visio ei

toimi, jollei sen sanoma tavoita vastaanottajaa. Kotter nostaa myös esille, että

erityisesti johtavassa asemassa olevien toiminnan tulee vastata heidän puheitan-

sa. (Kotter 1996, 67 – 72) Samalla tavalla Mattila toteaa, että onnistunut viestintä
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luo aidosti motivaatiota, joka toimii kannustavasti. Hän painottaa myös, että visi-

olla voidaan jokaiselle luoda henkilökohtainen merkitys muutokselle, joka puo-

lestaan synnyttää itseohjautuvuutta. (Mattila 2007, 143) Muutosviestintää on

käsitelty tarkemmin kappaleessa 3.8.

Myös Nadler on lähestynyt muutosta vaiheiden kautta. Hän listasi muutosjohta-

jan työvaiheita, jotka hän jakoi karkeasti kolmeen osaan: Edellytysten luominen,

ihmisten motivointi ja siirtymäkauden hallinta. Näihin hän listasi alakohtia, jotka

on esitetty kuvassa 4. (Nadler 1998)

Kuva 4. Nadlerin työvaiheet. (Nadler 1998)

Professorit Ian Palmer ja Richard Dunford tutkivat erilaisten johtamistyylien vai-

kutusta muutosten hallittavuuteen ja lopputulosten ennakoitavuuteen. Nämä

ovat johtaminen, navigointi, huolenpito, coaching, tulkitseminen ja hoivaaminen.

Johtamistyylit ja niiden ominaispiirteet on esitetty tarkemmin taulukossa 1.  Joh-

tamisella he tarkoittivat, että johto hallitsee muutosta ja muutokset ovat suunni-

teltuja. Hyvänä esimerkkinä tästä on edellä kuvattu Kotterin vaihemalli. Navi-

goinnissa johto edelleen hallitsee, mutta hallitsemattomia tekijöitäkin löytyy.

Huolenpito tarkoittaa johtajien hallintaa, mutta yleensä se on rajoitettua ”ulko-

puolisten voimien” takia. Coaching kuvastaa organisaation johdattelua haluttuun
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lopputulokseen erityisesti arvomaailman kautta. Tulkitseminen on kirjaimellisesti

viestien tulkintaa, eli johto kertoo organisaatiolle heidän tulkintansa ulkopuolisis-

ta viesteistä. Hoivaamisen tilassa johto on kykenemätön johtamaan organisaatio-

ta ja painopiste on täten siirtynyt työntekijöiden sparraamiseen ja organisaation

ominaisuuksien laadulliseen kehittämiseen.

Taulukko 1. Muutosjohtamisen mielikuvat. (Palmer & Dunford 2008)

Johtaminen hallittua Johtaminen muotoilevaa
Hallittu muutos Johtaminen

Muutosjohtaminen
Vaihemallit

Coaching
Edellytysten luominen
Organisaation kehittäminen

Osittain hallittu muutos Navigointi
Jatkuva muutos
Kontrolloimattomia
tekijöitä

Tulkitseminen
Merkityksenannon mahdol-
listaminen
Järkeistäminen

Hallitsematon muutos Huolenpito
Elinkaariteoriat
Evoluutioteoriat

Hoivaaminen
Itseorganisoitumisen mah-
dollistaminen
Kaaosteoriat

Palmer ja Dunford tutkivat erityisesti johtamistyylien vaikutusta visioon, viestin-

tään ja vastarintaan. He pohjustivat tutkimuksiaan sillä, että aiemmat tutkimuk-

set yksinkertaistivat ja yleistivät asioita paljon vaikka itse tutkimusta oli tehty

hyvin paljon. (Palmer & Dunford 2008) Saman tilanteen havaitsivat myös Weick

ja Quinn. He totesivat tämän olevan yksi muutostutkimuksen suurimmista haas-

teista. (Weick & Quinn 1999, 364)

Palmer ja Dunford haastoivat käsityksen, jonka mukaan kaikkea muutosta pitää

pystyä johtamaan ja että muutoksen sosiaalinen vaikutus rajoittuu vain muutok-

sen kohteisiin. He huomasivat, että muutos voi olla kokonaan tai osittain hallittua

sekä hallitsematonta. He myös havaitsivat, että johtaminen voi olla hallittua

(controlling) tai eräällä tavalla johdattelevaa ja muotoilevaa (shaping outcomes).

Jokaisella tyylillä on kuitenkin erittäin suuri vaikutus organisaation visioiden, vies-

tinnän ja vastarinnan hallitsemiseen. Nämä tekijät on listattu taulukossa 2.  (Pal-

mer & Dunford 2008)
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Taulukko 2. Johtamistyylin kytkös visioon, viestintään ja vastarintaan. (Palmer &
Dunford 2008)

Kytkös visioon Kytkös viestintään Kytkös vastarintaan
Johtaminen Visio on elintärkeä

muutoksen onnis-
tumiselle.

Yhteneväinen, selkeä ja
yksinkertainen viestintä
siitä, mitä ihmisiltä vaa-
ditaan.

Pitää kukistaa, jotta
voidaan edetä.

Navigointi Erilaiset näkemykset
sidosryhmien kanssa
ovat suuri haaste
yhteisen vision
muodostamiselle.

On neuvottelua sidos-
ryhmien kanssa vaihto-
ehtoisista kiinnostusten
kohteista sekä valta-
asemista.

Keskittyminen suu-
rimpiin ristiriitoihin
ja niiden ratkaise-
miseen.

Huolenpito Ulkopuoliset voimat
vaikuttavat visiota
enemmän lopputu-
lokseen.

Viestintä on muutoksen
väistämättömyyden
selittämistä sekä miten
muutos tulisi käsitellä ja
ymmärtää.

Koska vastarinta on
tehotonta ja heik-
kenee ajan myötä,
ei sitä tarvitse ku-
kistaa.

Coaching Johto johdattelee
henkilöstön nosta-
maan esille tahdo-
tun vision.

Viestinnän tulee saada
aikaiseksi positiivinen
tunnetason sitoutumi-
nen yhteiseen arvomaa-
ilmaan.

Vastustajien henki-
lökohtaisen luot-
tamuksen saami-
nen ja sitouttami-
nen.

Tulkitseminen Organisaation ”si-
säisen äänen”, ar-
vomaailman ja iden-
titeetin esille tuo-
minen.

Narratiivinen lähesty-
minen siihen, mitä on
tapahtumassa ja sen
järkeistäminen.

Tunnistaminen ja
puuttuminen nega-
tiivisiin muutoskä-
sityksiin.

Hoivaaminen On aina tilapäinen.
Vahvat ja ennakoi-
mattomat ulkopuo-
liset voimat pakot-
tavat vision muut-
tumaan jatkuvasti

Vahva ulkopuolinen
muutosvoima pakottaa
viestinnän olemaan
reaktiivista ja terapeut-
tista kuuntelua.

Ulkoisen muutos-
voiman ollessa
voimakas ja enna-
koimaton ei vasta-
rinnalla ole merkit-
tävää vaikutusta.

Palmerin ja Dunfordin teorian ollessa melko uusi, ei sitä ole tutkittu kovinkaan

paljoa. Kuitenkin esimerkiksi Agbim, Oriarewo ja Omattah havaitsivat, että hallit-

sematon johtaminen soveltuu erityisesti luovissa vaiheissa oleviin toimintoihin,

kuten ideoiden tuottamiseen ja innovointiin, kun taas hallittua johtamista vaadi-

taan ideoiden käyttöönottamiseksi ja tuotteistamiseksi. Voidaan sanoa, että hal-

litun johtamisen tehtävänä on varmistaa, että sääntöjä ja normeja noudatetaan,

kun innovaatio otetaan osaksi prosessia. Parhaiten tämä soveltuu tilanteisiin,

joissa yrityksen ympäristö on muuttumaton ja stabiili. Turbulentissa ympäristössä

hallitsemattomuus on muutoksen elinehto. (Agbim, Oriarewo & Omattah 2013)
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3.4. Muutosjohtamisen uudet tuulet
Pearce on teoksessaan johtamisen tulevaisuudesta lähtenyt liikkeelle henkilön

omasta identiteetistä, jota on lähestytty monista eri suunnista. Hän on nostanut

henkilöiden oman hyvän olon tunteen etusijalle. Pearce puhuu itsensä johtami-

sesta, jolla hän tarkoittaa kokonaisvaltaista itsestään huolehtimista. Se perustuu

oman itsensä tuntemiseen, jolloin pitää olla tietoinen kehostaan, mielestään,

tunteistaan ja arvoistaan. Keskeistä tälle on itsetutkiskelu omien vahvuuksiensa

ja kehittämistarpeidensa tiedostamiseksi. Näihin kuuluu mm. ammatillinen

osaaminen, motivointi ja priorisointi. Tällöin ihminen pystyy asettamaan rajat

omalle työnteolleen. (Pearce 2007) Ihminen on kokonaisuus, johon vaikuttavat

niin fyysinen kuin psyykkinen olokin unohtamatta tietenkään sosiaalista ja hen-

kistä tilaa. Itsetuntemusta pystyy kehittämään helpostikin. Tärkeintä on varata

sille aikaa, kuunnella kehoaan ja olla avoin muutoksille positiivisella tavalla.

Roger Gill on nostanut esiin johtamisen oleellisia toimintoja. Näitä ovat vision ja

mission luominen ja viestiminen, yhteisten arvojen tunnistaminen ja toimiminen

niiden mukaisesti sekä niihin perustuvan kulttuurin rakentaminen, strategian

luominen ja toteuttaminen, ihmisten valtuuttaminen sekä motivointi ja inspiroin-

ti. (Gill 2006) Näitä teemoja käsiteltiin pääosin edellisessä luvussa. Näistä ihmis-

ten valtuuttaminen eli vastuun jakaminen nähdään muutosjohtamisessa proses-

sia helpottavana tekijänä. Jaettu vastuu sitouttaa henkilöitä ja kehittää sidos-

ryhmäajattelua. Jaetun johtajuuden kautta pystytään kehittämään organisaation

oppimista sekä tiimiajattelua. (Pearce 2007) Tuoreissa alan tutkimuksissa havait-

tiin, että erityisesti johtoryhmätasolla tällä on suora yhteys yrityksen tulokseen

(Colbert et al. 2013), sillä tällöin johtajien henkilökohtaiset vahvuudet saadaan

paremmin hyötykäyttöön. (Kocolowski 2010) Jaetun johtajuuden on havaittu

myös parantavan tiimin jäsenten vuorovaikutustaitoja, luottamusta ja solidaari-

suutta, sekä vähentäneen konflikteja ja väärinkäsityksiä. Samalla havaittiin ryh-

mien olevan yhteisvastuullisia ja oikeudenmukaisia. (Kocolowski 2010)
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Pearce on nostanut esille myös tunneälyn sekä henkisen tason. (Pearce 2007)

Nämä tekijät muistuttavat paljon aretologiaa, joka oli antiikin kreikkalaisten filo-

sofien oppi hyveistä. Alexandre Havard on kehittänyt hyveisiin perustuvaa joh-

tamismallia, sillä hänen mukaansa hyveet synnyttävät luottamusta. Hän pitää

hyveitä voimana, joka mahdollistaa kyvyn toimia ja saavuttaa toiminnalle flow-

tilan. Hänen mukaansa johtajaksi ei synnytä vaan kasvetaan, ja hyveiden tarkoi-

tuksena on kasvattaa johtajan ammatillista osaamista. (Havard 2007) Tämä muis-

tuttaa paljon kristillistä elämää, jonka teologiset hyveet ovat usko, toivo ja rak-

kaus. Nämä luonnolliset hyveet ovat hyvä perusta johtajuudelle.

Lähellä hyvejohtamista on arvojohtaminen. Scheinin arvoteorian mukaan arvot

ovat elämää ohjaavia käsityksiä päämäärän valintaan, jotka ohjaavat myös orga-

nisaatioiden toimintaa. (Schein 1999) Arvojen avulla määritellään organisaation

toimintatapa. Arvot voivat myös olla piilossa organisaation normeissa. Toiminta

voi olla toisten arvojen edistämää kuin niiden, jotka lukevat yrityksen strate-

giapaperissa. Monien organisaatioiden arvot käsittelevät yhteistyötä, yhteisvas-

tuuta ja ihmisläheisyyttä. Kuitenkin jokaisen yrityksen tulisi löytää omat arvot, ei

keksiä niitä. Yhdet vanhimmista nykyajan arvoista ovat edellä mainitut teismin

arvot. Itse arvojohtaminen perustuu pitkälti Pohlmanin ja Gardinerin kahdeksaan

arvovaikuttajaan, jotka ovat ulkoiset ja sisäiset kulttuuriarvot, yksittäisten työn-

tekijöiden, asiakkaiden, sidosryhmien, omistajien, kilpailijoiden ja kolmansien

osapuolten arvot. (Pohlman & Gardiner 2000, 36 – 47). Arvojohtaminen tarkoit-

taa hyvin pitkälti yhteistyöjohtamista, jossa rakennetaan vahva sisäinen, toista

kunnioittava, arvostava ja kannustava kulttuuri. Yhteiset arvot mahdollistavat

hyvän yhteishengen, mutta tämä vaatii yhtenäisyyttä työntekijöiden omasta ar-

vomaailmasta: Se ei saa sotia yrityksen arvomaailman kanssa. Innostus ja tehok-

kuus on mahdollista saavuttaa yhtenäisellä luottamuksella yli organisaatiorajo-

jen, jolloin tulosyksikön tulos yleensä paranee. Tiukasti johdettu organisaatio

monesti saavuttaa vain keskinkertaisen tuloksen. Tosin innovatiivisuutta kontrol-

loivassa organisaatiossa ei puolestaan esiinny. Juuri innovatiivisuus on yritystoi-

mintaa eteenpäin vievä tekijä, joka mahdollistaa uudistumisen. Tärkeää voi orga-
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nisaatiossa olla myös se, miten tavoitteet saavutetaan. Tämä voi tosin johtaa

siihen, että aletaan pelkästään tuijottaa mittaria, jolloin tiedon jakaminen muut-

tuu nopeasti tiedon panttaamiseksi ja avoin organisaatiokulttuuri kilpailevaksi

toisten nokitteluksi. Tällöin työntekijä voi vieraantua siitä, mikä merkitys hänen

omalla työllään on yritykselle. Esimiesten pitääkin huolehtia siitä, että alainen

varmasti tunnistaa oman roolinsa ja merkityksensä. Muutostilanteessa arvojoh-

taminen nähdään valttikorttina. Hyvä analogia saadaan oman elämän suurista

muutostilanteista, jolloin aletaan tarkastella omaa toimintaa kriittisesti oman

arvomaailman kautta, sillä ne luovat moraalisen perustan toimille. (Palmu 2011)

Johtajuusvalmentaja Anne-Liisa Palmu on listannut tärkeitä toimia tiellä arvojoh-

tajaksi. Hän kertoo, että esimiehen pitää antaa työlle merkitys, sillä vain ymmär-

ryksen kautta voi motivoitua. Toisena ohjeena hänellä on arjen arvostaminen,

sillä merkittävimmät asiat tehdään tavallisessa arjessa. Kolmantena hänen mu-

kaansa pitää keskittyä ihmiseen, sillä ihmiset tekevät asioita; ei prosessi. Hän

nostaa esille myös tekojen merkityksen, sillä sanat eivät ratkaise vaan ylimmän

johdon on näytettävä esimerkkiä toimillaan myös keskijohdolle. (Palmu 2011)

Vanha neuvostoliittolainen sananlasku kuuluu: ”Luottamus hyvä, kontrolli paras.”

Valitettavan usein sananlasku pätee yritysten johtamistapoihin. Tiukka kontrolli

työntekijöiden tekemisestä johtaa monesti pelon ilmapiiriin, joka voidaan kokea

loukkaavaksi työyhteisössä, sillä pelossa ei asioita ajattele rationaalisesti. Tällöin

voi esimerkiksi vaikuttaa siltä, että työnantaja ei kohtele työntekijöitä tasa-

arvoisesti tai kollegan kunnioitus voi heiketä. Juuret löytyvätkin useasti todellisen

ja strategisen arvopohjan välisistä eroista, jotka eivät kohtaa ja arvopohja mure-

nee. Epävarmuus työpaikasta on kasvanut, kun irtisanomiset yrityksissä ovat kas-

vaneet tällä vuosituhannella taantuman aiheuttamien sopeuttamistoimien seu-

rauksena. Pelko kohdistuu niin irtisanottuihin kuin jäljelle jääneisiin. Yrityksessä

se näkyy toimintaa lamaannuttavasti: Ei uskalleta innovoida ja kokeilla uusia toi-

mintatapoja epäonnistumisen pelossa vaan halutaan sulautua massaan. Näitä
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tunteita pitää pystyä käsittelemään, sillä pelolla johdettu organisaatio taantuu,

kun avoimuus heikkenee ja yhteistyö vaikeutuu. (Eriksson et al. 2007)

Pelon lietsomisessa medialla on suuri rooli. (Eriksson et al. 2007) Kun riittävän

pitkään jankataan, kuinka huonosti meillä menee, alkaa tyhmempikin ymmärtää,

että hänellä menee huonosti, vaikkei todellisuudessa niin olisikaan. Medialla on

erittäin suuri rooli, sillä sillä on valta päättää, mistä uutisoidaan. Median avulla

voidaan vahvistaa käsityksiä niin puolesta kuin vastaan. Perinteisen käsityksen

mukaan, journalismi on uutisten objektiivista välittämistä, mutta valitettavan

usein subjektiiviset näkemykset saavat vallan. Tämä näkyy hyvin johtajamieliku-

vien luonnissa. Menestyvästä johtajasta luodaan positiivinen mielikuva, kun taas

epäonnistuneesta negatiivinen. Valitettavan usein vaikeat päätökset sopeutta-

mistoimista uutisoidaan negatiivisesti asiavirheillä höystettynä. Hyvänä esimerk-

kinä ovat yritysten yhteistoimintaneuvottelut, jotka nykyään ymmärretään medi-

an takia irtisanomisina vaikka kyseessä on normaali kanssakäyminen työnantajan

ja henkilöstön välillä. Yhteistoimintaneuvotteluissa ei irtisanota ketään.

3.5. Tunteiden huomioiminen
Tunteet hyödyttävät yksilöä, sillä ne suuntaavat mielenkiintoa, motivoivat toi-

mintaa ja auttavat pärjäämään ympäristön vaatimusten kanssa. Myönteiset tun-

teet lisäävät luovaa ongelmanratkaisua, päätöksenteon joustavuutta ja nopeutta.

Myönteiset tunteet myös parantavat muistia, keskittymiskykyä, oppimista sekä

terävöittävät havaintoja ja arviointeja. (Juuti & Virtanen 2009, 137) Tunteet hyö-

dyntävät myös työryhmiä, sillä ne tiedottavat tärkeistä sosiaalisista suhteista ja

tapahtumista, kuten nolostuminen ja suuttuminen. Tunteet auttavat hahmotta-

maan ryhmärajoja, vahvistavat omaan ryhmään kuulumista sekä selkeyttävät

ryhmärooleja. Ne myös helpottavat uusien ihmissuhteiden syntymistä ja ylläpitä-

vät vanhoja sekä edistävät auttamiskäyttäytymistä ja lohduttamista. Tunteet

auttavat mukautumaan työpaikkakulttuuriin ja nopeuttavat roolien, arvojen ja

normien oppimista. (Kim et. al. 2012, 1030 – 1032) Nämä ja muut sosiologiset

teoriat painottavat muutostilanteissa erittäin paljon ihmisten arvoa.
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Organisaatiot ja niissä toimivat ihmiset on usein kuvattu resurssien tavoin järki-

peräisinä ja tunteettomina toimivina olentoina. Tunteita on pidetty haitallisina ja

sopimattomina työyhteisöjen toiminnassa. Kuitenkin tunteet ovat tärkeä osa

ihmistä ja samalla osa työyhteisöjä, joten tunteita ei voi jättää huomioimatta.

Esimiestyö on yksi tärkeimpiä niin organisatoristen tavoitteiden kuin yksilötason

kokemusten toimeenpanijoita työyhteisöissä. (Kim et. al. 2012, 1030–1032) Tun-

teita on pakko työstää tavalla taikka toisella, jotta organisaatio ei ajautuisi kata-

strofiin. Yhden yksilön huono olo voi myrkyttää koko organisaation toiminnan.

Yksilötasolla tämä saattaa ilmetä esimerkiksi loppuunpalamisena. Toisaalta ih-

misten reaktiot pitää tuntea, sillä he ovat se taho, joka toteuttaa muutoksen.

Juuti ja Virtanen tuovat esille erilaisten persoonallisuuksien tapoja käsitellä tun-

teitaan. He ovat tunnistaneen neljä erilaista persoonallisuutta: Narsismin, para-

noidiuden, kompulsiivisuuden ja depressiivisyyden. Narsistiset henkilöt kuvittele-

vat Juutin ja Virtasen mukaan olevansa täydellisiä, mutta raivostuvat kaikesta,

mikä osoittaa, etteivät he ole sitä. Erityisesti silloin, kun muutos koskettaa juuri

heitä, he saattavat purkaa raivoaan muihin erittäin voimakkaasti. Narsistinen

henkilö on luonut itsestään liioitellun mielikuvan, joka saattaa käyttäytyä järjet-

tömästi muutostilanteessa. Tämä voi ilmetä mm. kostamalla niille henkilöille,

joita hän pitää muutoksen aiheuttajana. Juuti ja Virtanen tuovat myös esille, että

jokaisessa meissä asuu pieni narsisti jo aivan vauvasta lähtien, mutta toisilla se

pysyy paremmin piilossa kuin muilla. Tästä syystä muutos voi tuoda narsismin

pinnalle myös niissä henkilöissä, joita ei normaalitilanteessa välttämättä pystyisi

kuvailemaan narsistiksi.

Toisen persoonallisuuden, jonka Juuti ja Virtanen tuovat esille, on paranoidinen

henkilö. Hän heijastaa kielteiset tunteet pois itsestään johonkin toiseen ja kokee,

että tämä henkilö on aiheuttanut kielteiset tunteet. Hän liittää eri tapahtumia

epäloogisella tavalla yhteen. Ikävässä muutoksessa tämä saattaa ilmetä jonkun

henkilön ottamisena silmätikuksi ja hänen pitämisenä kaiken pahan alkuna.
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Kolmantena persoonallisuutena Juuti ja Virtanen tuovat esille kontrolloivan eli

kompulsiivisen persoonan, joka pyrkii kontrolloimaan tunnekuohujaan. Hän ei

näytä tunteita ulospäin ja ulkopuolelta asiaa tarkasteltuna hän näyttää hallitse-

van tilanteen. Suomalaisessa kulttuurissa tätä on pidetty toivottavana tilana ja

mielikuvallisesti tällaista henkilöä pidetään rationaalisena. On kuitenkin syytä

muistaa, että tällainen ihminen on täysin samalla tavalla tunteidensa vallassa

kuin muutkin. Hän tiedostaa tunteensa ja negatiivisessa tapauksessa tuntee syyl-

lisyyttä niistä. Hänelle muutos on uhka, koska se muuttaa tuttuja ja turvallisia

toimintatapoja. Tällöin arviointikriteerit muuttuvat epäselviksi eikä hän voi yksi-

selitteisesti päätellä, milloin hän on toiminut hyvin ja oikein. Perusluonteeltaan

hän pyrkii poikkeamaan sallitusta ja kyseenalaistaa jatkuvasti nykyisen tavan

toimia. Juuti ja Virtanen toteavat myös, että tämä piirre löytyy meistä jokaisesta,

sillä pyrimme kaikki tekemään velvollisuutemme työelämässä ja välttämään vir-

heellistä ja riittämätöntä toimintatapaa. Viimeisenä tutkijat tuovat esille depres-

siivisen positioitumisen, joka seuraa siitä, että henkilö ei ole kyennyt riittävästi

saavuttamaan päämääriään. Tällöin henkilö kokee riittämättömyyttä, mutta

muutostilanne vaikuttaa häneen aivan vastaavasti kuin muihin. Muutos on uhka

sisäistettyjen tavoitteiden saavuttamiselle. (Juuti & Virtanen 2009, 113–118)

Muutos voi tuoda mukanaan myös positiivisia ajatuksia. Positiivisuus on mahtava

voimavara, vaikka hädän hetkellä voikin olla erittäin haastavaa olla positiivinen ja

valaa uskoa paremmasta tulevaisuudesta. Ajatukset kannattaakin kääntää uu-

teen organisaatiokulttuuriin ja sen tuomaan uuteen rooliin, valta-asemaan sekä

uuden luomisen mahdollisuuksiin. Näitä positiivisia elementtejä pitäisi muutosti-

lanteessa tuoda esille ja niiden viestimistä henkilöstölle painottaa. Positiivisuu-

della on tapana levitä. (Klarner, Tondem By & Diefenbach 2011)

3.5.1. Tunteiden työstäminen
Organisatoristen ongelmien taustalla piilee monesti inhimillisen vuorovaikutuk-

sen ongelmat. Ihmisillä on taipumus nähdä epämääräiset, löysästi yhteen liittyvät

asiat hallittuina kokonaisuuksina. Tästä syystä niistä ei keskustella. Tämä johtaa
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siihen, että itse syyt jäävät huomaamatta ja helposti poistetaan vain oireita.

Schein toteaa, että paras interventiotapa olisi ongelman konkretisointi esittämäl-

lä kuvailevia kysymyksiä, joilla voidaan kuvata ongelman esiintymistä käytännön

tasolla esimerkkien valossa. Kun tapaus on tarpeeksi konkreettinen, voidaan on-

gelma ymmärtää paremmin ja yhdistäviä tekijöitä havaita. (Schein 1999, 151)

Tunteista pitää pystyä puhumaan ja sille pitää antaa mahdollisuus vaikka suoma-

laisessa kulttuurissa arvostetaankin viileyttä ja loogisuutta. Tämä saattaa joissa-

kin tapauksissa vaatia koko johtamiskulttuurin muutoksen siihen suuntaan, että

muutoksen aiheuttamista tunteista sallittaisiin puhuttavan. Tällainen kahden-

suuntainen dialogi veisi työyhteisöä avoimempaan suuntaan.

Arikoski ja Sallinen ovat esittäneet muutoksen tunneprosessin mallin, jossa muu-

tos aiheuttaa ensin pelkoa ja sitten vihaa, sillä henkilön oma identiteetti saattaa

olla uhattuna. Nämä negatiiviset tuntemukset tulee ensisijaisesti käsitellä tietyn-

laisen surutyön kautta, jonka jälkeen henkilö on valmis ymmärtämään myöntei-

siä vaikutuksia ja kokemuksia. (Arikoski & Sallinen 2007) Mikäli surutyötä ei teh-

dä, voi työympäristö jakautua kahtia niihin, jotka ymmärtävät muutoksen tuo-

man positiivisen muutoksen, ja niihin, jotka eivät näe muutoksessa mitään hyvää.

Tällä on tuhoisia vaikutuksia työyhteisön toimintaan ja hyvinvointiin. Juuti ja Vir-

tanen toteavat, että tuntemukset saattavat helposti objektoitua, mikäli niitä ei

käsitellä ja surullisen usein suomalaisessa työyhteisössä näitä ei käsitellä. Surun

tunteille haetaan joku yksittäinen henkilö tai ryhmä, ja asioita, jotka eivät miten-

kään liity yhteen, yhdistetään epäloogisesti kokonaisuuksiin. Tämä syyttely saat-

taa helpottaa oloa ja monesti näin käykin. Vanhan sanonnan mukaan kärpäsestä

syntyy härkänen ja huhut saavat siivet. (Juuti & Virtanen 2009, 121) Huhujen

oikaiseminen onkin tässä vaiheessa hyvin vaikeaa voimakkaan vastarinnan takia.

Työntekijöiden on helppoa syytellä johtoa osaamattomaksi ja johdon on puoles-

taan helppoa syyttää työntekijöitä uudistusta vastustaviksi. Positiivinen asenne

muutokseen säilyttää voimavarat itse oleelliseen eli työntekoon ja samalla muu-

tostilanteen aiheuttama pelko työpaikan menettämisen puolesta vähenee.
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Tunteiden johtamistekniikoita on useita. Eräs paljon julkisuudessa tällä hetkellä

oleva on coaching, joka tekniikaltaan pohjautuu neurolingvistiseen ohjelmointiin,

positiiviseen suggestioon ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun. Voidaankin sanoa,

että lisenssin vaativa coaching on tapa rahastaa lisensoimattomalla neurolingvis-

tisellä ohjelmoinnilla. Sana coaching kumpuaa valmentamisesta ja sitä voidaan-

kin soveltaa niin urheilupiireissä kuin johtamisessa. Coachina voi toimia oikeas-

taan kuka tahansa, mutta hänen pitää olla tarpeeksi ulkopuolinen. Hyvänä

coachina voi olla esimerkiksi ulkopuolinen konsultti tai organisaation sisäinen

toimija, kuten henkilöstöhallinnon edustaja, mutta kollegan toimiminen coachina

on aina hieman kyseenalaista kilpailuasetelman takia. Tällöin coachin päämääris-

tä ei voi saada täyttä varmuutta. Varsinaiset coaching-tekniikat voivat sisältää

esimerkiksi sosiometrisiä tekniikoita, kuten roolinvaihto ja esittäminen, kunhan

myönteiset kokemukset assosioidaan ja kielteiset disassosioidaan. (Juuti & VIrta-

nen 2009, 128 – 136, Carlsson & Forssell 2008, 32 – 35) Tämä muistuttaa toimin-

tatavaltaan hyvin paljon Edgar Scheinin vuonna 1999 kehittämää prosessikonsul-

taatiota tutkimustapana. Siinä, missä Scheinin malli lähtee liikkeelle oireista, ei

coachingissa ole varsinaista oiretta vaan kohdehenkilö löytää itsetutkiskelun

kautta ongelmakohtia. Voidaankin sanoa, että hyvä coach on laiska ja tyhmä, sillä

tällöin hän kyselee paljon eksploratiivisia kysymyksiä, kuten myös Scheinin mal-

lissa, eikä oleta mitään ja toisaalta hän saa kohteena olevan henkilön kertomaan

juurta jaksain omasta tilanteestaan ja oivaltamaan omat ongelmansa sekä löy-

tämään niiden ratkaisut. Schein puolestaan toivoo pystyvänsä kysymysten kautta

konkretisoimaan ongelmaa, jotta voidaan etsiä tapauksia yhdistäviä tekijöitä eli

ongelman syitä. (Schein 1999)

Johtaminen on palvelutehtävä, joka muuttuvissa olosuhteissa tarkoittaa ihmisen

valmentamista ja parhaiden puolten löytämistä. Asiakasrajapinnassa ja matalissa,

verkostomaisissa organisaatioissa tämä tarkoittaa lisäarvon tuottoa, sillä asiak-

kaiden kanssa tekemisissä olevat henkilöt tietävät, mitä asiakas haluaa ja toivoo.

(Juuti & Virtanen 2009, s. 150) Johtamisen filosofia onkin muuttunut tarpeiden

tunnistamiseksi ja toimintatapojen kohdentaminen näiden mukaiseksi.
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3.6. Konfliktitilanteet
Ensimmäinen askel tunteiden kohtaamisessa on tunnistaa tunteet ja hyväksyä

ne. Kaikilla on oikeus omiin tunteisiinsa. Niitä ei käy kiistäminen. Hyväksyvä suh-

tautuminen johtaa huolettomuuteen, joka avaa uusia ovia. Albert Bandura (1925

–) esitti vuonna 1971 sosiaalisen oppimisen teorian, jonka mukaan ihmisen käyt-

täytymistä voidaan selittää yksilön ja hänen ympäristönsä vuorovaikutuksen suh-

teena. Peruslähtökohtana hänellä oli, että persoonallisuuden kehitys on tulosta

biologisista ja koettujen tekijöiden summasta. (Bandura 1971) Ihminen ei siis

helposti muuta uskomuksiaan ja arvomaailmaansa. Muutokset niissä ovat aina

syvällisiä ja loogisen ajattelun lopputuloksia, jotka tulee hyväksyä. Mikäli puoles-

taan työntekijän arvomaailma ei kohtaa yrityksen arvomaailman kanssa, on seu-

rauksena työpaikan vaihto. Konfliktit ovat hyvin hoidettuna organisaatioita

eteenpäin vievä voima, josta kaikki osapuolet voivat kerryttää kokemuksia ja ot-

taa opikseen. Konfliktitilanteen johtaminen onkin mielikuvien ja uskomuksien

työstämistä. Tässä kohtaa on syytä muistuttaa, että näkemysero on eri asia kuin

konflikti. Mattila listaa konfliktitilanteiksi mm. arvojen yhteensopimattomuuden,

valtataistelut sekä tiedonsaannin rajoittamisen. (Mattila 2007, 23)

Työyhteisöjen ongelmatilanteet voivat olla moninaisia. Ristiriidat voivat olla nä-

ennäisiä tai todellisia. Monesti muutos laukaisee nämä, sillä tällöin tuttu ja tur-

vallinen pelikenttä särkyy. Muutos voi synnyttää myös yhteisöllistä stressiä ja

työuupumusta. Ongelmat voivat olla myös yksilölähtöisiä, kuten ammattitaidon

puute, työpaikkakiusaaminen tai yhteistyökyvyttömyys.

Konflikti on tilanne, jota kaikki vihaavat ja sitä pyritään välttämään viimeiseen

asti. Kuitenkin se ilmestyy yllättäen eteemme ennemmin tai myöhemmin. Jotkut

kuvittelevat virheellisesti konfliktitilanteen katoavan itsestään, mutta itse asiassa

sen käsittelemättömyys vain pahentaa tilannetta. Käsittelemätön konfliktitilanne

vähentää suorituskykyä etenkin projektityöskentelyssä. Intialainen muutostutkija

Verma kertoo, että konflikteja voi aiheuttaa esimerkiksi työskentelytapojen eri-

laisuudet, henkilömuutokset tai päälliköiden vaihtumiset, työskentelytilojen
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muutokset tai työvälineiden vaihtumiset. Hän nostaa esille myös ratkaisukeinoja,

joita ovat välttely, lepyttely, pakottaminen, kompromissi ja yhteistyö. Jokainen

konfliktitilanne on ainutkertainen, joten valinta näiden välillä on tehtävä tapaus-

kohtaisesti. Konfliktit kuitenkin kytevät pinnan alla ja purkauksia tapahtuu vasta

pitkän ajan kuluttua. Konfliktinhallinta perustuukin konfliktien ennaltaehkäisyyn,

konfliktin käsittelyyn ja konfliktin selvittämiseen. Mahdollisimman varhainen

puuttuminen lisää käsittelyn onnistumista. (Verma 1998) Järvinen on esittänyt

varhaisen puuttumisen tärkeyden työyhteisön ongelmakierteen kautta. Hänen

mukaansa ongelmaan pitää puuttua varhaisessa vaiheessa, jotta konfliktitilanne

ei saastuta koko organisaatiota. Kuvassa 5 on esitetty Järvisen näkemys työyhtei-

sön ongelmakierteestä. (Järvinen 1998, 124)

Kuva 5. Työyhteisön ongelmakierteen vaiheet. (Järvinen 1998, 125)
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3.7. Muutosvastarinta
Muutosvastarinta on terveen ihmisen merkki. Kuten jo monesti todettua, ei

muutosvastarinta ole aina negatiivinen asia vaan se on myös mahdollisuus uuden

luomiselle. Kuitenkin laajasti oletetaan, että muutoksen vastustaminen on yleistä

ja oletettavaa, koska muutoksessa kohdataan tuntematon ja joudutaan luopu-

maan tutusta ja turvallisesta. Muutosvastarinnan syyt ovat usein henkilökohtaisia

ja tilannesidonnaisia. Niiden ymmärtäminen on tärkeää eikä syitä saa yksinker-

taistaa liikaa. Kaikki syyt eivät läheskään aina ole järkiperäisiä. Arthur Bedeian

esitti neljä yleistä syytä muutosvastarinnalle, jotka ovat kapea-alainen oman

edun tavoittelu, väärinkäsitys ja luottamuksen puute, ristiriitaiset arviot ja alhai-

nen sietokyky muutokselle. Aiemmin esitetyn Maslowin tarvehierarkian ole-

tusarvona on, että lähtökohtaisesti yksilö haluaa varmistaa oman toimeentulon-

sa. Se näkyy myös muutosvastarinnassa, sillä yksilö haluaa varmistaa oman toi-

meentulonsa ja olla hyödyllinen omalla ydinosaamisalueellaan. Tämän päälle

yksilö pystyy arvioimaan, miten luotettavana hän pitää saamaansa tietoa ja pyrkii

tulkitsemaan sitä mahdollisten uhkakuvien kautta. Näitä hän arvioi ja peilaa saa-

vutettaviin hyötyihin ja uusiin etuihin, joiden ristiriitaisuudesta lopulta päättää

muutosvastarinnan asteen. Yksilöllisiä eroja esiintyy, sillä yksilöt eroavat kyvyk-

kyyksiltään ja vahvuuksiltaan, jotka vaikuttavat muutostilanteesta ja sen luomas-

ta epävarmuudesta selviytymiseen . (Buchanan & Huczynski 2004, s. 617 – 619)

Muutos on yksilöllinen kokemus, jonka osana tunteet ovat. Muutosta voidaan

ajatella tunnetasolla psykologisena sopimuksena uudesta, jonka purkautuminen

näkyy muutosvastarintana.

Muutoskonsultti Peter Block jakaa muutosvastarinnan kolmeen osa-alueeseen:

Rationaaliseen, poliittiseen ja emotionaaliseen, jotka ovat esitettynä kuvassa 6.

Hän toteaa myös, että muutosvastarinta ei välttämättä tarvitse muutosta vaan

muutoksen puute voi myös laukaista samoja oireita. Esimerkiksi etenemismah-

dollisuuksien puute tai palkkakehityksen tyssääminen saattaa aiheuttaa vastarin-

taa esim. projektien toteuttamisessa. Tällöin henkilö itse pyrkii hakemaan muu-

tosta esimerkiksi työpaikkaa vaihtamalla. (Block 2002)
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Kuva 6. Miksi muutosvastarintaa esiintyy. (Block 2002)

Muutostutkija Pekka Mattilan mukaan muutosvastarinnan määrää voidaan pitää

johtamistaidon mittarina, sillä muutosvastarinta syntyy useimmiten epäonnistu-

neen tai ponnettoman johtamisen seurauksena. Ratkaisevaa on johdon kyky luo-

da jatkumo nykytilasta uuteen ja pitää kiinni johdonmukaisesti organisaation

perussäännöistä. Hän on havainnut tutkimuksissaan, että erityisesti asiantuntija-

organisaatio on erittäin kriittinen työnantajaansa kohtaan. Niin pitkään kun joh-

tajalla on asiantuntijan luottamus, tulkitsee hän muutoksen positiivisesti, mutta

luottamuksen menetettyään alkaa asiantuntija kääntää asiat päälaelleen. Se,

miten johto ottaa vastaan ja suhtautuu muutosvastarintaan, vaikuttaa työtekijöi-

den kokemukseen muutoksen johtamisesta. (Mattila 2007, s. 26 – 27, 53) Näitä

muutosvastarinnan elementtejä on tutkittu paljon ja niiden käsittelemistä on

pyritty helpottamaan. Nykyinen tutkimus on painottunut henkilöstöjohtamiseen

ja tunteiden huomioimiseen. (Klarner, Tondem By & Diefenbach 2011)

Elisabeth Kübler-Ross (1926 – 2004) esitti, että tunnetason muutosprosessi ta-

pahtuu vaiheittain ja jokainen vaihe heijastuu käyttäytymiseemme, joka voidaan

ulkoisesti havainnoida. Hänen vaihemallinsa on esitetty kuvassa 7. Hän esitti teo-
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riansa pohjautuen henkilökohtaiseen menetykseen, mutta hänen mielestään sitä

voidaan soveltaa myös muutostilanteessa. Hänen mukaansa vaihemallista ja

tunnevasteista voidaan päätellä organisaation tila muutoksen keskellä. (Bucha-

nan & Huczynski 2004, s. 614)

Kuva 7. Tunnetason muutosprosessi Kübler-Rossia mukaillen. (Kübler-Ross 1970,
264)

Ensimmäinen vaihe muutoksessa on järkytys ja shokki. Sen jälkeen seuraa kiel-

täminen ja epäusko, joka kääntyy vihaksi ja muiden syyttelyksi. Uskotaan, että

tämä on vain unta eikä näin voi tapahtua tai jos tapahtuu, ovat asialla pahat kol-

legat, jotka haluavat päästä minusta eroon. Tämän syyttelyn kanssa yritetään

käydä kauppaa, jotta muutosta ei tapahtuisi, ja organisaation asenteissa alkaa

näkyä me-henkeä. Organisaatio pyrkii etsimään keinoja vanhan tilanteen säilyt-

tämiseksi, jotta jokainen pysyisi mukavuusalueellaan. Tämä kääntyy hiljalleen

suruksi, kun huomataan muutoksen olevan väistämätön ja sen seuraukset ale-

taan yleisesti hyväksyä. Vanhaan ei ole enää paluuta. Uutta mallia aletaan kokeil-

la ja sen eri toiminnoista löydetään hyvät puolet. Lopulta uusi malli hyväksytään.

(DeHondt 2012)
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Klarner, Tondem By & Diefenbach jakavat tämän kahteen osaan: Ensisijaiseen ja

toissijaiseen arviointiin. Ensisijaisen arvioinnin aikana yksilö punnitsee muutosoh-

jelman vaikutuksen omaan hyvinvointiinsa. Mikäli hän havaitsee sen vaikuttavan,

siirtyy arviointi toissijaiseen vaiheeseen, jonka aikana hän pyrkii saamaan lisää

tietoa ja peilaamaan sitä jokapäiväiseen elämään. Havaitessaan ne elementit,

jotka muuttuvat, yksilö muodostaa tunnetason siteen joko hyväksyen tai hyläten

muutoksen. Samalla yksilö kehittää omaa kanssakäymistään alaisten, esimiesten

ja kollegoidensa kanssa. Tätä voidaan käyttää hyväksi myös muutosvastarinnan

ennaltaehkäisyssä: Proaktiivinen toiminta johtaa todennäköisimmin työtyytymät-

tömyyden vähenemiseen. Tämä tunnejälki heijastuu myös muihin organisaatios-

sa. Erityisesti johtajan osoittamat tunteet muutosta kohtaan aistitaan ja omaksu-

taan nopeasti. (Klarner, Tondem By & Diefenbach 2011)

Muutostilanteen kynnyksellä on hyvä arvioida, millaista vastarintaa on odotetta-

vissa ja kuinka voimakasta vastustus tulee olemaan. Näiden henkilöiden tarpeet

olisi syytä tiedostaa ja selvittää heidän arvomaailmansa ja uskomuksensa, sillä

tällöin niiden käsittely on huomattavasti helpompaa. Muutoksen yhteydessä on

syytä tunnistaa myös ne tahot, jotka suhtautuvat positiivisesti muutokseen, sillä

näiden muutosagenttien käyttäminen muutoksessa vauhdittaa sitä ja antaa muil-

le kuvan paremmasta huomisesta. Monilla esimiehillä kiire kuitenkin estää tämän

tärkeän tehtävän, sillä sen tuloksia ei nähdä välittömästi. Erilaiset sinänsä tärkeät

ja välttämättömät kokoukset, sähköpostit ja projektit vievät esimiehen aikaa alai-

silta. Lyhyet ja vapaamuotoiset tapaamiset työntekijöiden kanssa ovat kuitenkin

mahdollisuus, jonka avulla koko organisaatiota voidaan kehittää.

Informaation jakaminen avoimesti vähentää muutosvastarintaa, kuten myös kou-

lutus ja perehdyttäminen. Muutokseen liittyvien pelkojen vähentäminen ja tur-

vallisuuden tunteen lisääminen parantaa henkilöstön sitoutumista. Tehokkain

tapa lisätä pelkoa on pysytellä poissa muutoksen keskeltä, sillä se herättää henki-

löstössä epäilyksiä muutoksen vaikutuksista. Osa saattaa kokea esimiehen tai

johtajan poissaolon vastuun pakoiluna. (Mattila 2007, 171–185) Pelko työpaikan
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menettämisestä voi vallata monet muutostilanteessa.  Tämän pelon poistamisen

aiheuttaman turvallisuuden tunteen vaikutusta työskentelyyn ei voi liikaa koros-

taa. Jos esimies ei ole läsnä, voidaan helposti ajatella esimiehen valmistelevan

omaa poislähtöään ja varmistavan omaa selustaansa. Fyysinen läsnäolo ei tieten-

kään poista tätä mahdollisuutta, mutta se luo mielikuvan toiminnan jatkumises-

ta. Muutosvastarinnan torjumisessa mielikuvien luominen on avainasemassa.

Muutos on psykologinen kokemus, joka vaikuttaa yksilöön, mutta sen vaiheet ja

seuraukset voivat olla haastavat ennustaa. On havaittu, että varsinkin nopea ja

yllättävä muutos, kuten myös toistuvat muutokset, voivat vaikuttaa negatiivisesti

yksilöön. Suurena haasteena voidaan pitää muutosväsymystä, joka voi synnyttää

muutosvastarintaa. (Klarner, Tondem By & Diefenbach 2011) Esimiesten pitää

ymmärtää, mistä muutosvastarinnan syyt kumpuavat, jotta he osaavat toimia

tilanteen vaatimalla tavalla. Muutosvastarinta ei kuitenkaan ole aina negatiivista.

Se voi olla positiivinen ja luova tila, joka oikein hoidettuna kehittää työyhteisöä

entisestään, sillä tällöin yksilöiden ajatuksia ja ehdotuksia kuunnellaan ja niiden

kehitysmahdollisuudet osataan hyödyntää, kun halutaan lieventää pahaa oloa.

Bedeian ja Eccles listaavat muutosvastarinnan pääsyitä ja niiden merkitystä ja

vaikutusta organisaatioon. Ensimmäinen pääsyy on kapeakatseinen oman edun

tavoittelu, sillä yksilöllä on luontainen tarve huolehtia omasta edustaan ja estää

henkilökohtaiset menetykset. Muutos heilauttaa hänen status quotaan ja hei-

kentää hänen valtaansa ja palkkioitaan, sekä vaikuttaa arvostukseen, suhteisiin,

statukseen ja turvallisuuden tunteeseen. Muutos turhauttaa ja on uhka, mikäli

oma tietotaito osoittautuu vanhaksi ja jopa turhaksi. Toinen pääsyy on vää-

rinymmärrys ja luottamuksen puute. Yksilö pyrkii tulkitsemaan vastaanottaman-

sa informaation ja ymmärtämään sen. Tähän vaikuttaa hyvin vahvasti luottamus

viestintuojaan. Muutoksen syitä, seurauksia ja merkitystä ei välttämättä ymmär-

retä johdon odottamalla tavalla. Jos muutoksesta viestii johto, johdossa toimiviin

yksilöihin ei välttämättä luoteta. Myös johdon motiivit saatetaan kokea epäilyt-

tävinä. Muutosta vastustetaan kommunikoinnin, ei itse muutoksen takia. Kolmas
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pääsyy on ristiriitainen arviointi, jolloin yksilöiden erilaisuus ja yksilölliset arvot

vaikeuttavat heidän tapaansa arvioida tilanteita ja asioita. Arviointiin vaikuttaa

saatu tieto ja sen laatu. Analyysin kautta yksilö muodostaa käsityksensä muutok-

sen toimivuudesta, mutta antaa myös kehitysehdotuksia ja rakentavaa kritiikkiä.

Yksilöllisen arvioinnin tulokset määrittävät, miten yksilö suhtautuu muutokseen.

Muutoksen tuomat uudet arvot ja toimintatavat voidaan kokea vastenmielisinä,

ja jos muutosviestintä on puutteellista, kasvaa yksilöllisen arviointiprosessin

merkitys. Rakentava kritiikki, vaihtoehdot ja kehitysehdotukset voivat parhaim-

millaan tehostaa muutoksen toteutumista. Neljäs pääsyy on alhainen muutoksen

sietokyky. Yksilöt eroavat kyvyissään ja vahvuuksissaan sietää muutosta, selviytyä

muutostilanteessa ja kohdata sen tuoma epävarmuus. Tämä tuo mukanaan epä-

varmuutta ja vaatii yksilöä ajattelemaan ja käyttäytymään eri tavalla kuin aiem-

min, mikä voi haastaa yksilön käsityksen itsestään ja vaikuttaa itseluottamuk-

seen. Muutoksen tuoma ahdistus ja pelko voivat ylittää muutoksen tuomien hyö-

tyjen vaikutukset. (Buchanan & Huczynski 2004, 617)

Tunteet vaikuttavat muutosvastarinnan muodostumiseen yksilötasolla. Muutos-

tilanne voi herättää ajatuksen työtaakan kasvamisesta, mikä voi luoda turhautu-

misen ja väsymisen tunnetta. Toisaalta yksilö saattaa saada parannusehdotuksen

esitettyyn muutokseen, mikä puolestaan voi synnyttää yksilössä positiivisen tun-

teen. Kuitenkin yksilö kohtaa joka tapauksessa motivaatio-ongelman sitä muu-

tosta kohtaan, joka hänelle on viestitty, eikä hän halua toimia sillä tavalla, kuten

viestin mukaan pitäisi toimia. Muutosjohtamisessa pitäisi synnyttää positiivisia

ajatuksia muutosta kohtaan, sillä positiiviset ajatukset luovat positiivisia tunne-

kokemuksia, joiden kautta taas sitoutuminen ja motivaatio muutoksen vaati-

maan toimintaan ja käyttäytymiseen syntyvät. Tämä synnyttää positiivisen kier-

teen muutokseen. Muutos itsessään voi tuoda myös positiivia asioita yksilöiden

elämään, mutta ne pitää pystyä tunnistamaan ja viestimään. Positiivisia asioita

voivat olla uusi organisaatiokulttuuri, byrokratian väheneminen, uusi rooli, lisää

valtaa tai uudet ammatilliset haasteet. Näitä positiivisia kokemuksia pitäisi muu-

tosjohtamisessa vahvistaa, jotta yksilön energiataso paranee ja sitoutuminen
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muutokseen lisääntyy. Positiivisuus leviää monesti organisaatiossa ja tämän hyö-

dyntäminen on tärkeää, sillä tunteet ovat harvoin vakaita ja organisaatiossa voi

samaan aikaan vaikuttaa useita eritasoisia tunteita. Tunteille ominaista on niiden

dynaamisuus ja prosessimaisuus: Tunteet mukautuvat tilanteisiin ja kehittyvät

nopeasti vastaamaan uutta tilannetta, kun uutta tietoa muutoksesta saadaan.

Tunteiden hallitseminen, ymmärtäminen ja niihin vaikuttaminen ei ole helppoa,

mutta muutoksen johtamisessa ne pitää entistä paremmin tunnistaa ja käsitellä

eri muutosvaiheissa, sillä se auttaa yksilön muutoksen kehittymisessä. (Klarner,

Tondem By & Diefenbach 2011, 332–333)

3.8. Muutosviestintä
Onnistunut muutoksen johtaminen lähtee liikkeelle ihmisten johtamisesta. Taka-

vuosina ihmisistä ei juurikaan välitetty, vaan liiketoiminnalliset ydinajatukset oli-

vat tuloksiin pääseminen ja toiminnan tehokkuus. Tehokkuusajattelu jyllää edel-

leen, mutta ihmisistä välittäminen on yhä suuremmassa roolissa. Kotterin mu-

kaan monissa empiirisissä tutkimuksissa on todettu, että muutos ei synny ana-

lyysien, raporttien tai loogisten analyysien tuloksena. Ihmiset eivät muuta toi-

mintatapaansa näiden seurauksena. Toiminta on seurausta kokemuksista. On

kuitenkin havaittu, että keskusteleva ihmisten johtaminen vie muutosta eteen-

päin. (Kotter 1996) Taustalla tässä näkemyksessä lienee ylimmän johdon ja ope-

ratiivisen johdon näkemyksien kohtaamattomuuden tila, vaikka itse päämääristä

vallitsisi yhteisymmärrys. Kommunikaatio ei toimi. Operatiivinen taso ei kerro

tekemisistään ja johto ei anna palautetta. Esimerkiksi Virtasen ja Kauppisen Hel-

singin kaupungin henkilöstöstrategian jalkauttamisesta kertovassa tutkimuksessa

havaittiin, että strategia ei jalkaudu itsestään. Myös he huomasivat, että keskus-

telu asiasta olisi ensiarvoisen tärkeää ja henkilöstö kokee sen tärkeäksi. (Virtanen

& Kauppinen 2008) Tilanteen selvittäminen ei vaatisi kovin erikoisia keskustelu-

taitoja, jotta ihmiset saataisiin mukaan muutokseen. Juuti ja Virtanen toteavat,

että ”Johtaminen ei sijaitse johtajassa, vaan niissä suhteissa, joita ihmisten välillä

on.” (Juuti & Virtanen 2009, 146) Johtaminen varsinkin muutostilanteessa ei ole

viestien ja analyysin välittämistä eteenpäin vaan eläytymistä tilanteeseen ja ker-
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tomista kokemuksista, jotka vetoavat ihmisten tunteisiin. Jokainen muutos hei-

jastuu ihmissuhteisiin, ja ihmiset ovat mielellään mukana kehittämässä työympä-

ristöään ja työtään, mikäli heille annetaan reilulla tavalla mahdollisuus luoda

mielekkäämpiä toimintatapoja. Muutos voi onnistua vain silloin, kun johto ja

esimiehet sitoutuvat muutokseen ja onnistuvat viestimään muutoksen ymmär-

rettävästi ja perustellusti koko henkilökunnalle.

Tietyt toimintatavat määrittelevät organisaation sisäistä uudistumista. Viestinnän

merkitystä muutoksessa ei voi olla korostamatta liikaa. Organisaatiot ovat mo-

nimutkaisia verkostoja, joissa ihmiset toimivat. Tämän vuorovaikutuksen ymmär-

täminen on kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Juutin ja Virtasen mukaan moni-

puolinen ja avoin dialogi on yksi menestymisen ja uudistumisen kulmakivistä.

(Juuti & Virtanen 2009, 103) Tieto itsessään ei ole arvokasta, vaan tiedon tulkinta

sosiaaliseksi informaatioksi. Tätä voidaan kuvata seuraavalla esimerkillä: Mikalla

on uusi BMW. Tämä tieto ei sinällään tuota mitään lisäarvoa, mutta kun jaloste-

taan tietoa sosiaaliseksi informaatioksi, tieto saakin uuden merkityksen: Mikalla

on siis niin paljon rahaa, että hän voi ostaa uuden BMW:n. Tämä tieto on jo arvo-

kasta esimerkiksi veronkiertämisen tutkinnassa. Sosiaalista informaatiota tuotta-

vat myös käytetty kieli eli verbaalinen ja visuaalinen ulosanti.

Työyhteisöjen viestinnästä on puhuttu paljon, mutta silti käsitteet tiedottaminen

ja viestintä tuntuvat edelleen sekoittuvan. Monesti viestintä nähdään prosessina,

jossa toinen osapuoli (yleensä johtaja) lähettää toiselle (yleensä alaiselle) infor-

maatiota, ja vastaanottaja ottaa viestin vastaan ilman reaktiota, tahdottomana ja

sokeasti. Tämä näkyy monessa toimintatavassa eri puolella organisaatiota. Tau-

lukossa 3 on esitetty mukaillen Juutin ja Virtasen havaintoja erilaisista tiedotta-

misen ja kommunikaation eroista.
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Taulukko 3. Organisaation viestintäkulttuuri mukaillen Juutia ja Virtasta. (Juuti &
Virtanen 2009, s 106)

Tiedottaminen Dialogi
Viestinnän suun-
ta

Ylhäältä alas Kahdensuuntaista

Viestinnän ajoi-
tus ja sisältö

Tiedon välittäminen on
reaktiivista ja ajallisesti
pisteittäistä.

Tiedon välittäminen on proak-
tiivisuuteen perustuvaa ja sisäl-
löt ovat yhteisen pohdinnan ja
ymmärryksen tulosta. Viestintä
on ajallisesti jatkuvaa.

Viestinnän keinot
Viestintä on yksisuun-
taista ja lähinnä kirjoite-
tun tiedon välittämistä.

Viestintä on kaksisuuntaista,
yhteisten foorumien kautta väli-
tettyä.

Viestintoimittajat

Rajattu ydinjoukko ja-
kaa tietoa massalle.

Kaikki organisaation jäsenet
toimivat viestin välittäjinä ja
samalla organisaation imagon
rakentajina.

Organisaatiomalli Byrokraattinen hierarkia Verkosto

Projektimalli

Kurinalainen ja tavoit-
teisiin sidottu, jonka
hallinta on lähinnä poik-
keamien tarkastelua ja
riskienhallintaa.

Joustava ja analyyttinen toimin-
takulttuuri, jossa opitaan yh-
dessä. Hallinta on pienten me-
nestystarinoiden konseptointia
ja levittämistä.

Tiedottamisessa korostuu tiedonjaon vähyys. Tietoa jaetaan juuri sen verran,

kuin koetaan välttämättömäksi, ja sekin hyvin pitkälle kirjallisessa muodossa re-

aktiivisesti: Päätöksistä kerrotaan vasta, kun ne on tehty tai kun on jotain kerrot-

tavaa. Young ja Post toteavat, että yksilöt kaipaavat muutoksien yhteydessä tie-

toa siitä, miten muutos vaikuttaa juuri heidän jokapäiväiseen työhönsä. Kuitenkin

myös oikea-aikaisuus on tärkeää eli asioista pitäisi kertoa heti, kun niistä tiede-

tään, eikä vasta ratkaisujen tekemisen jälkeen. Muutoin seurauksena voi olla

tyytymättömyyttä, vihaa ja epäluottamusta. (Young & Post 1993)

Juutin ja Virtasen mukaan tiedottamisen viestintäkulttuuri perustuu ajatukselle,

että ihminen on rationaalinen olento, joka lukee ja omaksuu saatavilla olevat

dokumentit ja muodostaa näistä käsityksen, joka on valtavirran mukainen. Tie-

dottamista täydennetään ydinryhmällä, joka hoitaa tiedotuksen ja ajoituksen.

(Juuti & Virtanen 2009, 105–106) Tähän liittyy monia pulmia, kuten kiire. Strate-
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gia nähdään toisarvoisena operatiiviseen ja tehokkaaseen toimintaan nähden.

Myös henkilöstön erilaisuus ja monimuotoisuus parantavat muutosvalmiutta.

Erilaisten ajattelutapojen on todettu vauhdittavan muutosta. (Doz & Kosonen

2008, 72–73) Tällöin keskustellaan erilaisista näkökannoista, mikä vie eteenpäin.

Toimivan viestinnän edellytyksenä on ylimmän johdon asenne. Mikäli ylin johto

ei näe viestintää tärkeänä saati kahdensuuntaisena, jää sen merkitys väistämättä

vähäiseksi. (Juuti & Virtanen 2009, 105) Tiedonvälityksellä ei tuolloin nähdä ole-

van merkitystä organisaatiomuutoksen toteutumisen kannalta. Pahin muodostu-

va mielikuva on tällöin salailu, joka ennen pitkää johtaa ilmapiirin, avoimuuden,

luottamuksen ja arvostuksen alenemiseen ja toimintakulttuurin rappeutumiseen.

Viestit on kerrottava samanlaisena jokaiselle sidosryhmälle niin, että viesti koe-

taan luotettavana. Viestinnällä on tärkeä rooli muutosjohtamisessa.

Myös Mattila nostaa esille viestinnän merkityksen. Hän toteaa, että liian usein

muutoksen viestintä hoidetaan kriisiviestinnän keinoin, jolloin henkilöstö on jo

saattanut saada vääristynyttä ja värittynyttä tietoa. Viestinnän haasteena ovat

nopeasti liikkuvat huhut, jotka levittävät puutteellista viestiä. Huhut myös vaike-

uttavat kokonaisuuksien hahmottamista ja omaksumista. Tämä ei korjaannu yh-

dellä tiedotustilaisuudella tai diaesityksellä. Muutosviesti kannattaisi pilkkoa pie-

niin osiin, jolloin ymmärtäminen helpottuisi. (Mattila 2007, 187–190)

3.8.1 Viestintäkanavat
Olennainen ero tiedottamisen ja dialogin välillä on myös viestintäkanavissa.

1970-luvulla koettiin, että viestintä koostuu dokumenttien välittämisestä ja saat-

tamisesta alaisten käyttöön. On kuitenkin havaittu, että näin ei yksiselitteisesti

ole. (mm. Juuti & Virtanen 2009) Tieto ei välity pelkästään dokumentteja lähet-

tämällä tai laittamalla intranetiin vaan myös puhumalla ja olemalla läsnä. Toinen

hyvä viestinnällinen tehokeino suullisessa viestinnässä on, että viesti muokataan

sellaiseen muotoon, että kaikki ymmärtävät sen. Kirjallisessa viestinnässä näin ei

välttämättä tapahdu tai viesti voidaan vähintään ymmärtää väärin.
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Henkilöstöllä on suuri rooli muutoksen viestinnässä. Olennaista muutoksen läpi-

viennissä on, miten alimman portaan työntekijät ymmärtävät muutoksen ja ko-

kevatko he sen tunnetasolla hyödylliseksi. Avainasemassa onnistuneessa muu-

toksessa on ymmärtäminen ja tavoitteiden kirkastaminen. Muutos voi onnistua

vain sitoutumisen kautta, joka vaatii viestinnältä paljon. Viestinnän kohteeksi ei

riitä pelkästään oma organisaatio vaan myös ulkopuoliset sidosryhmät ja yhteis-

työkumppanit tulee huomioida. Muutos saattaa jopa vaikuttaa asiakkaiden juri-

diseen asemaan ja sopimussuhteisiin sopijaosapuolten välillä. Kaikki muutokseen

liittyvä tausta- ja valmistelutieto ei kuitenkaan päädy esimiehille asti, joten muu-

tostyötä toteutetaan epätäydellisten tietojen varassa. Viestintään tämä ei kui-

tenkaan saisi heijastua, vaan esimiehen pitäisi pystyä kertomaan yksinkertaisesti

se, mikä muuttuu, miksi muutos tapahtuu ja miten muutos tulee vaikuttamaan

juuri kyseisen yksilön toimintaan. Viestit on kerrottava rehellisesti ja täsmälleen

samanlaisina kaikille sidosryhmille, jotta viesti koetaan luotettavana ja uskotta-

vana. Tähän voidaan käyttää apuna muutosagentteja, joiden on havaittu helpot-

tavan muutosta. (Buchanan & Huczynski 2004, 634) Muutosagentit ovat organi-

saatioiden solmukohdissa olevia henkilöitä. Muutosagentti tukee käynnissä ole-

vassa muutoksessa merkityksenantoa ja auttaa ymmärtämään erilaisia tilanteen

tulkintoja. Nämä henkilöt eivät välttämättä ole esimiesasemassa vaan organisaa-

tion epävirallisia ”johtohahmoja”, joita kuunnellaan sen vuoksi, että heillä on

esimerkiksi asiantuntijuutta joko viestinnästä itsestään tai viestittävästä asiasta.

Mattila näkee myös heikkouden muutosagenttien käytössä, sillä jos muutos-

agentti keskittyy liiaksi ihmettelemään, miksi muut eivät ymmärrä tai näe muu-

toksen hienoutta, voi kritiikin suvaitsemattomuus lisätä konflikteja työyhteisössä.

(Mattila  2007,  74)  Myös  Juuti  ja  Virtanen  sekä  Weick  ja  Quinnin  tuovat  esille

muutosagentit ja heidän käyttämisen muutostilanteessa. Heidän mukaansa kui-

tenkin keskeistä muutostilanteessa, sen tulkinnassa ja muutosviestinnässä on

dialogi sekä kielen että identiteetin kehitys, vaikkakin muutosagenttien käyttä-

minen voi helpottaa muutoksen tarpeellisuuden ymmärtämistä. (Juuti & Virta-

nen 2009, Weick & Quinn 1999)
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4. YHTIÖITTÄMINEN JA HENKILÖSTÖ
Tässä tutkimuksessa käytettävä case-aineisto koskee kunnallisen liikelaitoksen

yhtiöittämistä kuntalain muuttamisesta annetun lain mukaisesti (626/2013).

Laissa on määritelty henkilöstön asema yhtiöittämisen yhteydessä. Tästä syystä

on tärkeää tarkastella juridista ympäristöä erityisesti henkilöstön näkökulmasta,

sillä se muodostaa viitekehyksen, jonka mukaan henkilöstöä kohdellaan muutos-

tilanteessa.

Yhtiöittämiseen liittyy usein työoikeudellinen ja vahvasti EU-oikeuteen pohjautu-

va käsite liikkeen luovutus. Liikkeen luovutus on määritelty työsopimuslain

(55/2001, myöhemmin TSL) 1 luvun 10 §:ssä, ja sillä tarkoitetaan yrityksen, liik-

keen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle

työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa

pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Jotta kyseessä olisi liik-

keen luovutus, on kolmen edellytyksen täytyttävä: työntekijöiden työnantajan on

vaihduttava, osapuolten välillä on vallittava oikeudellinen yhteys (esim. sopimus

liiketoimintakaupasta), ja luovutuksen kohteen on oltava toiminnallinen kokonai-

suus. Jälkimmäiseen edellytykseen liittyy läheisesti vaatimus siitä, että toiminnal-

linen kokonaisuus pysyy samana tai samankaltaisena myös luovutuksen jälkeen

ja toiminta jatkuu keskeytyksettä. (Valkonen 2006, 586)

Yhtiöittäminen ei välttämättä automaattisesti täytä liikkeen luovutuksen tun-

nusmerkistöä, vaan kuntalain muuttamisesta annetun lain esitöiden mukaan yh-

tiöittämisessä tulee yleisesti arvioitavaksi, onko kyse TSL:n 1:10:n ja kunnallisesta

viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 25 §:n mukaisesta liikkeen luovutuksesta.

(HE 32/2013) Laissa kuntalain muuttamisesta on kuitenkin erikseen säädetty,

että ennen lain voimaantuloa kilpailutilanteessa markkinoilla hoidetun tehtävän

siirto lain perusteella osakeyhtiö-, osuuskunta-, yhdistys- tai säätiömuotoiseksi

katsotaan liikkeen luovutukseksi. Näin ollen tutkimuksessa ei ole tarvetta pohtia

sitä, täyttääkö yhtiöittäminen tässä tapauksessa liikkeen luovutuksen tunnus-

merkistön.
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4.1. Liikkeen luovutuksen oikeusvaikutukset
Liikkeen luovutuksen yhteydessä luovutuksen kohteena olevan liiketoiminnon

henkilöstö siirtyy automaattisesti uuden yhtiön palvelukseen. Työntekijät siirty-

vät ns. vanhoina työntekijöinä, mikä tarkoittaa sitä, että työntekijöiden työnanta-

jaa sitovat edut ja muut työsuhteen sitovat ehdot siirtyvät sellaisenaan.  Mahdol-

linen noudatettava työehtosopimus voi kuitenkin muuttua. Luovuttajayhtiön

soveltamaa työehtosopimusta on kuitenkin myös luovutuksensaajan lähtökohtai-

sesti sovellettava siirtyneisiin työntekijöihin sen voimassaoloajan päättymiseen

asti. (Valkonen 2006) TSL 1:10:n tarkka sanamuoto siirtyville velvoitteille on:

”luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuu-

det sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai

haltijalle”, mikä tarkoittaa työnantajaa sitovia työsuhteen ehtoja. Siirtyminen

tapahtuu automaattisesti ja on pakottava. (Valkonen 2006) Siirtyvällä työntekijäl-

lä ei siten ole oikeutta pysyä luovuttajan palveluksessa. Lain mukainen tapa vält-

tää joutuminen luovutuksensaajan palvelukseen on irtisanoutuminen. Liikkeen

luovutuksen yhteydessä työntekijällä onkin käytössään erityinen irtisanoutumis-

oikeus. Sekä TSL:n että viranhaltijalain mukaan viranhaltijalla ja työntekijällä on

oikeus irtisanoutua työ- tai palvelussuhteesta irtisanomisaikaa noudattamatta

luovutuspäivästä, jos hän on saanut tiedon luovutuksesta viimeistään kuukautta

ennen luovutuspäivää. Jos henkilölle on annettu tieto luovutuksesta myöhem-

min, hän saa irtisanoa työ- tai virkasopimuksensa päättymään luovutuspäivästä

tai tämän jälkeen, viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa saatuaan tiedon

luovutuksesta. Tämä oikeus koskee myös määräaikaisessa työsuhteessa olevia

työntekijöitä. Irtisanomista käsitellään, kuin työnantaja olisi suorittanut irtisano-

misen.  (HE 32/2013) Työnantajan suorittama irtisanominen vaikuttaa mm. irti-

sanotun työttömyyskorvauksen karenssiaikaan.

4.2. Liikkeen luovutuksen liittyvä yhteistoiminta
Liikkeen luovutusten yhteydessä on otettava huomioon myös mahdollinen yh-

teistoimintavelvoite. Yhteistoimintavelvoitteesta säädetään laissa työnantajan ja

henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007), laissa yhteistoimin-
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nasta valtion virastoissa ja laitoksissa (1233/2013) ja laissa yhteistoiminnasta

yrityksissä (334/2007, myöhemmin YTL).

Tässä yhteydessä pitää kuitenkin muistaa, että itse liiketoiminnan luovutus ei ole

yhteistoimintaneuvottelujen kohteena. (Uoti 2011) Yhteistoimintavelvoite tar-

koittaa käytännössä sitä, että luovuttajalla ja luovutuksensaajalla on yhteinen

velvollisuus tiedottaa henkilöstön edustajille liikkeen luovutuksesta. Ilmoituksella

ei kuitenkaan ole varsinaista muotovaatimusta. Ilmoituksen yhteydessä on kui-

tenkin kerrottava luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta, syyt, työnte-

kijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä suun-

nitellut työtekijöitä koskettavat toimenpiteet. Luovuttajan on huolehdittava tie-

dottamisesta ”hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista”, joka on paljastu-

nut melko epämääräiseksi käsitteeksi. Luovutuksensaajan on puolestaan täytet-

tävä tiedottamisvelvollisuutensa viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteu-

tumisesta. Liikkeen luovutukseen liittyvän yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta

tai noudattamatta jättämisestä on seurauksena sakkorangaistus kaikkien mainit-

tujen yhteistoimintalakien mukaisesti.

4.3. Liikkeen luovutus ja työsuhteen irtisanominen
Liikkeen luovutus on irtisanomisperusteena pätemätön. Tämä on otettu myös

kuntalain muutoksesta annetun lain valmisteluasiakirjoissa huomioon. Hallituk-

sen esityksen mukaan liikkeen luovutusta koskevien säännösten soveltaminen

tarkoittaa muun ohella, että viranhaltijaa tai työntekijää ei saa irtisanoa pelkäs-

tään yhtiöittämisen johdosta tapahtuvan työnantajan vaihtumisen perusteella.

(HE 32/2013)

Vaikka liikkeen luovutus ei sinänsä olekaan pätevä irtisanomisperuste, on mah-

dollista, että liikkeen luovutuksen seurauksena yritykselle tulee tarve organisoida

toimintojaan uudelleen mm. päällekkäisten toimintojen karsimiseksi. TSL 7:3:n

mukaan työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on talou-

dellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä joh-
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tuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Tällöin työnantajaa koskee

kuitenkin laaja ja aktiivinen muun työn tarjoamisvelvollisuus. Tarjoamisvelvolli-

suuden piirissä on koko yritys, joten maantieteellisellä etäisyydellä tai organisaa-

tiorajoilla ei ole merkitystä. Työtekijälle pitää tarjota myös alemman tason työtä

tarjottavan työn mukaisilla ehdoilla, mikäli henkilö on siihen kykenevä. (Uoti

2011) Tähän liittyy myös kohtuullinen koulutusvelvollisuus TSL 7:4 mukaisesti.

Sanktioina uudelleensijoitusvelvollisuuden täyttämättä jättämisestä on TSL 12:2

mukaisesti korvauksena maksettava enintään 24 kuukauden palkka työsopimuk-

sen perusteettomasta päättämisestä. Lisäksi työnantajalla on takaisinottovelvol-

lisuus, mikäli ilmenee lisätyövoiman tarvetta seuraavan 9 kuukauden aikana sa-

maan tai samankaltaiseen työhön. Myös tämän velvoitteen rikkomisesta työnan-

taja voi joutua vahingonkorvausvastuuseen TSL 12:1 mukaisesti.  Joka tapaukses-

sa irtisanomiset liikkeen luovutuksen jälkeen ovat siis hyvinkin mahdollisia.

 Jos luovutuksensaajayrityksen palveluksessa työskentelee vähintään 20 työnteki-

jää, on otettava jälleen huomioon YTL:n 8 luvun mukainen yhteistoimintavelvoi-

te. Yhteistoimintaneuvotteluissa neuvotellaan seurausten lieventämiseksi ja ne-

gatiivisten henkilöstövaikutusten minimoimiseksi. Irtisanomisasiaa ei saa ratkais-

ta, ennen kun yhteistoimintavelvollisuudet on täytetty.

Lähtökohtaisesti liikkeen luovutusta on pidettävä neutraalina tapahtumana suh-

teessa työvoiman vähentämiseen. Liikkeen luovutus ei tee irtisanomista hel-

pommaksi, sillä se ei ole mikään erityinen irtisanomisperuste vaikkakin työnteki-

jällä on erityinen oikeus irtisanoutua. Liikkeen luovutus ei myöskään ole este irti-

sanomiselle.

Irtisanomiselta ovat suojassa tietyt erityisryhmät. Esimerkiksi luottamusmiehet ja

-valtuutetut ovat erityissuojattuja TSL 7:10 mukaisesti: heidät voidaan irtisanoa

vain, jos heidän työnsä päättyy kokonaan, eikä työnantaja voi järjestää heille

heidän ammattitaitoaan vastaavaa tai muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa muu-

hun työhön. Lisäksi lapsen syntymään liittyvällä vapaalla olevat saa TSL 7:9:n mu-
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kaan irtisanoa vain toiminnan lakkaamisen yhteydessä.  Määräaikaisessa työsuh-

teessa olevia työntekijöitä ei myöskään saa irtisanoa, ellei irtisanomismahdolli-

suudesta ole sovittu. Raskaana olevia irtisanottaessa työnantajan pitää pystyä

näyttämään, ettei irtisanominen johdu raskaudesta. Sama koskee myös maan-

puolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta annetun lain

(305/2009) mukaan myös ase- tai siviilipalvelusta suorittavia, jotka myös ovat

erityissuojauksen piirissä. Lain nojalla erityissuojattuja eivät kuitenkaan ole opin-

tovapaalla, osittaisella hoitovapaalla eivätkä sairaus- tai vuosilomalla olijat. (Uoti

2011)

4.3. Liikkeen luovutus ja työsuhteiden ehtojen yhtenäistäminen
TSL 2:2 asettaa työnantajalle velvoitteen kohdella kaikkia työntekijöitä tasapuoli-

sesti. Liikkeen luovutuksen yhteydessä syntyy kuitenkin kaksi erilaista henkilöstö-

ryhmää: vanhat ja uudet työntekijät, joiden työsuhteen ehdot ja työsuhteeseen

kuuluvat edut poikkeavat usein toisistaan.  Työnantajaa ei-sitovien ehtojen koh-

dalla riittää pelkkä ilmoitus niiden muuttamisesta, mutta mikään yrityskauppa ei

ole peruste yksipuolisesti muuttaa työnantajaa sitovia työsuhteen ehtoja. Tuol-

loin ehdot pitää yhtenäistää sopimalla. Työntekijöillä ei kuitenkaan ole velvolli-

suutta tehdä uusia työsopimuksia liikkeen luovutuksen jälkeen, mutta työnanta-

jalla on tietysti intressi yhtenäistää työsuhteiden ehdot lainsäädännön edellyt-

tämän tasapuolisen kohtelun velvoitteen lisäksi mm. johtamisen (erilaiset työ-

ajat), hallinnon (erilaiset palkkaustavat ja etuudet) sekä yhtenäisen yrityskulttuu-

rin ja yhtenäisyyden tunteen takia. Työsuhteen ehtojen muuttaminen ei ole yh-

teistoiminta-asia vaan jokaisen työntekijän ja työnantajan välinen, mutta mones-

ti yhteistoimintaneuvottelulla voidaan auttaa asiaa. (Uoti 2011)

Ehtojen sitovuuskysymykset ovat monesti tulkinnan kohteena. Työehtosopimus

on voimassa sen voimassaoloajan loppuun (ks. mm. KKO 2007:65), ja työsopi-

muksessa tai muuten sovitut ehdot ovat sitovia, kuten myös vakiintuneet käy-

tännöt. Yhtiöön sidottuina etuuksina voidaan pitää mm. osakeoptioita, tunnuslu-

kuihin sidottuja bonuksia sekä alennuksia yhtiön tuotteista ja esim. lapin mökin
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käyttöoikeutta. (Uoti 2011) Nämä ovat siis etuja, joita luovutuksensaaja ei voi

käytännössä tarjota siirtyneille työntekijöille. Työsuhteen ehtojen yhtenäistämi-

seen otetaan kantaa myös TSL 7:6:ssa: ”Jos työsopimus päätetään siksi, että

työntekijän työehdot heikkenevät olennaisesti liikkeen luovutuksen johdosta,

työnantajan katsotaan olevan vastuussa työsuhteen päättymisestä.”  Se, mitä

tarkoitetaan olennaisella heikentymisellä, perustuu kokonaisarviointiin, jota on

tehty mm. tapauksissa KKO 1999:71 ja KKO 2009:28.

Ehtojen yhtenäistäminen käytännössä voi olla haastavaa. Lähtökohtaisesti sito-

mattomat etuudet poistetaan ja muiden osalta määritetään tavoitetila, johon

yhtenäistämisellä pyritään. Työnantajaa sitovat ehdot, joiden yhtenäistäminen

arvioidaan liian vaikeaksi tai kalliiksi toteuttaa, määritetään poikkeuksiksi ja arvi-

oidaan, missä määrin tullaan toimeen poikkeaminen kanssa. Arvioitaessa yhte-

näistämiskysymyksiä kannattaa arvioida, ovatko uudet ehdot houkuttelevia ko-

konaisuudessaan eli onko työntekijöiden houkuttelevaa sopia niistä. Tämän jäl-

keen keinot ovat hyvin pitkälle samat kuin missä tahansa muutosjohtamisen ta-

pauksessa: Neuvotellaan, pyritään saamaan avainhenkilöiden tuki uudistukselle

jne. Muutoksia voidaan myös ”ostaa”, mutta mikäli henkilö kieltäytyy sopimasta,

pitää arvioida, missä määrin annetaan vapaaehtoisia etuuksia ja siedetään poik-

keavia ehtoja, jos kyse on yksittäistapauksista. (Uoti 2011).
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5. TUTKIMUSMENETELMÄT
Tutkimus on suoritettu laadullisena tutkimuksena haastattelemalla kohdeyrityk-

sen esimiehiä. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella kerättyä aineistoa mo-

nipuolisesti ja yksityiskohtaisesti. Eskolan ja Suorannan mukaan laadullisessa tut-

kimuksessa ei ole tarkoituksena rakentaa hypoteeseja tai pyrkiä tekemään yleis-

tyksiä, sillä tutkimuksen päämääränä on selittää tutkittavaa ilmiötä aineiston

valossa. Lähtökohtana tutkimukselle on kokonaisvaltainen ilmiön kuvaaminen,

jolla tähdätään myös teorian muodostukseen. Tämän johdosta voidaan tehdä

yleistyksiä ilmiöiden ymmärtämiseksi, mutta on kuitenkin syytä muistaa, että

laadullinen tutkimuskohde on aina ainutkertainen ja tämä tulee myös huomioida

tutkimuksia tehdessä. Tutkimusprosessi itsessään pohjautuu lähinnä tutkijan

omaan päättelykykyyn ja järkeilyyn. (Eskola & Suoranta 1998, 19 – 20)

Laadullinen tutkimus voitiin aloittaa ilman minkäänlaista ennakkokäsitystä tutkit-

tavasta aiheesta. Kohdeyrityksen henkilöstöosasto rajasi tutkijan puolesta tutkit-

tavan aineiston käytyjen keskustelujen pohjalta. Tarkoituksena oli päästä jäljille

tutkittavan ilmiön perusolettamuksista ja saada käsitys siitä, mitä muutos mer-

kitsee. Tämän olettamuksen ja teoriaviitekehyksen valossa laadittiin teemahaas-

tattelu, jonka kysymykset muotoutuivat kirjoitusprosessin kuluessa. Vaikka koh-

de sinänsä oli tuntematon, oli aihe osittain tuttu. Yhtiöittäminen ja sen taustalla

tapahtunut liikkeen luovutus on ilmiönä ollut tutkijan elämässä tapetilla jo pi-

demmän aikaa, joten tietynlainen ennakkokäsitys on muodostunut aiheesta il-

miönä. Kohdeyritys itse oli tuntematon, kuten myös sen käytännöt sekä toiminta.

Kohdeyrityksen toiminta kunnallisena toimijana oli kuitenkin entuudestaan tut-

tua, sillä tutkijalla itsellään on omakohtaisia kokemuksia kunta-alalla toimimises-

ta jo viiden vuoden ajalta. Kunnallinen toimija ei siis ole käsitteenä mitenkään

tuntematon. Kohdeyrityksen yhtiöittämisestä ei ole julkisuudessa puhuttu kovin-

kaan paljon. Tätä tutkimusta kirjoitettaessa ei kaikkia tulevan yhtiöittämisen yksi-

tyiskohtia ole vielä julkaistu, mutta tutkija päästettiin toistaiseksi ei-julkisten tie-

tojen lähteille, mikä helpotti tutkimuksen tekemistä.
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5.1. Aineiston keruu ja kattavuus
Tutkimuksen toteuttamistavaksi valikoitui laadullinen tutkimus, sillä tutkimuksen

luonteeseen ei olisi soveltunut kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä. Hirsjärvi et

al toteavat, että tällöin saadaan tutkittavien näkökulmat näkyviin ja päästetään

tutkittavien ääni esille. (Hirsjärvi et al 2004, 155) Menetelmänä se soveltui erit-

täin hyvin ihmisten näkökulmien käsittelyyn. Kyseisessä tutkimuksessa oli tarkoi-

tuksena, että haastateltavat pääsevät subjektiivisesti käsittelemään teemaa ja

kertomaan omia kokemuksiaan avoimesti. Tietty luottamuksen ilmapiiri piti pys-

tyä muodostamaan nopeasti haastattelutilanteessa. Tässä auttoi tutkijan avoin

luonne.

Aineisto kerättiin puolistrukturoidun rungon avulla, joka on tämän tutkimuksen

liitteenä 1. Haastattelupohjassa on kirjattu kysymyksiä teemoitellen, mutta nii-

den esitysjärjestys saattoi haastattelutilanteessa vaihdella. Tavoitteena oli saada

aikaan mahdollisimman luonnollinen keskustelu haastateltavan kanssa ja käyttää

haastattelupohjaa ennemminkin runkona keskustelulle. Avoin keskustelu mah-

dollisti myös kysymysten ulkopuolisten asioiden esilletuomisen haastateltavan

aloitteesta. Tästä syystä sekä kysymykset että niiden esitysjärjestys vaihtelivat

haastateltavien välillä, ja haastattelukierroksen jälkeen vastaukset piti teemoitel-

la uudelleen. Tämä osoittautui erittäin hedelmälliseksi, sillä toisen teemoittelu-

kierroksen jälkeen analyysi oli helppo toteuttaa.

Tutkimukseen haastateltiin kahdeksaa henkilöä, jotka kaikki olivat miehiä. Syynä

tähän oli miesvaltainen työyhteisö, jossa on vähän naisia esimiesasemassa. Myös

heitä lähestyttiin tutkimuksen tiimoilta, mutta he eivät saapuneet haastatteluihin

paikalle. Haastateltujen tiedot on koottu taulukkoon 4. Henkilöitä pyydettiin kek-

simään itselleen nimi, jolla he esiintyvät tutkimuksessa. Tämä tehtiin siitä syystä,

jotta jokainen tutkimuksen lukija voi helpommin samaistua organisaation tuntei-

siin, ja toisaalta myös haastateltavat henkilöt voivat löytää itsensä tästä tutki-

muksesta helpommin anonymiteetin kuitenkaan heikentymättä. Anonymiteetin

säilyttäminen on oleellisen tärkeää, sillä osa haastateltavien esittämistä mielipi-
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teistä on erittäin herkkäluontoisia. Taulukkoon 4 kannattaa perehtyä huolella ja

muodostaa haastateltavista mielikuva, sillä se helpottaa analyysin käsittelyä

huomattavasti.

Taulukko 4. Haastateltujen taustatiedot.

Nimi Ikä Esimieskokemus Koulutusaste Johtamiskurssit

”Eric” 46 – 50 yli 10 vuotta Ylempi korkeakoulututkinto JET1, RUK2, Erilai-

sia kursseja

”Juhani” 46 – 50 yli 10 vuotta Ammatillinen koulutus JET1

”Mikko” 31 – 35 5 – 7 vuotta Opistoasteen tutkinto JET1, RUK2

”Arnold” 46 – 50 yli 10 vuotta Ylempi korkeakoulututkinto Esimieskoulutus

opintojen ohessa

”Timo” 41 – 45 yli 10 vuotta Ammatillinen koulutus JET1, Keskijohdon

valmennus3

”Antti” 31 – 35 5 – 7 vuotta Alempi korkeakoulututkinto RUK2, Keskijoh-

don valmennus3

”Peter” 51 – 60 yli 10 vuotta Opistoasteen tutkinto RUK2, erilaisia

kursseja

”Kalle” 31 – 35 1 – 3 vuotta Alempi korkeakoulututkinto Esimieskoulutus

opintojen ohessa
1) JET = Johtamisen erikoisammattitutkinto
2) RUK = Reserviupseerikoulu
3) Keskijohdon valmennus on Helsingin Kaupungin järjestämä keskijohdolle suunnattu
koulutus.

5.2. Aineiston analysointi
Haastattelut äänitettiin ja litteroitiin, jotta saataisiin mahdollisimman tarkasti

analysoitua erityisesti haastateltavien sananvalintoja ja äänenpainoja. Tutkimuk-

sessa kerättyä aineistoa käsitellään anonyymisti, sillä haastateltavien henkilöiden

henkilötiedot eivät tuo tähän tutkimukseen mitään lisäarvoa. Haastatteluaineisto

luokiteltiin teemoittain osiin, jotta saatu materiaali olisi johdonmukainen tausta-

teorian kanssa. Haastatteluista tehtyjä lainauksia on osittain muokattu sisällön

kuitenkaan muuttumatta. Tämä tehtiin siitä syystä, että haastateltavat käyttivät
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erittäin paljon pohtivia sidesanoja, kuten ”niinku” ja ”tota”. Näiden poistaminen

lisäsi lainausten luettavuutta.

Analyysin luettavuus on pyritty pitämään johdonmukaisena ja helppona sisäistää.

Tästä syystä aineistoa on analysoitu ajallisesti etenevänä teemahaastatteluna,

joka on yksi narratiivisen tutkimuksen tapa. Professori Hännisen mukaan narra-

tiivinen tutkimus ei muodosta yhtenäistä ja selvärajaista teoreettis-metodista

rakennelmaa vaan sen tarkoitus on pikemminkin olla avoin keskusteluverkosto,

jota yhdistää ”tarinan” käsite. Analyysi ei kuitenkaan vastaa täysin narratiivisen

tutkimuksen määritelmää, sillä narratiivisen tutkimuksen on tarkoitus analysoida

tarinoiden rakennepiirteitä, lajityyppejä ja traditioita. (Hänninen 2002,16) Ana-

lyysissä on kuitenkin paljon narratiivisia piirteitä, kuten luonnollisten tilanteiden

tarinankerrontaa sekä haastateltavien esiintyminen päähenkilöinä nimimerkkien

takana. Narratiivisuus johdattelee lukijaa eteenpäin luontevasti kuvaten vallitse-

vaa tilannetta organisaatiossa ja vieden syvälle haastateltavien tunnemaailmaan.

Tällä on pyritty tuomaan esille sitä voimakasta tunnelatausta, joka on syntynyt

organisaation sisällä aiempien tapahtumien seurauksena.

5.3. Tulosten luotettavuus ja yleistettävyys
Kun tarkastellaan tutkimuksen totuudenmukaisuutta ja objektiivisuutta, nouse-

vat esiin käsitteet validiteetti ja reliabiliteetti. Tässä työssä voidaan sanoa, että

tutkijalla itsellään oli tietoa muutoksesta ja yhtiöittämisestä oman substans-

siosaamisensa kautta, mutta häntä ei voi luokitella alan asiantuntijaksi, vaikka

tietotaito ylittäneekin keskivertokansalaisen tietämyksen kyseisestä teemasta.

Tutkija itse on myös työskennellyt saman kunnallisen organisaation toisessa haa-

rassa, jota kautta tietyt toimintatavat olivat hyvin tuttuja. Tutkijalla itsellään ei

kuitenkaan ole mitään siteitä nimenomaisesti haastateltavaan liikelaitokseen tai

sen työntekijöihin, joten tästä syystä tutkija oli ulkopuolinen. Tutkija itse on luon-

teeltaan hyvin avoin ja pystyy vapautuneesti keskustelemaan tuntemattomien

kanssa luoden luottamuksen ilmapiirin suurimman osan, jopa täysin tuntemat-

tomien henkilöiden kanssa hyvin nopeasti.
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Tämän tutkimuksen tulokset ovat varmasti toistettavissa toisten tutkijoiden,

haastateltavien tai metodien kautta. Aineiston merkittävyys, riittävyys ja katta-

vuus ovat hyvin suhteellinen asia. Tutkijan tuleekin olla tietoinen aineiston kult-

tuurisesta paikasta ja sen tuotantoehdoista. Tarkkaa määrää riittävän aineiston

koolle on hyvin hankala määrätä. Tämä haastattelujoukko alkoi loppua kohden

osoittaa selkeitä kyllääntymisen merkkejä, joten voidaan sanoa, että lisähaasta-

teltavat eivät olisi merkittävästi voineet muuttaa tutkimuksen lopputuloksia,

vaikka kahdeksaa haastateltavaa voitaisiinkin lähtökohtaisesti pitää määrällisesti

hieman vähäisenä.

Haastateltavaksi valikoitui pelkästään miehistä koostuva joukko. Tämä yksipuoli-

nen otos saattaa vinouttaa käsitystä kohdeyrityksen esimiestaidoista, millä puo-

lestaan saattaa olla vaikutusta tutkimuksen lopputuloksiin. Miehillä ja naisilla on

erilaiset johtamistavat, joten tästä syystä otoksen yksipuolisuuden vaikutukset

on pidettävä mielessä. Tämä on eräs liiketoiminnallinen erityispiirre, sillä tutki-

mus kohdistui hyvin miehiseen yhteisöön.

Itse haastateltavien luotettavuutta heikentää monesti se, että haastateltavilla on

taipumus antaa sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia. Tämä kävi myös ilmi tässä

tutkimuksessa, sillä haastateltava kysyi monesti, ”onhan tämä luottamuksellista”

tai  ”eihän  tämä  päädy  esimieheni  tietoon”.  Tästä  syystä  luottamuksellisuus  on

erittäin suuri osa tätä tutkimusta eikä sen merkitystä voi nostaa riittävästi esiin.

Vakuutteluista huolimatta haastatteluissa vaikutti siltä, että osa haastateltavista

halusi tuoda esille jopa liian kiivaasti tiettyjä seikkoja. Toiset painottivat viestin-

nän toimivan erittäin hyvin, kun taas toiset painottivat sen puuttumista. Näistä

heräsi kysymys, miksi? Ilmeisestikin osa haastateltavista olisi halunnut nähdä

tämän tutkimuksen yrityksen mainoksena, mitä tämä ei kuitenkaan ole. Tutki-

muksessa on pyritty pääsemään korulauseista huolimatta ongelman ytimeen.

Tavoitteena on ollut objektiivinen ja systemaattinen asioiden käsittely.
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6. TUNNETASON MUUTOSJOHTAMISPROSESSI
Tässä kappaleessa käydään läpi haastattelujen kautta saatua aineistoa. Samalla

aineistoa peilataan teoriaviitekehykseen ja analysoidaan toimintaa sen valossa.

Aluksi kerrotaan hieman tutkimuksen kontekstista ja esitellään tutkittava yritys.

6.1. Konteksti
Eduskunnan päätöksen mukaisesti laki kuntalain muuttamisesta (626/2013) tuli

voimaan 1. syyskuuta 2013. Laki edellyttää kilpailulla markkinoilla toimivien kun-

nallisten liikelaitosten yhtiöittämistä, mikä pakottaa kyseiset liikelaitokset muu-

toksiin. Muutos ei ole pelkästään välttämätöntä vaan myös pakollista. Lainsää-

dännön pakottama muutos voi olla jopa helpompi hyväksyä työntekijöiden kes-

kuudessa kuin strategiasta kumpuava muutos.

Organisaatiolla on takana useampia suurehkoja muutoksia. Toimitusjohtaja itse

toteaa, että muutokset ovat olleet viime vuosina yhä normaalimpi osa toimintaa.

Viisi vuotta sitten tehty toiminnan muutos uuden toimipisteen käyttöönotolla oli

toiminnan ja muutoksen hyväksymisen kannalta hyvät seuraukset. Edellisin suu-

rin muutos, jaksotyöhön siirtyminen, koettiin muutokseksi huonompaan, mikä

aiheutti huomattavaa muutosvastarintaa erityisesti henkilöstön keskuudessa.

Tässä työssä haastateltavat puhuivat paljon jälkimmäisestä muutoksesta, joten

tästä syystä tässä työssä pyrittiin nostamaan tämän muutoksen käsittelyä esille.

Aika on parantunut haavoja jonkin verran, kun muutoksesta on kulunut aikaa ja

toimintatavoista on saatu kokemuksia, mutta silti vaikutukset ovat nähtävissä

edelleen. Toisaalta tämäkin muutos oli toimitusjohtajan mukaan ainoa vaihtoeh-

to kehittää toimintaa asiakkaiden vaatimalle tasolle ja varmistaa, että työaika-

lainsäädäntöä voidaan noudattaa laivojen aikataulujen muuttuessa. (Kaleeri

2013) Resurssien tehokkaan käytön kannalta muutos on osoittautunut hyväksi ja

tarpeelliseksi. Uutta työaikamallia on kehitetty, jotta se vastaisi paremmin työn-

tekijöiden toiveita. Kuitenkin absoluuttinen työntekijän kohtaama ansiotaso on

vähentynyt ylitöiden vähentymisen myötä, mikä on aiheuttanut negatiivisia tun-

teita. Tästä syystä vastarintaa esiintyy yhä ja se on kaikkien yleisessä tiedossa.
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Työnantaja tiedostaa vastuunsa työviihtyvyyden ylläpidossa ja pyrkii tarjoamaan

mahdollisimman hyvät edellytykset työn tekemiselle. Toisaalta myös työnantaja

nostaa esille työntekijöiden vastuun tehdä työnsä hyvin sekä osallistua toiminnan

ja yhteisön kehittämiseen yhteistyössä työnantajan kanssa. (Kaleeri 2013)

6.2. Yritysesittely
Helsingin Satama on Suomen yksiköidyn tavara- ja matkustajaliikenteen pääsa-

tama. Se tarjoaa yksikköliikenteen palveluja Suomen ulkomaankaupan yrityksille.

Helsingin Satama luo puitteet toiminnalle ja lopputuloksen tarjoavat yhteistyö-

kumppanit. Helsingin Satamalla on satamatoimintaa Helsingin alueella Vuosaa-

ressa, Katajanokalla, Eteläsatamassa, Hernesaaressa ja Länsisatamassa. Yrityksen

tehtävänä on kehittää liiketoimintaympäristöä, ohjata toimintaa ja tuottaa sata-

matoimintaan liittyviä palveluja. Heidän tavoitetilanaan on olla Itämeren satami-

en edelläkävijä ja halutuin yhteistyökumppani. Helsingin Sataman arvoja ovat

asiakaslähtöisyys, tuloksellisuus, luotettavuus, yhteistyö sekä ympäristö- ja yh-

teiskuntavastuu. (Vuosikertomus 2012)

Liikelaitoksen liikevaihto on n. 87 miljoonaa euroa ja ylijäämää kertyy vuosittain

n. 20 % liikevaihdosta. Vuonna 2012 yrityksen palveluksessa oli 175 henkilöä.

Henkilöstön keski-ikä oli 50,1 vuotta. Henkilöstöstä oli naisia 27 % ja miehiä 73 %.

Ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen käytettiin 2,4 päivää per henkilö ja

koulutukseen osallistui 73 % henkilöstöstä. Koulutuksen painopisteenä olivat IT-

koulutus, esimiesten valmennus, palveluvalmennus sekä viestintä- ja turvalli-

suuskoulutus. (Vuosikertomus 2012)

6.3. Haastateltavien taustatiedot
Haastateltavat olivat pääsääntöisesti alemman korkeakoulututkinnon suoritta-

neita. Kaikilla oli koulutusta ja tietotaitoa johtamisesta. Haastateltavat olivat suo-

rittaneet erilaisia kursseja johtamisen saralta, joista yleisimmät olivat reserviup-

seerikoulu ja johtamisen erityisammattitutkinto.



73

Pääasiassa haastateltavilla oli huomattava määrä esimieskokemusta huolimatta

siitä, että he olivat yrityksen henkilöstön keski-ikää nuorempia. Haastateltavien

joukosta löytyi henkilöitä, jotka olivat jo pitkään olleet kyseisen yrityksen palve-

luksessa, mutta myös heitä, joilla oli työkokemusta kuntamaailman ulkopuolelta.

Tällä ei vaikuttanut olevan merkitystä itse ongelman käsittelyyn. Haastattelujen

lomassa havaittiin kuitenkin, että ne henkilöt, jotka olivat olleet lyhyemmän ajan

kunnallisella työnantajalla, käsittelivät teemaa avoimemmin ja tarjosivat luo-

vempia näkemyksiä kuin ne haastateltavat, jotka olivat pitkään olleet kunnan

palkkalistoilla. Lyhyemmän ajan kunnallisella työnantajalla työskennelleet myös

kannattivat avoimempaa asioiden käsittelyä. Voitaisiinkin alustavasti sanoa, että

joissakin työntekijöissä on nähtävissä ”kunnallistuminen”, joka ilmenee tietynlai-

sena välinpitämättömyytenä ja luovuuden puuttumisena, mutta haastatteluai-

neiston ollessa näin rajallinen, ei tällaista yleistystä pystytä tekemään.

6.4. Tutkimustulokset
Tässä kappaleessa käydään läpi haastattelussa esille nousseita teemoja. Teemat

analysoidaan ja liitetään yhteen aiemmin esitetyn teoriaviitekehyksen kanssa.

6.4.1. Tietoisuus muutoksen johtamisesta
Haastateltavilla henkilöillä oli yleisesti ottaen hyvä koulutustausta toimiakseen

esimiehinä. He myös ymmärsivät selkeästi muutoksen käsitteenä, ja hahmottivat

muutosjohtamisen teoriaa jollain tasolla. Yleisin näistä oli Kübler-Rossin malli

muutoksen vaiheista. Monet näkivät muutoksen Kotterin mukaisena vaihemalli-

na, mutta samassa lauseessa useat totesivat muutoksen olevan jatkuva prosessi,

joka välillä yltyy ja välillä laantuu. Tätä ei kuitenkaan osattu tuoda esille teorian

kautta tai kuvata käsitteillä. Tätä tutkimusta tehdessä havaittiin, että ammatti-

korkeakoulujen päättötyöt käsittelivät useassa tapauksessa muutosta vaihemal-

lin eikä jatkuvan muutoksen kautta, mikä voisi viitata opetuksen keskittyvän

muutoksen konkretisointiin vaiheiden kautta. Tämä puolestaan vaikuttaa haasta-

teltavien kykyyn tunnistaa elementtejä muutoksessa. Monet haastateltavat oli-
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vat käyneet läpi muutoksia työuransa aikana, ja haastattelun yhteydessä heitä

pyydettiin peilaamaan tulevaa muutosta kokemuksiinsa aiemmasta tilanteesta.

Muutoksen johtamisessa havaittiin selkeästi näkemys, jonka mukaan muutoksen

johtamisen tulisi tapahtua läpi koko organisaation eikä pelkästään ylimmän joh-

don toimesta. Muutos nähtiin läpi koko organisaation menevänä prosessina, joka

osittain johtaa itse itseään vuorovaikutuksessa aina seuraavan portaan kanssa

sekä ylhäältä alaspäin että alhaalta ylöspäin. Tämä voidaan yhdistää Lewinin de-

mokraattiseen johtamiseen. Palmer & Dunfordin mallin mukaan muutoksen tulisi

haastateltavien mukaan tapahtua pääsääntöisesti osittain hallittuna, jossa reu-

naviivat päätetään, mutta polku voidaan valita. (Palmer & Dunford 2008) Mikko

katsoi, että organisaatio itse johtaa itseään, mutta ohjatusti. Ylimmän johdon

rooli nähtiin kannustavana ja ideoivana, jonka tärkeimmät tehtävät olivat muu-

toksen seuranta ja viestintä. Ainoastaan yksi haastateltava sanoi, että ylin johto

johtaa muutosta. Vastuun jakaminen on selkeä nouseva trendi. Valtuuttamalla

työntekijöitä on saatu aikaiseksi hyviä tuloksia, kuten teoriaosuudessa käytiin

läpi. Joissain tapauksissa on myös havaittu, että samalla johto pystyy myös vält-

tämään vastuuta, mutta tässä aineistossa ei tällaista tietoista käyttäytymistä ollut

havaittavissa. Tämä onkin yksi kritiikki, jota on esitetty Hersey & Blanchardin

mallia kohtaan. (Hersey & Blanchard 1988)

Haastattelujen yhteydessä haastateltavia pyydettiin arvioimaan omaa esimies-

tään ja hänen johtamistyyliään, joka paljastui erittäin araksi aiheeksi. Samalla

huomattiin, että tätä ei ilmeisesti ole systemaattisesti tehty yrityksessä. Tästä voi

tehdä sellaisen johtopäätöksen, että kohdeyrityksessä ei ole käytössä esimerkiksi

esimiestoiminnan arviointia ns. 360-prosessin kautta, jossa sidosryhmät voivat

arvioida kohdehenkilön toimintaa. Haastattelun luottamuksellisuutta tiedustel-

tiin useampaan otteeseen ja tästä syystä seuraavat lainaukset on päätetty sisäl-

lyttää tutkimukseen ilman nimimerkkiä. Useat toivat esille oman esimiehensä

toiminnan olevan leväperäistä, eikä asioita heidän mielestään viety loppuun asti.

Myös jämäkämpää johtamista toivottiin.
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”Se on vähän leväperäistä. Lähdetään, mutta sit se jää aina vähän retupe-

rälle. Hänellä on aikalailla valmiit näkemykset. Hyvin vaikeeta on tuoda

omia. Hän kysyy jossain asioissa mielipidettä, mut mont kertaa huomaa, et

kummiskin on jo päätetty ja ne omat mielipiteet ei vaikuta.” (Eräs haasta-

teltava)

Tämä on tyypillinen malliesimerkki vallitsevasta näennäisestä demokratiasta,

jossa organisaatiolta kysytään mielipidettä sen kuitenkaan vaikuttamatta päätök-

sentekoon. Vahvistuksen tälle saisi kysyttäessä johtajalta, näkeekö hän oman

toimintansa autoritäärisenä johtajana. Johtaja monesti itse kuvittelee toimivansa

hyvinkin demokraattisesti vaikka lopputulos voi olla täysin toisenlainen. Toinen

haastateltava nosti vastaavan teeman esille. Hänen esimiehensä ei delegoi, sillä

esimies on luonteeltaan sellainen henkilö, joka haluaa pitää kaikki narut omissa

hyppysissään. Myös esimiesten sanelupolitiikka oli keskusteluissa esillä. Yksi

haastateltava kertoi jopa sanovansa suoraan alaisille, miten asioita pitäisi tehdä.

Tämä herättää kysymyksen, millä perusteilla kyseinen esimies on saavuttanut

asemansa. Monesti asiantuntija saa ylennyksen palkkiona, mikä ilmenee alaisia

parempana substanssiosaamisena. Kuten teoriaosuudessakin käytiin läpi, pitäisi

esimiesasema nähdä enemmän omana asiantuntijuusalueena, jossa painottuvat

erityisesti vuorovaikutus ja kommunikaatiotaidot, eikä niinkään johdettavia pä-

tevämpi substanssiosaaminen. Kun hyvä asiantuntija ylennetään esimiesase-

maan, menetetään monesti hyvä asiantuntija ja saadaan huono esimies. Voi-

daankin kysyä, onko tällainen ihminen oikeanlainen esimies. Eräs haastateltava

tunnusti tämän melko suoraan:

”Alaiset ovat oman alansa asiantuntijoita, jossain määrin. Minun asiantun-

temukseni on myös aika hyvällä tasolla. Tiedän myös itse niistä asioista.”

(Eräs haastateltava)

Nämä tosin saattavat olla vain yksittäisiä tapauksia, sillä suurin osa haastatelta-

vista totesi oman esimiehensä olevan subjektiivisesti arvioituna erittäin hyvä
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esimies, jonka toimintaa on pyritty kopioimaan omaan johtamistyyliin. Esimiehiä

kuvattiin pääsääntöisesti kannustaviksi sekä keskusteleviksi, määrätietoisiksi ja

johdonmukaisiksi, sekä delegoiviksi ja rauhallisiksi. Esimerkiksi Antti totesi, että

”Jos hän on kerran delegoinnu, niin sit hän ei tuu kyselee eikä hengittää

niskaan. Alussa, kun olin ihan uusi, menin kysymään häneltä yhtä juttua,

niin hän sanoi, et miks mua kiinnostais. Mä olin, et jes, just näin. Ei pitäis-

kään. Sä saat automaattisesti vastuun ja sit jos sä osoitat, että sä et pysty

sitä hoitamaan, niin sitten se otetaan sulta pois mielummin kuin että sun

pitää ensin jotain todistaa. Yritän kopioida oman esimiehen tyyliä.” (Antti)

Tässä voidaan havaita samanlaista arvomaailmaa Antin ja työnantajan välillä.

Arvojohtamista ei varsinaisesti havaittu tutkimuksessa, mutta tiettyjä arvojohta-

misen piirteitä oli käytössä.  Haastateltavia pyydettiin myös arvioimaan omaa

johtamistyyliään. Haastateltavat näkivät oman johtamistyylinsä erittäin positiivi-

sessa valossa suhteessa näkemyksiin omista esimiehistään huolimatta siitä, että

he kokivat oman esimiehensä olevan hyvä esimies, mikä oli täysin odotettua. He

kertoivat, että kokevat olevansa esimiehenä juuri silloin, kun ovat tekemisissä

alaistensa kanssa, mikä oli lähes päivittäin kaikilla haastateltavilla. Tämä tukee

Juutin ja Virtasen näkemystä, jonka mukaan ”Johtaminen ei sijaitse johtajassa,

vaan niissä suhteissa, joita ihmisten välillä on.” (Juuti & Virtanen 2009, 146)

Haastateltavat havaitsivat myös toimintansa olevan siinä rajalla, että välillä pitää

miettiä, mikä on paras talolle, mutta myös työntekijöille. Esille nostettiin myös

se, että hyvän esimiehen pitää olla saavutettavissa ja läsnä. Tämä onkin teoriavii-

tekehyksen mukaan erittäin tärkeä osa johtamista. Juuri saatavuus synnyttää

luottamuksen, että esimies todella välittää alaisestaan ihmisenä. Luottamus ja

avoimuus kulkevat käsi kädessä ja ovat avain toimivaan työyhteisöön. Juuri tä-

män takia etätyö koettiin lähes jokaisessa tapauksessa huonoksi asiaksi esimies-

toiminnassa. Esimerkiksi Kalle totesi suoraan, että hän ei pidä sitä johtamisena

ollenkaan ja Mikko koki, että se ei tue ihmisten välistä vuorovaikutusta. Toisaalta

yrityksen toimintaympäristö on sellainen, että etätyö ei kaikkialla ole edes mah-
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dollista, mutta sitä oltiin kyllä valmiita kokeilemaan tulevaisuudessa. Vastauksis-

sa kävi selvästi ilmi, että vuorovaikutus on heidän mielestään erittäin tärkeä osa

esimiestyötä. Teoriaosuudessa korostettiin vuorovaikutustaitojen merkitystä

ihmisten johtamisessa. Muutostilanteen alla vuorovaikutustaidot ovat avainase-

massa muutoksen onnistumisen kannalta. Antti totesi, että

”Koen tekeväni johtamistyötä jos en nyt ihan koko ajan, niin aika usein.

Ihan kahvitauosta lähtien se jollain tavalla on tärkeetä, mitä sä sanot ja mi-

ten sä käyttäydyt.” (Antti)

Arvostuksen saavuttaminen voi kestää pitkään, mutta sen voi menettää hetkessä

tekemällä tai sanomalla jotain tyhmää, kuten rasistisella tai seksuaalisesti halven-

tavalla kommentilla. Ihmisten välinen vuorovaikutus on niin olennaista työyhtei-

sön toimivuuden kannalta, että sitä ei voi tarpeeksi painottaa. Tosin varovaisuu-

della saattaa olla huonotkin puolet, jotka voivat osaltaan haitata tunnetason joh-

tamista työyhteisössä. Esimerkiksi Mikko totesi, että:

”Kollegoiden ja omien alaisten kanssa pitää pyrkiä se ryhti pitämään, koska

taas mun rooli on tukea niitä siinä hommassa.” (Mikko)

Tämä on oiva esimerkki siitä, miten työyhteisön paine voi estää omien tunteiden

esilletuomista ja samalla aiheuttaa vertaistuen puuttumisen tärkeissä tunnepoh-

jaisissa asioissa. Klarner, Tondem By ja Diefenbach totesivat tunteiden käsittelyn

olevan organisaation toiminnassa tärkeää. Käsittelemättä jättäminen saattaa

monesti johtaa konfliktitilanteisiin. (Klarner, Tondem By & Diefenbach 2011)

Haastattelujen aikana oli hienoa havaita, miten muutoksen tuulet näkyvät myös

niin stabiilissa paikassa kuin kuntaorganisaatiossa. Tietynlainen valmentava ja

sparraava asenne oli havaittavissa Arnoldin vastauksissa. Arnold totesi, että

”Hyvä johtaja on semmonen, joka tekee ittensä tarpeettomaksi.” (Arnold)
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Tämä on kuin suoraan coachingin teoriasta. Hyvää coachia voitaisiinkin leikkisästi

kuvata laiskaksi ja tyhmäksi. Tällöin hän kyselee paljon ja saa coachattavan ajat-

telemaan itse ongelmaa sekä löytämään sen ratkaisun. Laiska coach osaa myös

delegoida vastuuta tehokkaasti eteenpäin. (Carlsson & Forssell 2008, 32–35) Mo-

lemmat ominaisuudet saavat alaisen tuntemaan itsensä tärkeäksi ja arvostetuksi,

mitkä puolestaan ovat edellytyksiä tietynlaisen flow-tilan aikaansaamiseksi.

Mikko oli omaksunut tilannejohtajuuden hyvin toimintaansa.

”Muokkaan johtamistyyliäni tarpeen mukaan. Jos on ihan uus, niin silloin

joutuu ottaa aika semmosen kouluttavan asenteen tai ohjaavan, ehkä vä-

hän kontrolloivan, mut sit kun ollaan päästy siihen tavoitteeseen, niin sitten

mä annan totta kai vastuuta ja vapautta siihen toimintaan.” (Mikko)

Hersey & Blanchardin tilannejohtajuus toimiikin hyvin tilanteissa, joissa on hyvin

eritasoisia ihmisiä johdettavina. Uudelle työntekijälle pitää kertoa hyvinkin tar-

kasti, miten joku asia pitää suorittaa, kun taas kokeneemmalle konkarille riittää

ohjaaminen oikeaan suuntaan. Vaikka tilannejohtajuus onkin jo kymmeniä vuosia

vanha teoria, on se hyvin laajasti vielä käytössä, sillä teorian analogia esimerkiksi

lasten kasvatukseen on niin ilmeinen: Taaperolle pitää hyvin tarkasti kertoa, mi-

ten asioita tehdään, kun taas vanhemmalle lapselle pystyy antamaan huomatta-

vasti enemmän valtaa ja vastuuta päättää omista tekemisistään.

Yleensä itsearvioinnissa kritiikin antaminen on vaikeaa. Oli positiivista huomata,

että myös omasta toiminnasta osattiin tuoda esille myös huonoja piirteitä, joita

pitäisi kehittää. Esimerkiksi Timo nosti esiin omat toimintatapansa seuraavasti:

”Mä oon ollu se, joka yrittää antaa tietoa ja vaihtelevalla menestyksellä.

Mä näen, et asiat menee määrätyllä lailla ja mä teen sen omalla tavalla.

Jos mut tuntee, mä en välttämättä joka asiaa muista sanoa.” (Timo)
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Haastateltavat toivat omasta toiminnastaan positiivisina asioina esille avoimuu-

den, keskustelevan toimintakulttuurin sekä tiedonjakamisen. Esille nousi myös

kritiikki yleistä kuntamaailman toimintaa kohtaan, ja moni esimies totesi näke-

vänsä johtamisen yksityisen sektorin kautta pyrkien samalla välttämään kunta-

maailman vanhoja toimintatapoja.

Haastateltavia pyydettiin kuvaamaan ne tilanteet, joissa he kokivat tekevänsä

johtamistyötä. Tämä kysymys esitettiin, koska teoriaviitekehyksen mukaan esi-

miestyö ja esimiesasema heijastuvat kaikkialle, jopa esimiesten vapaa-aikaan.

Perinteinen käsitys johtamisesta on ollut ns. kumileimasimena oleminen, jossa

laaditaan kirjallisia ohjeita ja johdetaan norsunluutornista. Toinen yleiskäsitys on

ollut, että joukkoja johdetaan edestä, kuten kapteeni Kaarna Tuntemattomassa

sotilaassa. Haastateltavien kommentit vaihtelivat laidasta laitaan vuorovaikutuk-

sen ollessa kuitenkin tärkeässä roolissa. Seuraavassa muutamia poimintoja:

”Kun jaan tietoa, olen esimies.” (Peter)

”Mun rooli on kouluttaa ja hakea pointteja.” (Mikko)

”Se on sitä johtamistyötä, se että pitää nähdä se kokonaisuus ja kantaa se

vastuu.” (Arnold)

”Johtamisen pitää olla ihmisten välistä vuorovaikutusta.” (Mikko)

”Se on sitä, että tehdään jotain työohjeita ja ohjeistetaan. Käyn juomassa

kupin kahvia ja keskustelen herrojen kanssa päivittäin. Vähän haistelen, mi-

tä siellä tapahtuu.” (Juhani)

”Pitää saada muut tekemään.” (Timo)
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Nämä kommentit heijastavat hyvin sitä laajaa kirjoa, jota johtamisella ymmärre-

tään. Esille nousi myös palautteen anto yhtenä johtamistapana. Timon lause oli

oiva aasinsilta motivointiin. Miten saada alaiset tekemään joka ikinen päivä par-

haansa? Suurin osa käytti kiitosta ja positiivista palautetta, jotka ovatkin hel-

poimmat motivointikeinot. Myös ammatilliset haasteet nostettiin esille. Teorian

mukaan palkitsemisen pitäisi myös olla julkista, jotta muutkin organisaation jäse-

net tietävät, minkälaista suoritusta jäseniltä vaaditaan ja mitkä suoritteet ovat

palkitsemisen arvoisia. Kalle käytti tätä hyväkseen seuraavasti:

”Välitän tiedon ylöspäin, et alainen on motivoitunut ja osaava työntekijä.”

(Kalle)

Tämä onkin hyvä tapa, joka nostaa työtekijän ammatillista arvostusta myös

ylemmän portaan silmissä, mikä puolestaan voi avata uusia mahdollisuuksia esi-

merkiksi uralla etenemisen suhteen. Palkitseminen herätti myös kritiikkiä kunnal-

lista palkitsemiskulttuuria kohtaan.

”Palkitsemisen keinot tällä hetkellä on vähän rajallisia kaupungin organi-

saatiossa. Se on ehkä, tai onkin meidän ongelma, että sitä on ehkä vähän

liikaa tasapäistetty sitä palkitsemiskeinoa. Pitäisi olla laajemmat keinot

palkita hyvästä ja ei palkita vähän huonosta suorituksesta.” (Peter)

Hän ei ollut asian kanssa yksin, vaan parempia palkitsemismahdollisuuksia toivot-

tiin muutenkin. Samalla mainittiin, että paremmilla palkitsemiskeinoilla ei tarkoi-

tettu rahapalkkion määrää vaan yleisesti ohjeistusta siihen, mitä keinoja on käy-

tettävissä. Hyviä palkitsemiskeinoja tuotiin esille aiemmin, mutta selkeästi esi-

miehet eivät ole tietoisia niistä ja niiden käytöstä. Yrityksestä puuttuu palkitse-

miskulttuuri. Yrityksessä nähdään, että palkka on palkkio tehdystä työstä riippu-

matta siitä, onko työ tehty hyvin vai huonosti.
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6.4.2. Muutosviestintä ja tunteiden myrsky
Haastatelluista henkilöistä valtaosalla oli takanaan suuri muutos lähihistoriassa.

Muutos liittyi työaikajärjestelyyn, jota käsiteltiin aiemmin tässä työssä. He ker-

toivat saaneensa tietoa muutoksesta pääasiassa kokouksista ja esimiehiltään.

Monet nostivat esille myös yrityksen omat intranet-sivut. Lisäksi osa oli saanut

tietoa sähköpostitse ja pöytäkirjoja lukemalla. Näistä voidaan päätellä, että sisäi-

set viestintävälineet ovat kunnossa. Tiedonvälityskanavat ovat selkeästi kunnos-

sa, jos niitä vain osataan käyttää. Juuti ja Virtanen nostivat esille, että yksisuun-

tainen tiedottaminen on juuri pöytäkirjojen laittamista internettiin. Tiedotetaan

juuri sen verran, kuin on pakko ja sekin reaktiivisesti, eli päätöksistä kertomalla.

(Juuti & Virtanen 2009, 106) Tietoa kuitenkin tuntuu olevan saatavilla sitä janoa-

ville. Kysyttäessä haastateltavilta, mikä rooli heillä on viestinnässä omille alaisil-

leen, eivät vastaukset olleetkaan niin yksiselitteisiä. Esimerkiksi Juhani totesi:

”En tiedä. Meillä on nimetty henkilö, joka hoitaa tiedottamisen henkilökun-

nalle.” (Juhani)

Yrityksessä tuntuu olevan katkoksia viestintäkulttuurissa. Selkeästikään haasta-

teltavat eivät tienneet, mikä heidän roolinsa viestintäketjussa olisi ollut. Antti

totesikin, että

”Ei ole sanottu, mitä viestinnällisiä odotuksia, mut sehän ei tietysti tarkoita,

etteikö niitä olisi. Koko organisaation viestintäkulttuuria voisi vähän selven-

tää, että kenen vastuulla on ja sitä kautta automaattisesti tulisi omakin

viestintä selkeemmäksi.”  (Antti)

Muita teemoja, jotka nousivat esille, olivat tilanteet, joissa pitäisi jakaa tietoa.

Yleisesti tiedon panttaaminen koettiin ongelmaksi organisaatiossa, mutta samal-

la todettiin, että kaikkea tietoa ei voi jakaa. Tiedon jakaminen koettiin myös

osaksi johtamista. Esimerkiksi Peter totesi:
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”Tiedon panttaaminen ei ole johtamista vaan tiedon jakaminen. Mä luulen,

et se on kaupunkiorganisaation perinteitä, että pantataan tietoa. Sehän on

joskus sitä vallan käyttöä, et jos sä et jaa sitä tietoa, niin sul on se näpeissäs

silloin. Kun jaan tietoa, olen esimies.” (Peter)

Ilmeisesti tiedon panttaaminen on kyseisessä organisaatiossa ollut ongelmana,

mikä viittaa viestinnän heikkouteen ja tietynlaiseen kilpailuhenkisyyteen. Kaikkea

tietoa ei haluta saattaa koko organisaation tietoon. Heikkoon viestintään viittaa

myös se, että useammassa yhteydessä nostettiin esiin, että huhuja on paljon ja

jatkuvasti. Juutin ja Virtasen mukaan viestintää pitäisi olla määrällisesti paljon,

vaikka sanottavaa ei olisikaan. Viestinnän määrä nähdään suoraan verrannollise-

na välittämisen kanssa. (Juuti & Virtanen 2009, 107) Kalle totesi osuvasti, että

”Kyl mä ymmärrän, et ne päätökset tehdään lähempänä eikä niistä kaikista

voida puhua, mutta kun sitäkään ei ole sanottu ääneen, että ei me voida

teidän kanssa keskustella asiasta, koska se on keskeneräinen. Jo se, että

sanotaan, että ollaan huomioitu teidät, mutta me ei voida kommentoida

asiaa. Sekin jo edesauttais.” (Kalle)

Tässä näkyy selvästi vallitseva yrityskulttuuri yrityksessä. Yleinen näkemys tuntuu

olevan, että keskeneräisiä asioita ei pidä tuoda kaikkien tietoon. Kun tähän sa-

malla lisätään se, että yrityksessä periaatteellisesti nähdään tiedotus viestintänä,

jää alin porras helposti paitsioon. Lisäksi toiminnassa vaikutti olevan jotain histo-

riallisia tekijöitä, jotka eivät käyneet ilmi tässä haastattelussa, mutta niitä selvästi

oli. Alhaalta ylöspäin kulkevia viestejä ei noteerata. Samalla alin porras kokee,

että heitä ei huomioida. Tämän tunteen voisi poistaa aivan pienillä toimilla. Tut-

kimusten mukaan ryhmän jäsenet saavat parempia tuloksia aikaan toimiessaan

yhdessä. (Colbert et al. 2013) Kommunikaation puute synnyttää muutosvastarin-

taa. Syiden nähtiin kumpuavan kaupunkiorganisaation perinteistä. Tietoa panta-

taan viime tippaan saakka. Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että viestin-

tään pitäisi panostaa enemmän. Monet toivat esille näkemyksenään, että alim-
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malle tasolle menevän viestinnän olisi voinut hoitaa paremmin. Osa koki viestin-

nän olevan positiivinen elementti yrityksen toiminnassa ja viestinnän määrän

olevan riittävää. Ilmeisesti viestintäkulttuuri vaihtelee aika paljon yrityksen sisällä

olevissa eri toiminnoissa. Viestintäkulttuurista haluttiin haastatteluissa kuitenkin

kertoa paljon, ja mielipiteet sekä puolesta että vastaan olivat vahvoja.

6.4.3. Muutosvastarinta ja tunteiden käsittely
Yrityksessä oli havaittavissa erittäin voimakasta muutosvastarintaa. Muutosvas-

tarinta voi syntyä monestakin asiasta, mutta tässä tapauksessa edellisen muu-

toksen läpivienti ja sen aiheuttamat muutokset toimintatapoihin ovat selkeästi

jääneet kaivelemaan erityisesti työntekijätasoa. Muutosvastarinta oli jo otettu

osaksi organisaatiokulttuuria. Haastateltavat totesivat muutosvastarinnan olevan

inhimillinen reaktio, jota on ilmennyt ihan kaikessa. Antti totesi, että:

”Tämä on sellainen organisaatio. Muutos tuntuu olevan varsinkin vaikeeta

niille, jotka ovat olleet täällä koko ikänsä ja just kun ne ei tunne sitä ulko-

puolista maailmaa ja luulee, et on olemassa vain yksi ainut oikea tapa teh-

dä asioita.” (Antti)

Syytä muutosprosessin aiheuttamaan vastarintaan haettiin työtekijätasosta. Ju-

hani nosti esille, että vastarinta johtunee työtekijätason kyvystä ottaa tietoa vas-

taan. Kalle puolestaan arveli vastarinnan johtuneen työtekijätason koulutuksen

tasosta. Muiden haastateltavien näkemykset tukivat Juhanin ja Kallen kertomuk-

sia. Kalle pohti asiaa hieman samoin kuin Antti:

”Koulutuksen taso on, mitä on, tai sitten se on auttamattomasti vanhentu-

nut, niin kaikki uusi pelottaa. Esimerkiksi henkilökohtaisen sähköpostin

käyttö. Sitä kannustetaan ja sit on ollu 2 – 3 koulutusta viimeisen vuoden

aikana ja edelleenkin kaverit on sillee, et ei he halua oppia. He tekee tän,

niin kun on aina tehty.” (Kalle)
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Juhani puolestaan pohti seuraavasti:

”Ne ei pitänyt yhtään ajatuksesta, että muutettaisiin. Vanha oli heidän mie-

lestään parempi. Ei vaan haluttu uskoa. Ei haluttu ajatella, et tää oikeesti

tulee. Ne vähän ajatteli sen niin, et tää on nyt joku ohimenevä kotkotus, et

kyl ne tästä järkiinsä tulee.” (Juhani)

Näiden molempien esimerkkien valossa voidaan havaita, että organisaatiossa

muistellaan erittäin paljon ns. vanhoja hyviä aikoja. Vanhojen muistelu viittaa

teorian mukaan siihen, että muutoksen positiivisia asioita ei ole osattu tuoda

esille. Arvojohtamisen kaltaista positiivista kierrettä ei ole saatu aikaiseksi. Sano-

taan, että aika kultaa muistot. Vanhan järjestelmän negatiiviset asiat unohtuneet

uusien rinnalla ja muistot keskittyvät vanhan järjestelmän positiivisiin asioihin.

Ari totesi, että organisaatiossa on oltu vähän löysiä ja toiminnassa on ollut tehos-

tamisen tarvetta. Muutosvastarinta on selvästikin voimakasta, mutta miksi muu-

tosvastarintaa esiintyy yhä, vaikka muutoksesta on jo kulunut pitkä aika? Syynä

lienee muutosvastarinnan hoito, sillä yrityksen työtyytyväisyyskyselyn tuloksissa

nähdään muutosvastarinnan vaikuttaneen tuloksiin. (Kaleeri 2013) Kysyessäni

muutosvastarinnan hoidosta monet totesivat hoitokeinojen olleen joko ”aika

parantaa haavat” tai ”ei mitään”. Esille nousivat myös yritykset tiedotuksesta ja

koulutuksesta, mutta niiden tulokset ovat nähtävästi olleet melko laihoja. Timo

epäili syyksi työntekijätason kyvyn ja halun ottaa tietoa vastaan. Kalle puolestaan

toivoi enemmän vapaamuotoista keskustelua johdon tasolta alaisia kohtaan.

Tämä vapaamuotoinen, epäformaali keskustelu voisikin herättää luottamusta

nykyisen muutoksen positiivisuudesta, kunhan sitä suorittavat ne henkilöt, joihin

epäluulo kohdistuu. Bedeian ja Ecclesin mukaan vastustus ei kohdennu tällöin

itse muutokseen vaan muutoksesta kommunikointiin. Tällä tavalla voidaan pois-

taa epäluuloja ja ansaita luottamus takaisin. (Buchanan & Huczynski 2004, 617-

617)  Yleisesti kaikkien haastattelujen aikana kävi hyvin selkeästi ilmi, miten pal-

jon toimitusjohtajalla on luottamusta, mutta syyttävät sormet osoittivat muun

johtoryhmän toimintaa. Esimerkiksi Antti totesi:
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”Muut kun toimitusjohtaja voisi aktiivisemmin käydä kentällä kertomassa

muutoksista ja miks se on tärkeää. Johtoryhmän jäsenet vois kyllä vähän

aktiivisemmin jalkautua.” (Antti)

Toimitusjohtajan arvostukseen lienee syynä, että yrityksessä toimitusjohtaja pi-

tää kerran vuodessa tilaisuuden, jossa hän kertoo tapahtumista ja tulevaisuudes-

ta koko henkilöstölle. Hän myös näkyy henkilöstölehdessä, jossa hän kertoo juuri

muutoksesta. Esimerkiksi samassa lehdessä muut johtoryhmän jäsenet loistavat

poissaolollaan. (Kaleeri 2013) Tämä tosin saattaa olla yrityksen tietoinen valinta

henkilöidä johtaminen yhden henkilön kasvoilla. Toinen merkittävä tekijä saattaa

olla, että toimitusjohtaja on muuta johtoryhmää nuorempi eikä niin ”kunnallis-

tunut”, joka määriteltiin aiemmin. Hänen tapansa toimia vaikuttaa olevan muuta

johtoryhmää luovempi. Muutoksen viestinnässä on tärkeää, että kaikki toistavat

samaa viestiä samalla yksinkertaisella ja ymmärrettävällä tavalla. Tällöin saadaan

muodostettua luottamus siihen, että kaikki ovat muutoksen takana. Jo pienetkin

soraäänet saattavat luoda epäilevää mielikuvaa muutoksen oikeasta suunnasta.

Haastateltavia pyydettiin arvioimaan soraäänten määrää. Heidän mielestään

esimiehet ovat pääsääntöisesti olleet muutoksen takana.  Myös neutraalisti suh-

tautuvia on ollut, vaikka suoranaisesta vastustuksesta ei voidakaan puhua. Jo

tämä neutraali asenne voi kylvää epäluottamuksen siemenen, jolloin henkilö al-

kaa etsimällä etsiä todisteita tukeakseen omaa näkemystään.

Haastatteluissa tuotiin useasti esille henkilöiden virkaiän suhde muutoshalukkuu-

teen. Kuntaorganisaatio on jo pitkään ollut varma työpaikka, jossa ei ole tarvin-

nut panostaa kovin paljon työpaikan säilyvyyteen. Tämä näkyy mm. muutosvas-

tarintaa tekevien työntekijöiden kouluttautumishalukkuudessa. Yrityksen vuosi-

kertomuksessa tuotiin esille, että 73 % henkilöstöstä osallistuu koulutukseen,

mutta ongelma piileekin siinä 27 %:ssa, joka ei osallistu koulutukseen. (Vuosiker-

tomus 2012) Kalle nosti esille vanhojen konkarien opettavan heti talon toiminta-

tapoja uusille työntekijöille, vaikka ne ovatkin ihan vääriä. Esille nousi myös, että
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esimiesten mielestä heillä on alaisia, jotka ovat täysin väärällä alalla, mutta ovat

jääneet, koska heitä ei voi irtisanoa. Tämä tulee varmasti olemaan yhtiöittämisen

jälkeen eräs keskusteltava asia, sillä vaikka yhtiöittämistä ei suoranaisesti voida-

kaan käyttää irtisanomisperusteena, ei mikään estä yritystä organisoimasta toi-

mintojaan uudelleen yhtiöittämisen jälkeen, joka puolestaan on pätevä syy irti-

sanomiselle.  Myös koulutuksesta kieltäytymistä voidaan työsopimuslain asetta-

mien edellytysten täyttyessä pitää irtisanomisperusteena. Syyt tähän asetelmaan

voidaan löytää myös muualta, positiivisesti tarkasteltuna. Juhani totesi:

”Vanhat jermut kyräilee ja kattoo alta kulmain, kun nuoret miehet on pal-

jon aktiivisempia ja tekee. On semmoista oma-aloitteisuutta.” (Juhani)

Vastaavaa nosti Timo esille, tosin hieman toisesta näkökulmasta:

”Tälläkin hetkellä on epätasaisia työkuormia sen takia, et toiset vaan on ak-

tiivisempia tekijöitä. Ei oo edes se ikä tai työvuodet vaan se on ihan ihmi-

sestä kiinni.” (Timo)

Klarnerin, Tondem Byn ja Diefenbachin mukaan muutosvastarinnasta ei tulisi

syyllistää yksilöä vaan pyrkiä ymmärtämään hänen tunnelataustaan, sillä tunteet

ja niiden eri tasot vaikuttavat vahvasti yksilöiden uskomuksiin ja käyttäytymiseen

muutoksen aikana ja sen jälkeen. (Klarner, Tondem By & Diefenbach 2011) Näitä

voidaan käyttää hyödyksi tavoitteiden saavuttamisessa. Näkemysten ja niiden

herättämien tunteiden käsittely saattaisi auttaa yhtenäisen linjan löytämisessä.

Haastattelussa kysyttiin mahdollisuuksista keskustella esimiesporukalla näistä

asioista, jotta parhaat käytännöt saataisiin jalkautettua osastoilta toisiin. Lähes

kaikki haastateltavat kertoivat, että keskustelua on ollut. Harmittavasti osa ei

nähnyt tästä olevan kuitenkaan mitään hyötyä saati tarvetta. Se, että tunnelata-

uksia pitäisi pystyä purkamaan ja käsittelemään rationaalisesti, saattaa olla vielä

hieman outo asia miehisessä työyhteisössä. Kalle mm. toi esille, että keskustelua

ei ole pystytty käymään kehittävällä tavalla. Hän arvioi tämän johtuvan varmaan
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hyvin pitkälle henkilökemioista. Muilta osin ilmeni, että esimiesporukoiden kes-

kustelua yli yksikkörajojen toivotaan olevan enemmän.

6.4.4. Uuden muutoksen tuulet
Yhtiöittäminen ei haastateltavien mielestä ollut niin pelottava asia kuin voisi ku-

vitella. Haastateltavat esimiehet pitivät yhtiöittämistä enemmän mahdollisuute-

na kuin uhkana. He listasivat toiveinaan mm. byrokratian vähenemisen ja hankin-

tojen helpottumisen. Nämä tekijät heijastuisivat varmasti jokapäiväiseen tekemi-

seen. Toiveiden lomassa ilmeni myös huoli siitä, että käytännöt eivät todellisuu-

dessa kuitenkaan muuttuisi. Toiveiden joukosta pystyi myös aistimaan sen, että

yhtiöittämisen myötä saataisiin uusia keinoja muutosvastarinnan nujertamiseksi,

vaikkei tätä sanottukaan ääneen. Tässä oli aistittavissa tietynlaista pelote-

elementtien käyttömahdollisuutta johtamiseen. Pelolla johtaminen ei ole toivot-

tavaa, sillä sen on havaittu heikentävän innovointia yrityksissä. (Eriksson et al.

2007) Yleisesti muutos nähtiin positiivisena, vakka positiivisia asioita ei suoraan

pystytty listaamaan. Esimerkiksi Juhani kommentoi yhtiöittämistä seuraavasti:

”Nyt tästä yritetään pikku hiljaa tehdä oikeeta työpaikkaa.” (Juhani)

Helsingin Satama oli haastateltavien mielestä ”Ikivanha stadin laitos”, jonka käy-

tännöt olivat ”esihistoriallisia”. Hitaasti muuttuva, kunnallinen organisaatio ei

ilmeisesti ole pysynyt muutoksen vauhdissa mukana. Osasyy tähän saattaa olla

kontrolloiva omistajapolitiikka. Mediassa on käsitelty kuntien liikelaitosten joh-

tamispolitiikkaa kuntien rahoitustilanteen kannalta. Helsingin Sanomissa haasta-

teltavat kunnanvaltuuston edustajat olivat huolissaan siitä, että liikelaitoksia ale-

taan johtaa ammattihallitusten voimin. Pelkona tässä nähtiin, että kunnille tu-

loutettavat rahavirrat pienenevät liikaa, kun investointihalukkuudet tulevaisuu-

den toimintaan kasvavat. Erityisesti suurennuslasin alle oli otettu toinen yhtiöi-

tettävä liikelaitos, Helsingin Energia.  (Helsingin Sanomat 2014) Pelkoja analysoi-

taessa voidaan sanoa, että veroäyrin pitäminen alhaisena liikelaitosten tuloutuk-

sen kautta on ollut poliitikoille erittäin tärkeää, mikä varmasti on näkynyt myös
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Helsingin Sataman mahdollisuuksissa muuttua ympäristön mukana. Turvallinen

kassavirta on pitänyt yrityskulttuurin muuttumattomana. Rahavirrat voidaan kui-

tenkin jatkossa turvata jossain määrin erilaisten etuoikeuttamattomien lainarat-

kaisujen, kuten pääomalainojen avulla, joten rahavirtojen oleellisen pienenemi-

sen yhtiöittämistä väistämättä seuraavan tulovirtojen verotuksen kiristymisen

myötä ei automaattisesti pitäisi olla muutosta hidastava tekijä.

Mikko nosti haastattelujen jälkeen esille, että henkilöstö alkaa olla väsynyttä

muutokseen. Muutoksen psykologisia vaikutuksia yksilöön eri muutosprosessin

vaiheessa on vaikea ennustaa etukäteen. Tutkimusten mukaan varsinkin nopealla

ja yllättävällä muutoksella, sekä toisaalta toistuvilla muutoksilla on usein negatii-

visia  vaikutuksia yksilöön.  Yksi  näistä voi  olla  muutosväsymys,  joka taas voi  syn-

nyttää muutosvastarintaa. Johtajan pitää kyetä tunnistamaan tällaiset tapaukset,

sillä tieto siitä, mistä muutosvastarinta kumpuaa, on oleellista vastarinnan hoi-

tamisen kannalta. (Klarner, Todnem By & Diefenbach 2011, 332) Tästä voidaan

päätellä, että ensimmäiseksi organisaatio todellakin elää jatkuvassa muutoksessa

ja toiseksi, että muutokseen motivoituminen ja muutoshalukkuuden ylläpito or-

ganisaatiossa tuntuu olevan heikosti hoidettu. Motivointia muutoksen tärkeydes-

tä pitää tähdentää esimiehille ja muutoksen tärkeys pitää nostaa johtamistyössä

esille. Vaikka yhtiöittäminen on lainsäädännön pohjalta pakon sanelemaa, ei se

kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että muutosviestintä on edelleen oleellista.

6.4.5. Viestintä tunnejohtamisen välineenä
Viestintä nähtiin erittäin tärkeänä muutoksen yhteydessä. Kohdeyrityksessä on

selkeästi mennyt jotain pieleen edellisen muutoksen yhteydessä, sillä viestintä

herätti tunteita hyvin suuresti kaikissa haastateltavissa. Eräs haastateltava pai-

notti viestinnän hyvyyttä jopa niin paljon, että tämä vaikutti tarkoitushakuiselta

johdattamiselta, jotta viestintää ei tässä tutkimuksessa arvosteltaisi. Tutkimusta

tehdessä törmättiin muihin kyseisessä yrityksessä tehtyihin tutkimuksiin, jotka

olivat melko asenteellisia, joten tämä on varsin ymmärrettävää. Viestintä sekoi-

tettiin harmittavan usein tiedottamiseen, joka vaikutti olevan suuremmassa roo-
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lissa kohdeyrityksessä. Pääasiassa viestintään kuitenkin oltiin tyytyväisiä, mutta

muutamia havaintoja aineistoista kuitenkin korostui.

”Pitää tiedottaa riittävän usein. Käytännössä koko ajan pitää tiedottaa. Pi-

tää kertoa riittävän helposti ja riittävän selkeästi” (Antti)

Antti nostaa hyvin esille muutosjohtamisen teoreettisen viestintämallin. Tietoa

pitää olla saatavissa helposti, ja viestien kielellisen ilmaisun ja sisällön pitäisi olla

melko lailla yhtenäinen henkilöstä, paikasta ja ajasta riippumatta, kuten Juuti ja

Virtanen sanovat. (Juuti & Virtanen 2009, 105). Peter puolestaan edusti koulu-

kuntaa, jossa kerrotaan vain ne asiat, jotka varmasti tiedetään, mutta myös hän

totesi, että silloin ei saa jäädä odottamaan vaan asiat pitää tuoda työtekijöiden

tietoon välittömästi ja positiivisella tavalla. Positiivisuutta painotti myös Eric, jon-

ka mukaan muutosta pitäisi viestiä joka kanavan kautta positiivisesti ja suhteelli-

sen konkreettisesti työn kannalta. Kuten Klarner, Todnem By & Diefenbach tote-

sivat, positiiviset ajatukset luovat positiivisia tunnekokemuksia, joiden kautta

taas sitoutuminen ja motivaatio muutoksen vaatimaan toimintaan ja käyttäyty-

misen muutokseen syntyvät, ja positiivinen kierre on valmis. (Klarner, Todnem By

& Diefenbach 2011, 332 – 333) Antin, Peterin ja Ericin näkemykset viittaavat sii-

hen, että periaatteessa ei mitään vika pitäisi olla. Mitä enemmän asiaa käsiteltiin,

sitä paremmin alkoivat ongelmakohdat hahmottua. Kallen kertoessa, että vuoro-

puhelu työtekijän ja työnantajan välillä tapahtuu vain ja ainoastaan esimiehen

kautta, heräsi kysymys, miksi näin koetaan; kaikki haastateltavat kun kuitenkin

totesivat sisäisen viestinnän olevan kunnossa ja välineiden olevan riittävät.

”Hirveen paljon on ollut tiedotusta. Harvassa firmassa näin hyvin tiedote-

taan, kun täällä firmassa on tiedotettu. Tietoa on saatavilla, mutta sen

omaksuminen ja esiin kaivaminen on ongelmallista. Johtoa pitäisi näkyä

enemmän kentällä.” (Arnold)
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”Toivon, että viestintä olis keskustelevaa, et ei niiku pelkästään sitä infor-

maatiota valutettaisiin alaspäin vaan se olis keskustelevaa.” (Mikko)

Yksi haastatteluissa ilmennyt seikka oli, että haastateltavien mukaan vuoropuhe-

luun eivät osallistu muut kuin esimies ja toimitusjohtaja. Kaikki väliportaat loista-

vat poissaolollaan tai heidän toimensa ovat niin näkymättömiä, että niitä ei no-

teerata. Toinen esiin noussut seikka oli tiedon ymmärrettävyys. Tietoa löytyy

haastateltavien mukaan mm. intranetistä, mutta tiedon avautuminen lukijalle,

sen omaksuminen ja esiin kaivaminen nähtiin ongelmaksi. Sisäinen viestintä ei

siis ole tarpeeksi yksinkertaista ja yhdenmukaista. Moni haastateltava kertoi, että

johtoa ei näy tarpeeksi kentällä. Jopa yli puolet haastateltavista oli tätä mieltä.

Tiedotuskulttuuri, josta puuttuu vuorovaikutus, on ongelmallinen. Syitä on haet-

tu sekä viestijöistä että työntekijäportaasta, mutta syyttely ei ratkaise varsinaista

ongelmaa. Vuorovaikutusta ei ole. Tälle pitäisi ehdottomasti saada jotain tehtyä.

Yhteiset, osallistavat projektit ja prosessit varmasti edesauttaisivat, kuten myös

esimiesasemassa olevien rauhallinen ja kärsivällinen suhtautuminen työntekijöi-

den asenteisiin. Vastuuta pitäisi ottaa myös väliportaissa ja myös heidän pitäisi

keskustella työntekijöiden kanssa. Keskustelevaa lähestymistapaa nimenomaan

toivottiin pelkän tiedottamisen sijaan. Vaikka muutos olisi juridisesti pakko teh-

dä, ei se poista sitä tosiasiaa, että keskustelua pitää kuitenkin käydä, vaikka joh-

toporras saattaakin kokea sen turhaksi.

Viestintäkulttuurin johtaminen jäi hämärän peittoon haastatteluissa, mutta yleis-

vaikutelma oli, että sitä ei liiemmin ole yrityksen sisällä. Positiivinen viestintä tai

pikemminkin sen puuttuminen nosti päätään, kun haastattelu siirtyi yhtiöittämi-

seen. Haastattelussa pyydettiin tuomaan esille niitä seikkoja, jotka yhtiöittämisen

myötä muuttuvat. Kysymystä täsmennettiin vielä siten, että haastateltavia pyy-

dettiin nostamaan esiin niitä muutoksia, jotka ovat positiivia henkilöstön silmissä.

Niitä ei liiemmin löytynyt. Juhanin kommentti oli melko lailla tyhjentävä.

”En ole ajatellut sitä niin.” (Juhani)
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Muutoksen yhteydessä vastarintaa voidaan merkittävästi pienentää positiivisella

viestinnällä, kuten teoriaosuudessa tuotiin esille. Monet kertoivat toivovansa

yhtiöittämisen tuovan mukanaan byrokratian vähenemisestä sekä hankintapro-

sessin helpottumisen. Näitä ei kuitenkaan pidetty henkilöstön kannalta erityisen

positiivisina asioina, sillä niiden ei uskottu näkyvän organisaation alemmilla ta-

soilla. Esille tuotiin kuitenkin irtisanomissuojan poistuminen ja tietynlainen vas-

tuullisuuden kasvaminen. Muutoksen yhteydessä toivottiin toiminnan yleisesti

helpottuvan, mutta pelättiin, että muutos jää puolitiehen, eli omistajan pysyessä

ennallaan vastuu ja vapaus eivät kuitenkaan lisääntyisi.

Irtisanomiset tuntuivat pelottavan haastateltavia, vaikka haastateltavien mukaan

johtaja on yksiselitteisesti sanonut, että ketään ei irtisanota yhtiöittämisvaihees-

sa. Tämä onkin helppo sanoa, sillä yhtiöittämistä ei kuntalain muuttamisesta an-

netun lain esitöiden mukaan voi käyttää erityisenä irtisanomisperusteena, kuten

ei myöskään liikkeen luovutusta. (HE 32/2013 vp.) Mikon mukaan henkilöstö pel-

kää aina pahinta, ja pelko on vain normaalia pelkoa tuntemattomasta tulevasta.

Tuntematon pelottaa varmasti niitä henkilöitä, jotka ovat laiminlyöneet oman

kehittymisen tässä alati muuttuvassa toimintaympäristössä pelkästään sen takia,

että oma työsuhde on ollut kabinettipäätöksellä turvattu. Nämä monesti työ-

uransa loppupuolella olevat kokevatkin yhtiöittämisen varmasti erittäin suurena

uhkana oman työsuhteensa jatkumisen kannalta, mikä heijastuu varmasti muu-

tosvastarintana. Toivottavaa on, että pelot eivät johdu uusista pelollajohtamis-

mahdollisuuksista, joita yhtiöittäminen tuo tullessaan. Haastattelussa nousi esil-

le, että nämä eläköitymisen kynnyksellä olevat henkilöt saattavat olla niitä ns.

hankalia tapauksia. Arnold nosti tämän hyvin selvästi esille:

”Meil on tällaisia, sanotaan näin varmaan kohta eläköityvät henkilöt on nii-

tä… hankala on vähän väärä sana, mutta heitä ei vaan niiku kiinnosta, et

he pääsevät kuivin jaloin eläkkeelle. Heitä ei kiinnosta yhtään, mitä nää ny-

kyiset 30 – 40, mikä heidän tulevaisuus on. Täs on tällainen ikävä kahtiinja-

ko tapahtunut.” (Arnold)
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6.4.4. Muutos ja nuoriso
Haastattelujen aikana ilmeni useasti, että muutosvastarinnan aiheuttajia ovat

pääsääntöisesti ikääntyneemmät ja pitkään kunnallisella puolella työskennelleet

työntekijät. Haastateltavia pyydettiin kuvittelemaan tilanne, jossa henkilöstö

muodostuu kahdesta ryhmästä. Tällainen tilanne useimmiten syntyy liikkeen luo-

vutuksen seurauksena. Tässä kuvitteellisessa tilanteessa toisen ryhmän sanottiin

olleen töissä ennen yhtiöittämistä ja toisen ryhmän koostuvan henkilöstä, jotka

eivät koskaan olleet toimineet kuntaorganisaatiossa. Haastateltavia pyydettiin

kommentoimaan tilannetta, sen aiheuttamia uhkakuvia ja mahdollisia keinoja

uhkien torjumiseksi.

Haastateltavat jakaantuivat lähes tasan kahtia. Toiset näkivät tässä selkeän uh-

kakuvan tulevaisuudessa, kun taas toinen puoli ei kokenut tätä uhkana. Eräs

haastateltava kertoi tällaisen tilanteen jo olevankin päällä heidän yksikössään.

Uhkakuvaa pystyi heidän mielestään parhaiten torjumaan avoimuudella. Myös

luonnollisen poistuman aiheuttama muutos koettiin yhdeksi keinoksi. Avoimuus

tuntuu olevan teoriapohjan perusteella kulmakivi tässäkin muutostilanteessa.

(Juuti & Virtanen 2009) Yrityksen pitää miettiä erittäin tarkasti nykyistä suhtau-

tumistaan sisäiseen viestintään, sen ajoitukseen, määrään ja positiiviseen toimi-

tustapaan. Myös kaikkien esimiesportaiden pitää olla mukana keskustelussa ja

viestin pitää ehdottomasti olla yhtenevä, kuka tahansa sen kertookin.

Mattilan mukaan eri organisaatioryhmien etujen ristiriitaisuus saattaa aiheuttaa

tilanteen kärjistymisen. Hänen mukaansa järjestelyt ja erot yksilöiden kohtelussa

voidaan kokea epäreiluiksi riippumatta niiden perusteista tai todellisista vaiku-

tuksista. Tämä ilmenee tyytymättömyytenä, ei pelkästään siinä ryhmässä, joka

kokee eriarvoisuutta, vaan myös toisessa ryhmässä, sillä ulkoiset paineet saatta-

vat leimata heidät. (Mattila 2007, 116) On mielenkiintoista nähdä, miten koulu-

tuksensa laiminlyöneet, piakkoin eläköityvät työtekijät tulevat asennoitumaan

nuorten, osaavien ja oma-aloitteisten työntekijöiden keskuudessa. Tämä kah-

tiajako näyttää olevan edessä, mutta nyt on oikea hetki liennyttää välejä ja miet-
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tiä, mikä olisi oikea toimintatapa. Yrityksessä alkaa näkyä merkkejä jakaantumi-

sesta kahden kerroksen väkeen: ”Kenttäväkeen” ja ”Yläkertaan”. Kallen mukaan

tilanne on kuin yrityksen sisällä olisi kaksi eri yritystä, joiden kulttuurit eivät koh-

taa. Tämä on hyvin perustavanlaatuinen ongelma, joka ilmenee monesti liikkeen

luovutuksen jälkeen. Tilanne on päässyt ehkä eskaloitumaan, mutta koskaan ei

ole liian myöhäistä tehdä tarvittavia muutoksia. Näiden kahden ryhmittymän

välillä vaikuttaa puuttuvan se niin tärkeä me-henki. Muutokset pitää tehdä Bur-

nesin mukaan pienissä vaiheissa, ja pienten menestysten jälkeen muutoksia pitää

muistaa juhlistaa, sillä se pitää menestyksen rattaat pyörimässä. (Burnes 2004)
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET
Luvussa kerätään yhteen empiirisen osuuden havainnot ja vastataan tutkimusky-

symyksiin. Näiden pohjalta kirjoitetaan kooste hyvästä muutosjohtamisesta.

7.1. Tarkastelu teoreettisen viitekehyksen puitteissa
Päätutkimuskysymyksenä tutkimuksessa oli, miten suurta muutosta tulisi johtaa

yksilön tunteet huomioiden. Työssä keskityttiin tarkastelemaan johtamis- ja vies-

tintäkulttuuria yksilön näkökulmasta case-yrityksen kautta. Työn tarkoituksena

oli etsiä keinoja, joilla voidaan hallita muutoksen vakiintuneissa käytännöissä

aiheuttavan epäjatkuvuuskohdan aikaansaamaa tunnemyrskyä. Samalla tarkoi-

tuksena oli nostaa esille muitakin johtamisen keinoja. Päätutkimuskysymykseen

lähdettiin vastaamaan tutkimuksen ensimmäisen (”miten motivoidaan yksilöt

tekemään joka päivä parhaansa”) ja kolmannen (”miten muutosvastarintaa käsi-

tellään”) alatutkimuskysymyksen kautta. Kohdeyrityksessä motivointikeinoina

käytettiin pääasiassa kiittämistä hyvästä suorituksesta, mutta myös muita tapoja

kaivattiin. Työyhteisön vankka tekemisen meininki ja vastuuntunne koko yrityk-

sen menestyksestä on saanut aikaan vahvasti motivoituneen henkilöstön, joka

kulkee kiitoksella eteenpäin. Tämä on erittäin suuri vahvuus. Muutosvastarinnan

käsittely on puolestaan lapsen kengissä. Tässä olisi kohdeyrityksen esimiehillä

kehittämistä. Muutosvastarintaa pitää myös johtaa, jotta piilevät ongelmat eivät

jää kytemään pinnan alle aiheuttaen konflikteja myöhemmässä vaiheessa.

Työn toinen alatutkimuskysymys (”mitä pelätään muutoksessa ja miten nämä

pelot poistetaan”) ei noussut tutkimuksessa kovinkaan voimakkaasti esille, sillä

pelot olivat hyvin normaaleja töiden loppumiseen, ulkoistamiseen ja tietämät-

tömyyteen perustuvia pelkoja. Näiden käsittely onkin pääsääntöisesti hallittavis-

sa viestinnän ja johtamisen keinoin. Sisäinen viestintä vaikuttaa olevan kunnossa,

mutta jostain syystä alin porras ei ymmärrä viestiä tai halua ottaa sitä vastaan.

Työssä havaittiin, että viestinnälliset roolit ovat esimiehiltä kateissa ja heidän

omaa asemaansa viestiketjun sanansaattajina ei ymmärretty, vaikka yrityksessä

nostettiinkin vahvuutena esiin lähiesimiesten kanssa viestiminen. Mahdollisuu-
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det menestymiseen ovat olemassa, mutta viestintäkulttuurista johtuen kaikkea

tietoa ei joidenkin tahojen mukaan voida avoimesti kertoa alimmalle tasolle. Tä-

mä on huono asia muutoshalukkuuden kannalta, ja yrityksessä kannattaisikin

arvioida erittäin tarkasti, onko tällainen tiedon panttaaminen todella välttämä-

töntä, vai olisiko mahdollista luottaa alaisiin ja heidän lojaliteettivelvoitteeseensa

yritystä kohtaan.

Neljättä alatutkimuskysymystä (”eroaako yhtiöittämisen aiheuttama muutos jol-

lain tavalla perinteisestä muutostapahtumasta”) pohdittaessa ja haastateltavilta

asiaa tiedusteltaessa havaittiin, että ainoa konkreettinen ero on lainsäädännön

aiheuttama pakkotila. Suuria käytännön muutoksia ei ole havaittavissa ja tätä on

pyritty yrityksessä viestimään. Kuitenkin Helsingin kaupungin työsuhdeturva lop-

puu ja henkilöstö yhdistää tämän välittömään irtisanomisuhkaan. Toiminnan

tehostaminen on esillä joka puolella ja henkilöstö pelkääkin sen heijastuvan

myös omaan toimintaan. Pelkoa lisää myös koulutuksen laiminlyönnin aiheutta-

ma epävarmuus tulevan toimintaympäristön omaksumisesta ja nuorten oma-

aloitteisten asiantuntijoiden tekemisen meininki. Varsinaisesti yhtiöittämistilan-

ne ei eroa perinteisestä muutostapahtumasta.

Päätutkimuskysymykseen (”miten suurta muutosta tulisi johtaa yksilön tunteet

huomioiden”) ei ole yksiselitteistä vastausta. Seuraavassa kappaleessa on koot-

tuna yhteen joitakin tärkeitä elementtejä vastauksen muodostamiseksi.

7.1. Esimiestyön rooli muutoksen johtamisessa
Kuntatyön työssäjatkamisoppaan mukaan muutosjohtaminen on yhteisön joh-

tamista kohti parempaa tulevaisuutta. Parhaat tulokset saavutetaan, kun henki-

löstöjohtamiseen panostetaan vakaana aikana, sillä tällöin kynnet ovat teroitetut

muutoksen keskellä toimimiseen. Arvokkainta on ruohonjuuritason toiminta eli

arkinen läsnäolo ja osallistuminen. (Keva 2007)
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Muutosjohtamista on käsitellyt moni tutkija ja ohjeita toimimiseen on luotu

(mm. Kotter 1996, Nadler 1998). Näissä puhutaan yleensä johtajasta, jolla ym-

märretään yrityksen tai yksikön ylintä päätäntävaltaa käyttävää henkilöä. Samoja

kriteerejä voidaan kuitenkin soveltaen käyttää myös esimiestason johtamisessa.

Juutin ja Virtasen mukaan johdon tahdon tulee välittyä organisaatioon etenkin

muutoksen valmisteluvaiheessa. Heidän mukaansa tällöin kyse on johtajien hen-

kilökohtaisista ominaisuuksista. (Juuti & Virtanen 2009, 59) Kets de Vriesin mu-

kaan etenkin johtajan karismaattisuuden vaatimus korostuu muutoksessa, jotta

hän pystyy valtuuttamaan ja energisoimaan työntekijöitä. Toisaalta myös muu-

tosmallin suunnittelu, kontrollointi ja palkitseminen nousevat esille (Kets de Vries

2006, 204 – 205) Denhardt ja Campbell toteavat Kets de Vriesin tavoin, että ih-

misten johtamisessa on kyse saada muut tekemään asioita, mutta nykyisen

transformatiivisen opin mukaan se ei tarkoita käskyttämistä vaan karismaa ja

taitoa lukea ihmisten toiveita sekä muokata nämä odotukset toiminnaksi (Den-

hardt & Campbell 2006)

Muutoksen johtaminen on jatkuvaa viestintää ja vuorovaikutusta. Kotterin mu-

kaan 70 – 90 % on ihmisten johtamista ja vain 10 – 30 % on asioiden johtamista

(Kotter 1996, 26). Maailma muuttuu ympärillä niin nopeasti, että johtajien sub-

stanssiosaaminen ei pysy muutoksessa mukana. Ne, jotka yrittävät pitää kiinni

siitä, että ovat alansa parhaimpia asiantuntijoita hidastavat organisaation sopeu-

tumista uuteen tilanteeseen. Tämä korostuu etenkin silloin, kun esimies ei tiedä-

kään tai osaakaan jotain, sillä kyllä niitäkin tilanteita tulee eteen vaikka kuinka

voisi kuvitella muuta. Silloin saattaa aktualisoitua osaamattomuuden peittely,

joka saattaa näkyä juuri viestinnän ja kommunikaation puutteena. Juuti ja Virta-

nen toteavatkin, että ”viestinnän laatu ja määrä ratkaisevat ja vain se, mitä ih-

miset kuulevat ja millaisia tulkintoja he kuulemastaan tekevät, merkitsee.” (Juuti

& Virtanen 2009, 151) Karrikoiden tästä voisi vetää johtopäätöksen, että edes

sisällöllä ei ole merkitystä, kunhan laatu ei kärsi, ja pahin virhe on olla kertomatta

mitään. Rehellisyys, joka suomalaisia yhdistää, on kommunikaation tukipilari.
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Hyvän muutosjohtajan henkilöluonteen pitää olla vahva. Hänen on kyettävä itse-

hillintään ja -hallintaan, jotta henkilöstö uskaltaa olla vuorovaikutuksessa hänen

kanssaan. Mahdollistavan, osallistavan ja valmentavan muutosjohtajan on kyet-

tävä jakamaan auktoriteettiaan, näkyvyyttään ja valtaansa alaistensa kanssa.

Tiedon panttaaminen ei edistä mitään, vaan avoimuus on hyvä lähtökohta. (Sy-

dänmaanlakka 2001) Kotter nostaa esille myös johtajien asenteen. Heidän on itse

kyettävä muuttumaan, sillä kieltäytyminen muutoksesta voi pahimmassa tapauk-

sessa tuhota koko muutoksen onnistuminen. Muutoksissa pitää muistaa myös

antaa käsky ”nyt muututaan”, sillä lähtökäskyn puuttuminen voi joissain tilan-

teissa vaikeuttaa muutosprosessin käynnistymistä. (Kotter 1996, 35–49)

Muutostilanteessa myös esimies tarvitsee tukea, jotta hän voi auttaa alaisiaan.

Kuntatyön julkaisun mukaan paras tuki kumpuaa kollegoista. Heidän kanssaan

voi sparrata ja jakaa johtajuuden eri elementtejä. Julkaisun mukaan esimies tar-

vitsee  myös  oman  esimiehensä  tuen.  (Keva  2007)  Tämä  on  käynyt  esille  myös

tämän työn aikana monessa muussa yhteydessä.

Muutoksen yhteydessä eteen tulee ajoittain myös irtisanomisia toiminnan tehos-

tamisen ja organisaation muuttumisen takia. Työn määrä voi vähetä, ja jokin

toimi voi poistua kokonaan esim. automatisoinnin myötä. Tällöin edessä on työn-

tekijän irtisanominen, joka on haastavaa molemmille osapuolille. Muutosjohta-

misen yhteydessä herää väistämättäkin kysymys, onko esimiestä valmennettu

tekemään irtisanominen?

Virvo Oy:n muutosjohtamisen ja henkilöstöjärjestelyjen kurssilla käytiin läpi me-

nestyksekkään muutosjohtamisen avainkohdat. Näillä toimenpiteillä pitäisi muu-

tostilanteen läpiviemisen olla helpompaa kuin täysin valmistautumattomana.

Toimenpiteet olivat:
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Tilannearvio / analysointi sidosryhmä- tai henkilökohtaisella tasolla: mikä

muuttuu?

Riittävä muutosprosessin suunnittelu.

Toteuttavan osapuolen valmentamien tilanteeseen (esim. esimiesten

valmiudet toteuttaa irtisanomisia).

Kohdennetut ja aikataulutetut muutosjohtamisen toimenpiteet.

Tehokas, kohdennettu ja monikanavainen viestintä.

Erityisesti liikkeenluovutustilanteessa: erilaisten organisaatiokulttuurien

huomioiminen.

Muutosvastarinnan kohtaaminen.

Onnistunut uusi alku. (Virvo 2013)

Hyvä muutosjohtaja lähtee liikkeelle ihmisistä. Käytännössä tämä tarkoittaa

huomion kohdistamista muutoksen pyörteissä oleviin. Huomioon tulee ottaa niin

elämäntilanne kuin työskentelyolosuhteet. Hyvä ilmapiirin ylläpitäjä ja hyvä muu-

tosjohtaja kiinnittää huomiota yhteisön toimintaan ja keskinäiseen luottamuk-

seen, kehittämiseen ja työn kannustearvon säilymiseen sekä ihmisten mahdolli-

suuteen vaikuttaa uudessa tilanteessa. Muutosjohtaminen on molemminpuoli-

nen vuorovaikutussuhde johtajan ja alaisen välillä, jossa pitäisi keskittyä muutok-

sen tuomiin positiivisiin asioihin, mutta varautua myös negatiivisten asioiden

käsittelemiseen.. Muutoksen vaikutukset tulee ennakoida ja hyväksyä se tosiasia,

että kaikki eivät ajattele muutoksesta positiivisesti. Tunteita pitää käsitellä avoi-

mesti ja monipuolisesti luottamuksellisessa ilmapiirissä hyvässä hengessä.

7.2. Tutkimuksen arviointi, yleistettävyys ja hyödynnettävyys
Muutoksen johtamista on tutkittu paljon. Siihen tämän tutkimuksen anti on vä-

häisempi. Oli kuitenkin mielenkiintoista havaita haastattelujen aikana, miten

haastateltavat todellakin alkoivat ajatella omaa suhtautumistaan esimerkiksi yri-

tyksen viestintäkulttuuriin ja heidän rooliinsa osana sitä. Tutkimuksen aikana

haastateltavat pohtivat myös mahdollisia ongelmatilanteita ja tulevaisuuden ku-

via yhtiöittämisen jälkeisessä ajassa. Siihen tämä työ varmasti toi lisää ja tämä
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näkyy aivan varmasti Helsingin Sataman toiminnassa tutkimukseen osallistunei-

den esimiesten osalta.

Työssä tulivat esille samat ongelmat, jotka ovat ilmenneet jo aikaisemmissa yri-

tyksen konsulteilla teettämissä tutkimuksissa. Esimerkiksi Kaleeri-lehdessä ker-

rottiin ComBaro-mittarilla suoritetusta sisäisen viestinnän arviosta. Siinä todettiin

vahvuutena olevan vastuuntunto ja heikkoutena viestintävastuut, joka puoles-

taan heijastuu moneen asiaan. (Kaleeri 2013) Mikäli johto haluaisi parantaa

omaa strategiaviestintäänsä, voisi Helsingin Satama harkita IIP-sertifikaatin ha-

kemista. IIP-sertifikaatti tutkii nimenomaan sitä, miten hyvin henkilöstö on tie-

toinen johdon toimista. Yrityksessä työntekijätaso valittaa, että johto ei viesti

toimistaan, mutta kaikki tutkimustulokset osoittavat, että viestintää on. Jossain

on siis katkos. Joko viestit ovat epäselviä, vaikeasti saatavissa tai sitten viestejä ei

ymmärretä. Tällainen IIP-sertifioitu tutkija pystyy puolueettomasti tutkimaan,

miten viestintä tosiasiassa etenee organisaation läpi. Tällaisen tutkimuksen avul-

la viestintävastuita saadaan myös tähdennettyä jokaisen omaan rooliin sopiviksi.

Tutkimuksen yleistettävyydestä puhuttaessa voidaan muissakin organisaatioissa

sanoa aivan varmasti olevan muutosvastarintaa, mutta sen voimakkuuden suh-

tautumista kohdeyrityksessä ilmenneeseen muutosvastarintaan on haastavaa

arvioida. Tutkijan oman empiirisen kokemuksen perusteella muutosvastarinnan

voitaneen katsoa lähentelevän metsäteollisuuden viime vuosikymmenellä ollutta

työsulkua edeltävää aikaa. Empiirisen kokemuksen mukaan muutosvastarinta on

ollut voimakasta, mutta silti tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää

myös muissa vastaavissa tilanteissa sekä tässä että muissa yrityksissä. Jokainen

tutkittava kohde on kuitenkin ainutkertainen ja myös tutkijan oma persoona vai-

kuttaa tutkimukseen. Vaikka tässä tapauksessa tutkija itse ei ollut yrityksen palk-

kalistoilla ja oli siten ulkopuolinen, vaikuttaa yleinen tietämys kaupunkiorgani-

saation toiminnasta varmasti tutkijan näkemyksiin, vaikka kuinka yritettäisiin

pysyä objektiivisena. Tämä tutkimus oli kokemuksena suurenmoinen, sillä har-

voin pääsee näin läheltä seuraamaan sitä muutosprosessia, joka on suunnitteilla
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ja koko ajan ympärillä. Toiset yritykset eivät välttämättä olisi päästäneet tutkijaa

näin arkaluontoisen aiheen äärelle käsittelemään niinkin arkoja dokumentteja,

kuin siirtymissopimuksia ja yhtiöittämisen suunnitteludokumentteja. Näiden tie-

tojen valossa voidaan sanoa, että tutkija oli varsin hyvin perillä kohdeyrityksen ja

muutosprosessin taustoista. Tutkija itse oppi tästä prosessista hyvin paljon ja

kykenee varmasti hyödyntämään oppimaansa tulevien haasteiden parissa, niin

työelämässä kuin muullakin saralla.

7.3. Jatkotutkimustarpeet
Tutkimuksen aikana heräsi moniakin kysymyksiä, joita ei tässä työssä ollut mah-

dollista käsitellä. Eräs niistä on kognitiivinen psykologia muutosjohtamisessa.

Tämä poikkitieteellinen aihe voisi kuulua ennemmin kasvatustieteelliselle puolel-

le, mutta johtamisen ja organisaatioiden näkökulma, tai pikemminkin sen puut-

tuminen, rajoittaa kasvatustieteellistä tutkimusta. Tulevaisuus tulee olemaan yhä

enemmän poikkitieteellisten opintojen yhdistämistä, joten tässä olisi yksi oivalli-

nen aihe tulevien sukupolvien käsiteltäväksi.

Toinen tärkeä teema, joka tulee nostamaan päätään johtamisessa kymmenen

vuoden aikajänteellä, on tunnejohtaminen. Tunnejohtamisella voidaan ymmär-

tää henkilön vieminen ns. flow-tilaan, jolloin hän on yltiömotivoitunut tekemään

tehtäväänsä. Monesti tämä liittyy aatteelliseen ja jopa ideologiseen arvomaail-

maan. Esimerkiksi joidenkin järjestöjen työnteossa voidaan ajatella toteutettavan

tunnejohtamisen metodeja. Tunteella johtaminen on merkittävä tekijä tulevai-

suuden yrityksissä ja erityisesti niissä, joissa ei ole pitkäaikaista historian paino-

lastia. Tämän johtamiskulttuurin implementointi kehityskaarensa varttuneem-

missa osissa oleviin yrityksiin voi olla haasteellista ja synnyttää eriäviä mielipitei-

tä varsinkin vanhempien johtajien keskuudessa, mutta ajatuksena tämä on var-

masti tutkimisen arvoista.

Esimiesten palkitsemiskäytännöt liitetään monesti yrityksen tulokseen. Kuitenkin

vuorovaikutustaidot nostavat esimiestyössä päätään koko ajan ja rekrytoinneis-
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sakin painotetaan niitä. Siitä huolimatta palkkaus ei useinkaan tue onnistumisia

näissä. Toinen ristiriita on, että monesti yrityksen arvoihin liitetään jollain tavalla

vuorovaikutteisuus ja ihmisten johtaminen, mutta käytännössä nämä kriteerit

loistavat poissaoloillaan rekrytoinneissa tai työntekijää arvioitaessa. Voitaneen-

kin sanoa, että yhteiskuntavastuu ei ainakaan näiltä osin ole vielä niin merkittä-

vässä asemassa yritysmaailmassa, että sen katsottaisiin tuovan kilpailuetua. Tu-

levaisuudessa menestystä voidaan saada vain panostamalla yhteiskuntavastuun

toteuttamiseen käytännössä. On esitetty, että tämä olisi ristiriidassa osakeyhtiön

toiminnan tarkoituksen, joka on voiton tuottaminen osakkeenomistajille, kanssa.

Kuitenkaan omistajan voittoa ei ole sen tarkemmin määritelty. Yhteiskuntavastuu

ei kuitenkaan voi olla osakeyhtiön toiminnan ensisijainen tarkoitus, ellei yhtiöjär-

jestyksessä näin ole määrätty. Toisin sanoen, yhteiskuntavastuuta ei voida to-

teuttaa voiton tuottamisen kustannuksella vaikkakin sen toteuttaminen voidaan

nähdä markkinointikeinona voiton tuottamiseen, sillä ihmiset arvostavat yhteis-

kuntavastuullisia yrityksiä enenevissä määrin. Toisaalta voittoa tavoittelematon

yritysmuoto tunnetaan nimellä yhdistys, ei yhtiö. Voidaankin sanoa, että voiton

tuottamisen osakkeenomistajille ainakin pitäisi olla osakeyhtiön toiminnan tar-

koitus, ja mikäli yhteiskuntavastuullisuus nähdään kilpailueduksi, pitää sen eh-

dottomasti olla mukana yritystoiminnassa tuottamassa lisäarvoa omistajilleen.

7.4. Lopuksi
Helposti vain poistetaan oireita eikä etsitä syitä. Koska ihmisillä on taipumus

nähdä epämääräiset asiat järjestyksellisinä, ei niistä keskustella eikä niitä pohdi-

ta. Tämä estää asioiden tulkitsemista uudella tavalla sekä oppimista. Kaavoihin

kangistuminen haittaa kehitystä muuttuvan ympäristön kanssa samaan tahtiin.

Voidaan puhua toiminnan juurtumisesta. Organisaation muutoshalukkuus ja sitä

kautta luovuus helpottavat toimintatapojen muuttamista. Kun joku havaitsee

paremman tavan toimia, pitää siitä keskustella ja implementoida uudet tavat

organisaation jokapäiväiseen toimintaan.
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Organisaation kehittäminen voidaan nähdä hallittuna siten, että asiantuntijat

vastaavat sen kehittämisestä. Kehittäminen on tällöin päämäärätietoista, suunni-

teltua ja vaiheittaista. Kehittäminen voi olla myös tulkinnallista, kaikkien organi-

saation jäsenten yhteistoimintaa. Usein sattumalla on osansa lopputuloksen

kanssa, sillä kehittäminen tapahtuu työnteon oheistuotteena huomaamatta.

Voidaan ajatella, että ihmisillä on puolikkaita ideoita. Kun kahden eri henkilön

puolikkaat ideat kohtaavat, saadaan kokonainen idea. Tärkeintä on luoda mah-

dollisuuksia ihmisten kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle, jossa nämä puolikkaat

ideat voivat kohdata. Muitakin näkökulmia on kuin se oma, ja muita näkökulmia

pitää ymmärtää, vaikkei niiden kanssa olisikaan samaa mieltä.  Tämän ei tarvitse

olla pelkästään organisaation sisäistä: myös eri yritysten puolikkaat ideat voivat

synnyttää esimerkiksi yhteisyrityksen (joint venture) tai uuden spin off -yrityksen.

Tälle alueelle onkin muodostunut markkinarako, jonne on nousemassa uusia yri-

tyksiä tarjoamaan puolikkaiden ideoiden kohtaamisalustoja.

Toiminta kehittyy, kun yksilö saa idean, esimiestason työryhmä testaa ja kehit-

tää, ja organisaatio ylimpänä hyväksyy idean ja vie eteenpäin vakiinnuttaen uu-

den toimintatavan. Kuitenkin tehokas toiminta vaatii instituution, jossa organi-

saatio määrittelee prosessit ja rutiinit, työryhmä ohjaa ja yksilöllä on osaaminen

virheiden korjaamiseksi. Voidaan puhua single-loop ja double-loop prosessista,

joista ensimmäisessä kyseenalaistetaan tapa toimia ja jälkimmäisessä itse toi-

minnan järkevyys.

Yksilöt havaitsevat, ideoivat, pohtivat, kokeilevat, oppivat, muistavat – tai lannis-

tuvat. Johtaja ja erityisesti organisaatio ohjaa tätä yksilön toimintaa tarjoamalla

puitteet, välineet ja ympäristön. Rakenne ohjaa käyttäytymistä, mutta myös

käyttäytymisellä on mahdollisuus muuttaa rakenteita. Rakenteet ja vuorovaiku-

tuksen käytännöt ovat sekä toiminnan alusta että toiminnan muutoksen kohde ja

tulos. Sattumat, häiriöt, konfliktit, epävarmuus, kokeilut, riskit, virheet, joutilai-

suus, erilaisuus. Ideasta kassavirtaan on pitkä matka.
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Haastateltava 7: ”Antti”, toimistopäällikkö, 6.2.2014

Haastateltava 8: ”Kalle”, työnjohtaja, 17.2.2014



LIITE 1: Haastattelurunko 1(2)

Taustatiedot:
Sukupuoli:

Nimesi, jolla esiinnyt tutkimuksessa:
o Sukupuoli pitää olla sama

Koulutusaste:
o Ylempi korkeakoulututkinto
o Alempi korkeakoulututkinto
o Opistoasteen tutkinto
o Ammatillinen koulutus
o Ylioppilas
o Peruskoulu

Onko sinulla johtamiskoulutusta?
o Mikä koulutus?

Ikä:
o 20 – 30
o 31 – 35
o 36 – 40
o 41 – 45
o 46 – 50
o 51 – 60

Kokemus esimiesasemasta (myös ei suorana esimiehenä toimimisesta:
”valta käskyttää”) vuosina:

o alle 3 kk
o 3 – 12 kk
o 1 – 3 v
o 3 – 5 v
o 5 – 7 v
o 7 – 10 v
o yli 10 v

Muutoksen johtaminen:
Osaatko kuvailla muutoksen vaiheet?

o Mitkä ne sinun mielestäni ovat?

Missä muutosjohtaminen tapahtuu muutosta johtavat?
o Mikä on ylimmän johdon rooli?

Johtaminen:
Miten kuvailisit esimiehesi johtamistyyliä?

o Miten se ilmenee?



LIITE 1: Haastattelurunko 2(2)

Millainen sinun johtamistyyli on?

Millaisessa tilanteessa koet tekeväsi johtamistyötä?

Kuinka usein ja millaisissa tilanteissa tapaat alaisiasi kasvotusten?

Oletko kokeillut etäjohtamista esim. skypen tai lyncin kautta?

Millä keinoilla motivoit alaisiasi?

Muutosviestintä:
Miten saat tietoa muutoksesta?

o Mistä kanavista saat tietoa?

Miltä viestintä tuntui?
o Mitä sinulta odotettiin?
o Mitä tuntemuksia se herätti?

Pystyitkö käsittelemään / purkamaan tuntemuksia työpaikalla?
o Miten tunnereaktiot huomioitiin ja saitko tukea?

Muutosvastarinta:
Onko muutosvastarintaa esiintynyt aiemmin ja miten se ilmeni?

o Miten asia hoidettiin?
o Otettiinko henkilöstöä mukaan muutoksen suunnitteluun?
o Tukivatko kaikki esimiehet muutosta?
o Keskusteltiinko muutoksesta ja sen aiheuttamista tunteista?
o Mikä tilanne on nyt?

Nykyinen muutos (yhtiöittäminen):
Mikä henkilöstöllä/sinulla muuttuu? Listaa asioita henkilöstön näkökul-
masta. Löydä vähintään yksi positiivinen asia.

Miten positiivisena koet tämän muutoksen asteikolla 4 – 10?

Mitä toivot muutosjohtamiselta?

Jatkossa muodostuu kaksi eri henkilöstöryhmää: Uudet ja vanhat. Näetkö
tässä mitään ongelmaa?


