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Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, kuinka muutosjohtaminen huomioi työn-

tekijöiden työhyvinvoinnin ja palautteen muutoksen keskellä, kun uusi valmisoh-

jelmisto otetaan käyttöön ja työympäristö muuttuu. Tutkimusongelma on, kuunnel-

laanko henkilöstön antamaa palautetta suuren muutoksen keskellä ja pystytäänkö 

suuressa organisaatiossa pitämään huolta työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksami-

sesta muutoksen keskellä. Tutkimuskysymyksiä on kaksi; antaako työnantaja tar-

peeksi aikaa koulutusten suorittamiseen ja omaksumiseen ja kuinka hyödyllisinä 

koulutukset koetaan. Lisäksi koulutuksiin osallistuneet ovat voineet ehdottaa pa-

rannuksia tuleviin koulutuksiin ja kertoa omista tuntemuksista ja kokemuksista. Ta-

voitteena on kehittää tulevia koulutuksia oikea-aikaisiksi ja -sisältöisiksi. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu John P. Kotterin muutosjohtamisen 

malliin. Se ilmentää muutosjohtamisen vaikutusta työntekijän hyvinvointiin. Tut-

kimuksen keskeiset käsitteet ovat muutosjohtaminen, työhyvinvointi, työyhteisö ja 

organisaatiokulttuuri. Teoriaosuus käsittelee muutosjohtamista, organisaatiokult-

tuuria ja työhyvinvointia. Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa on käytetty kvan-

titatiivista tutkimusta. Tutkimusaineistona on käytetty henkilöstöltä saatuja koulu-

tuspalautteita. 

Tutkimuksen keskeinen havainto on se, että vastaavanlaisia koulutuksia kannattaa 

järjestää tulevaisuudessakin. Tutkimuksessa nousi kehitettäväksi työnantajan an-

tama aika opiskeluun. Työnantajan tulisi myös poistaa enemmän muita töitä opis-

kelujen ajaksi. Yleisesti ottaen tutkimustulokset ovat positiivisia ja käydyt koulu-

tukset hyviä. Suurin osa vastaajista koki osaavansa koulutusten avulla käyttää uutta 

valmisohjelmistoa sekä koki sen työtä helpottavana. Kurssin aikataulu ja ajankohta 

on yleisesti koettu hyvänä ja koulutuksille asetetut tavoitteet ovat täyttyneet hyvin. 

Tulosten perusteella voi sanoa, että muutosjohtamisen tiimi on ottanut hyvin huo-

mioon henkilöstön koulutusten suunnittelussa. Lähiesimiesten suhtautumiseen 

opiskeluihin on tutkimustulosten perusteella toivottu parannusta. Huomiota tulee 

kiinnittää vapaaehtoisten verkkoklinikoiden osallistumiseen sekä siihen, että lä-

hiesimiehet huolehtivat muiden töiden vähentämisestä opiskelun ajaksi.  
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The purpose of this research is to discover how change management of the organi-

zation is taking care of employees well-being at work and employees feedback in 

the middle of change, when new software is taking in use and the working environ-

ment is changing. The research problem is if the employees feedback is heard in the 

middle of change and can big organization take care of the employees well-being 

at work in the middle of change. There are two research questions; does the em-

ployer give enough time to study and are the courses useful. There´s also been given 

a chance to give possible improvements for the future courses and possibility to 

write own feelings and experiences. The goal is to improve the future courses to 

happen in the right time and with correct content. 

The theoretic framework is based on John P. Kotter model of change management. 

It implements the change management´s influence on employees well-being at 

work. Research´s main concepts are change management, well-being at work, 

working community and organizational culture. The theory part is about change 

management, organizational culture and well-being at work. Research method used 

is quantitative research. The used research material is feedback´s from the employ-

ees who took the courses. 

The main observation of the research is that it is worth organize same type of 

courses in the future. What can be improved for the future training is the time that 

employer gives to the employees. Employer should also remove other duties away 

from the studies. Mostly the research results are positive and the training experience 

good. Most of those who answered felt that they know how to use new software 

program and working will be easier with it. The experience of schedule and timing 

of the courses is good and study goals received. Change management team has 

taken well in consideration employers when planning the courses. The closest su-

pervisors attitude towards studies is hoped to improve. Attention must be in partic-

ipation of voluntary web clinics and that closest supervisors cut down the other 

duties for the time of the studies. 

 

Keywords change management, well-being at work, working community, or-

ganizational culture 
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1 JOHDANTO 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka muutosjohtaminen huomioi työnteki-

jöiden työhyvinvoinnin muutosten keskellä, kun valmisohjelmisto muuttuu. Uusi 

valmisohjelmisto tuo mukanaan paljon koulutuksia ja monella työntekijällä myös 

työnkuva muuttuu. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää ne epäkohdat, joita henki-

löstö kokee muutoksen aikana ja saada muutosjohtaminen vastaamaan näihin epä-

kohtiin korjaamalla ne tulevaisuuden koulutuksia varten.  

Tutkimuksessa seurataan, saako henkilöstö tukea työnantajalta eli saavatko työnte-

kijät apua ja vastauksia kysymyksiinsä ja saako henkilöstö omilta esimiehiltä tar-

peeksi aikaa koulutusten suorittamiseen. Nämä tekijät yhdessä vaikuttavat suuresti 

työntekijöiden työhyvinvointiin. Tarkoituksena on myös selvittää, koetaanko uusi 

valmisohjelmisto työtä helpottavana tekijänä.  

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 

Tutkimuskohde aloitti uuden valmisohjelmiston kehittämisen organisaation tarpei-

siin vuonna 2013. Ensimmäinen osio saatiin tuotantoon 1.1.2016. Sen jälkeen on 

ollut kolme käyttöönottoa, vaiheet 2, 3 ja 4a sekä viimeinen vaihe, 4b, jonka käyt-

töönotto on marraskuussa vuonna 2019. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää 

henkilöstön tulevia koulutuksia oikea-aikaisiksi ja oikeansisältöisiksi, huomioiden 

henkilöstön olemassa olevat tiedot ja taidot. 

Tavoitteena on tutkia, kuinka henkilökunta kokee uuden ohjelmiston, siihen liitty-

vät koulutukset ja työnkuvan muutokset. Lisäksi tavoitteena on kerätä tietoa siitä, 

kuinka koulutuksia voidaan kehittää tulevaisuudessa, sekä kuinka tämänhetkinen 

tilanne on vaikuttanut työhyvinvointiin.   

Tutkimus on tarkoitus tehdä työhyvinvoinnin pohjalta ja sen on tarkoitus tuoda esiin 

epäkohtia, jotka vaikuttavat työhyvinvointiin koulutusten ja uudistusten aikana. 

Tutkimuksessa halutaan myös selvittää, kuinka työnantaja tukee henkilökuntaa 

koulutusten aikana ja saako henkilökunta tarpeeksi apua opiskeluun. Lisäksi selvi-

tetään ymmärtääkö työnantaja, kuinka virkailijan työaikaan täytyy lukea myös kou-

luttautumiseen kulutettava aika.  
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Tutkimuksessa on tavoitteena seurata virkailijoiden kokonaistyöhyvinvointia. Ruu-

susen ja Partasen (2012) toimintatutkimuksen mukaan toimintatutkimuksen tutki-

muskohteena on jokin yhteisö, kuten ryhmä tai koululuokka, jonka toimintaan tut-

kija osallistuu. Tutkittavilla on tutkimuksessa subjektiluonne ja he ovat prosessin 

täysivaltaisia jäseniä.  

Hilkka Ylä–Pynnösen (2012, 27–29) tekemässä tutkimuksessa on todella hyviä ar-

gumentteja ja oppeja siihen kuinka hyvä työilmapiiri vaikuttaa työ- ja kokonaisval-

taiseen hyvinvointiin. Hyvä työ on yksilöllistä ja se sisältää mahdollisuuden jous-

toihin ja oman työn johtamiseen. Työntekijä tarvitsee myös palautetta ja tarvittaessa 

apua ja tukea. Hyvä työ koostuu sopivasta psyykkisestä kuormituksesta sekä moni-

puolisesta työstä. Palkitseminen on osa hyvää palautetta. Henkilöstöä rohkaiseva 

asenne hyödyttää sekä työyhteisöjä että henkilöstöä. Keskinäinen arvostus, perus-

tehtävän selkeys ja yhteisesti tiedossa olevat tavoitteet tukevat työhyvinvointia. Jat-

kuva oppimisen ja kehittymisen ilmapiiri motivoi henkilöstöä sekä avoin vuorovai-

kutus tukee työhyvinvointia.  

1.1.1 Tutkimusongelma ja kysymykset 

Tutkimusongelma on, kuunnellaanko henkilöstön antamaa palautetta suuren muu-

toksen keskellä ja pystytäänkö suuressa organisaatiossa pitämään huoli henkilöstön 

hyvinvoinnista ja jaksamisesta, muutosjohtamisen avulla. Tutkimuskysymyksiä on 

kaksi; antaako työnantaja tarpeeksi aikaa koulutusten suorittamiseen ja omaksumi-

seen ja koetaanko koulutus hyödyllisenä omaa työtä ajatellen. Lisäksi on annettu 

mahdollisuus ehdottaa parannuskeinoja tuleviin koulutuksiin ja kertoa omin sanoin 

tuntemuksia ja kokemuksia käydyistä koulutuksista. 

1.1.2 Tutkimuksen näkökulma 

Työssä on huomioitu työntekijöiden näkökulma. Se on siten rajattu työntekijöiden 

tuntemuksiin ja kokemuksiin. Työssä ei ole selvitetty, kuinka esimerkiksi esimiehet 

ovat nämä asiat kokeneet. Tutkimuksessa keskityttiin työntekijöihin, koska valmis-

ohjelmistomuutos ja koulutukset koskevat organisaatiossa eniten heidän työnteko-

aan ja mahdollista tulevaa työnkuvaa. 
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1.1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tämä tutkimus koostuu kuudesta luvusta. Ensimmäisessä luvussa perehdytään tut-

kimuksen taustaan, tutkimusongelmaan, tutkimuksen näkökulmaan, tutkimusmene-

telmään sekä rakenteeseen. Luvussa 2 käsitellään muutosjohtamista eli hallittua 

muutosta, viestintää muutoksessa ja organisaatiokulttuuria. Luku 3 perehtyy työyh-

teisön hyvinvointiin muutoksessa eli työniloon ja uupumuksen ehkäisyyn. Luvut 2 

ja 3 muodostavat tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen.  

Luvuissa 4, 5 ja 6 keskitytään tutkimukseen. Luvussa 4 kerrotaan aineiston ke-

ruusta. Luvussa 5 käydään läpi tutkimustulokset. Luku 6 sisältää johtopäätökset ja 

koulutusten kehittämisehdotukset sekä jatkotutkimusehdotukset. 

Tutkimus rajattiin koskemaan organisaation henkilöstöä, joka kävi valmisohjelmis-

toa varten koulutuksen. Esimiehet jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle.  
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2 MUUTOSJOHTAMINEN 

Muutosjohtajuus on monessa organisaatiossa tänä päivänä suuri puheenaihe ja pal-

katessaan uusia esimiehiä organisaatiot kiinnittävät huomiota ehdokkaiden kykyyn 

suoriutua muutosjohtamisen haasteista. Muutos on esimiehen tilaisuus kohottaa 

työntekijöidensä motivaatiota, antaa tukea ja aikaa sekä selvittää koulutustarpeet 

muutoksen ja työyhteisön kannalta. Onnistuneessa muutoksessa huomio on koh-

dennettu suunnitelmiin ja resursseihin tai muutoksen käytännön toimenpiteiden 

avainkohtiin, mutta myös muutoksen toteuttamisen kannalta tärkeisiin ihmisiin eli 

organisaation muutoksen avainhenkilöihin. (Luomala 2008) 

Muutoksen johtamisessa sekä erityisesti johdettaessa ihmisiä muutoksen keskellä, 

on huomio kiinnitettävä yksilöiden tai pienryhmien osaamiseen ja uuden oppimi-

seen muutoksessa, myös organisatoriseen oppimiseen. Johdon sitoutuminen muu-

tokseen vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka hyvin asetetut tavoitteet saavutetaan 

ja muutos onnistuu. Käytännössä hyvin johdettu muutos toteutetaan siten, että mah-

dollisimman moni pääsee mukaan suunnittelemaan muutosta ja kehittämään omaa 

työtään. Muutoksesta hankitaan jatkuvasti lisää tietoa ja jos mahdollista, tutustutaan 

samankaltaisiin muissa työyhteisöissä toteutettuihin muutoksiin ja niiden toteutta-

mistapoihin. Muutoksen käytännön toteutuksen tulisi olla kriittistä ja reflektoivaa, 

jolloin uuden oppiminen mahdollistuu. (Luomala 2008) 

Hyvä muutosjohtaja jättää pelivaraa muutoksen mukanaan tuomille uusille ajatuk-

sille.  Esimies, jolla on karismaa, taitoa lukea ihmisten toiveita ja kykyä kääntää 

odotukset toiminnaksi on motivoiva johtaja, joka omalla toiminnallaan innostaa ih-

misiä ja saa työyhteisön työskentelemään yhdessä asetettujen tavoitteiden eteen. 

Hyvä muutosjohtaminen lähtee liikkeelle ihmisestä itsestään. (Luomala 2008) 

Hyvän työilmapiirin ylläpitäminen ja kehittäminen ovat oleellisia asioita. Oikeat 

tulokset saadaan aikaan kiinnittämällä huomio työyhteisön toimivuuteen, työn ke-

hittämiseen sekä työn kannustearvon säilymiseen ja ihmisten vaikuttamismahdolli-

suuksiin. Hyvän työilmapiirin ylläpitäminen eli avoimen ja luottamuksellisten työs-

kentelyolosuhteiden rakentaminen mahdollistaa uudistumisen ja muutoksen toteut-

tamisen ja muutokselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Muutosjohtaminen on 
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tasapainoilua prosessien ja ihmisten muutoshalun kanssa sekä osaamisen kartoitta-

misen ja varmistamisen kanssa (Talonen 2018). 

Cornellin (1996) artikkelissa tutkitaan muutoksen lähteitä ja esitellään pyramidi-

malli näiden sisäisten suhteiden ymmärtämiseksi. Se pohtii organisaation vastuuta 

näissä muutoksissa sekä käsittelee joitain malleja, kuinka muutos esitellään, mikä 

näyttää yleensä olevan organisaation näkökulma ennemmin kuin henkilöstön. Lo-

puksi artikkeli pohtii tekijöitä, jotka on otettava huomioon henkilöstön näkökul-

masta, kun muutos esitellään asiana, joka hyödyttää koko organisaatiota ja koko 

henkilöstöä. Kunnioitus työntekijöiden hyvinvointia kohtaan tulisi olla suurin te-

kijä, kun muutosta esitellään. (Cornell 1996) 

Cornellin (1996) tutkimuksen tulos oli se, että kaikkien työntekijöiden sitouttami-

nen on avainasemassa muutoksen onnistumiseen. Parhain tulos saavutetaan, kun 

jokainen työntekijä on sitoutunut muutokseen. Näin henkilöstö antaa itsestään 

enemmän ja haluaa antaa isomman työpanoksen, jotta näkevät muutoksen onnistu-

van. Henkilöstö tuntee näin olevansa arvostettu ja suuressa, tärkeässä roolissa muu-

toksessa. Kommunikaatio, tasa–arvoisuus ja halu kuunnella sekä ideoita että kri-

tiikkiä luovat ilmapiirin molemminpuoliselle kunnioitukselle.  Hyvässä työilmapii-

rissä konfliktien ja sabotaasin mahdollisuus pienenee ja stressi vähenee. (Cornell  

1996) 

Ovatko muutos ja kehitys riippuvaisia johtajista? Onko johdolla mitään tekemistä 

näiden jatkuvien toimintojen kanssa? Monet organisaation toiminnoista johtuvat 

niin jatkuvuudesta kuin muutoksestakin, esimerkiksi ihmiset kommunikoivat kes-

kenään rakentaakseen luottamuksen, päättävät miten toimia ja seuraavat edisty-

mistä. Vision sanotaankin olevan merkki johdon laadusta. Monet painottavat joh-

don roolia uusien tavoitteiden toteuttamisessa, henkilöstön töiden muutoksessa tai 

siinä kuinka työntekijät suhtautuvat kollegoihinsa ja kuinka he tuovat tarkoituksen 

tunteen kaikkeen mitä ympärillä tapahtuu. Muutos epäonnistuu silloin, kun johtajat 

epäonnistuvat näissä toiminnoissa. (Marturano & Gosling 2008, 15.) 
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P o m o j e n  

l a n n i s t a v a t  t o i m e t  

k o h d i s t e t t u  

u u d e n  v i s i o n  

t o t e u t u k s e e n  

Työntekijät ymmärtävät vision ja 
haluavat muuttaa sen todeksi, 
mutta tuntevat olevansa 
laatikossa 

Viralliset rakenteet tekevät 
liikkumisen vaikeaksi 

Tarvittavien 
taitojen puute 
heikentää teot 

Henkilöstö ja tietojärjestelmät 
tekevät asiat vaikeaksi toimia 

Suuret sisäiset muutokset eivät onnistu, jos henkilökunta ei ole mukana. Kuviossa 

1 on kuvattu Kotterin (2012,106) mallia valtuuttamisen esteistä. Työntekijät, jotka 

tuntevat olonsa voimattomiksi, eivät auta. Henkilökunta on tällöin valtuutettava 

muutokseen.  

 

   

 

 

 

 

Kuvio 1. Valtuuttamisen esteet. (Kotter 2012, 106) 

Taulukko 1 kuvaa Kotterin (2012,181) organisaatiovertailua, 1900-luku vastaan 

2000-luku. Organisaatiorakenteen olisi sen mukaan pitänyt tähän päivään mennessä 

muuttua vähemmän byrokraattiseksi ja järjestelmien laajasti tietoa jakaviksi ja työtä 

tukeviksi. Organisaatiokulttuurin tulisi olla enemmän ulospäinsuuntautunutta ja 

päätöstenteon nopeaa, avointa, suoraa sekä avointa riskienotolle.  
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Taulukko 1. Organisaatiovertailu 1900-luku vs. 2000-luku. (Kotter 2012, 181) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muutosjohtajan on tärkeää vahvistaa prosessiin osallistuvien uskoa ja luottamusta 

itseensä. Luottamuksen avulla saadaan henkilöstö jakamaan ideoita ja kokemuksia. 

Luottamus vaikuttaa ongelmanratkaisukykyyn ja siihen liittyvän dialogiin. Siitä 

syntyy tapa, joka vahvistaa itseään ja kasvattaa avoimuutta ja rohkeutta etsiä luovia 

ratkaisuja. Myös muutosjohtajan toimintaan kohdistuva luottamus on tärkeää, jotta 

hänen näkemyksensä huomioidaan. (Stenvall & Virtanen 2007,79-80.) 

Luottamus rakentuu kokemuksesta, joka rakennetaan muutosprosessin alkuvai-

heessa. Se vahvistuu esimerkistä. Muutosjohtajan on toiminnallaan ja esimerkillään 
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näytettävä tietä. Pyyteettömällä toiminnalla voi vahvistaa muutosjohtamista eli au-

tetaan toisia, vaikka siitä ei itse hyödytä. Tärkeitä luottamuksen rakentajia ovat am-

mattitaito ja pätevyys. (Stenvall & Virtanen 2007, 87.) 

Muutosjohtajan ammattitaitoon ja osaamiseen on luotettava. Toiminnan johdonmu-

kaisuus ja lupausten pitäminen kasvattavat luottamusta. Sovituista asioista on siis 

pidettävä kiinni ja on toimittava mahdollisimman johdonmukaisesti. Henkilöstö 

luottaa asioihin, jotka se tuntee. Luottamus syntyy viestinnästä ja kommunikaati-

osta. (Stenvall & Virtanen 2007, 87-88.) 

On tutkittu, että julkishallinnon esimiesasemassa toimivat saavat suuren luottamuk-

sen henkilöstöltä. Luottamusta edellyttää suostutteleva johtaminen. Muutostilantei-

den johtaminen on usein suostuttelevaa. Julkishallinnossa henkilöstö on usein vir-

kasuhteessa ja näin ollen se on riippumaton ja itsenäinen ja sitä on vaikea painostaa 

toteuttamaan asioita tehokkaasti. Eriytyneet rakenteet ovat keskeisiä ongelmia, kun 

luottamusta rakennetaan julkishallinnossa. Luottamusta ei riitä eri yksiköiden vä-

lillä ja esiintyy jännitteitä. Muutosjohtajat eivät voi vähätellä luottamusta eivätkä 

he voi olettaa, että luottamus saadaan rakennettua automaattisesti tekemisen kautta. 

Luottamuksen rakentaminen edellyttää yksilön toiminnan ja käyttäytymisen ym-

märtämistä. (Stenvall & Virtanen 2007, 88-89.) 

Hyvä muutosjohtaminen huolehtii ihmisistä ja asioista. Ongelmana on, että ihmis-

ten henkisen muutosmatkan merkitys ja kestoaika usein aliarvioidaan (irtautumi-

nen, sopeutuminen ja kotiutuminen). Sitoutumista ja syvää ymmärrystä ei voi saada 

aikaan yön yli, vaikka niin toivottaisiinkin. (Huuskonen,2016) 

Lisäksi ongelmana on usein, että vain yhtä työpaikan osa-aluetta yritetään muuttaa 

koskematta muihin puitteisiin, esimerkiksi uuden tietojärjestelmän käyttöönotto il-

man perehdytystä ja motivointia. Yhteistä muutosjohtamisen ammattimaisille mal-

leille on nöyryys edessä olevan työn edessä. Seuraavalla sivulla oleva Kuvio 2 ku-

vaa muutosjohtamisen isoa kuvaa. Työmäärälle ei anneta periksi, eikä jäädä odot-

telemaan, että onnistuneet tulokset tulevat itsestään ilman kovaa työtä ja vaivannä-

köä. (Huuskonen,2016) 
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Kuvio 2. Muutosjohtamisen iso kuva. (Huuskonen 2016) 

2.1 Hallittu muutos 

Hallittu muutos tarkoittaa sitä, että ympäristö on ennustettava ja näkemykset muu-

toksen suunnasta yhtenäisiä. Tavoite on silloin etukäteen määriteltävissä. Ylin- tai 

keskijohto käynnistää hallitun muutoksen ja se suunnitellaan sekä toteutetaan mää-

räajassa ja budjetissa. Sen kohteena voivat olla rakenteet, prosessit tai järjestelmät. 

Johtamistavan on oltava systemaattinen ja suunniteltu.  Kuvio 3 kuvaa hallitun 

muutoksen. (Valpola, Kvist, Heimonen, Niutanen, Lillkåll, Masalin & Kalin 2010, 

110.) 

 

 

 

 

 



  17 

 

 
 
                   Vaikuttaminen 
PIENI          Neuvottelu  
                    Vallankäyttö 
 
 Orgaaninen muutos 
 
 
 Jatkuva kehittyminen  
  ja sopeutuminen 
 
                                                                                                                       Tiedon jakaminen 
         Yksinkertaistaminen 
 
SUURI 
 
                  PIENI                  SUURI 

H A L L I T T U  

M U U T O S  

V a l v o n t a  

R a k e n n e  

P r o s e s s i t  

J ä r j e s t e l m ä t  

N
ä

k
e
m

y
k
s
e

n
 

y
h

d
e

n
s
u

u
n

ta
is

u
u
s
 

Ympäristön epävarmuus 

JATKUVASTI 
KEHITTYVÄ MUUTOS 
 
Uuden löytäminen 
Vuoropuhelu 
Kokeilut 

HALLITTU MUUTOS 

Valvonta 

Rakenne 

Prosessit 

Järjestelmät 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Hallittu muutos. (Valpola 2010, 110) 

2.2 Viestintä muutoksessa 

Viestintä on yksinkertaista. Ilman viestintää on mahdotonta johtaa sekä muutokset 

epäonnistuvat. Muutostilanteissa viestintä on kriittinen tekijä, jotta toiminta jatkuu 

ja voidaan menestyä. Dialoginen toimintamalli sopii parhaiten muutosajan viestin-

tään. Se tarkoittaa, että viestintä on kaksisuuntaista ja sen avulla, yhdessä koko hen-

kilöstön kanssa, luodaan muutosta koskevia merkityksiä. Näin muutoshankkeen lä-

pivieminen on helpompaa. (Stenvall & Virtanen 2007, 60-63.) 

Avoin, oppimista tukeva kulttuuri saadaan aikaan sillä, että asiat kerrotaan suoraan, 

mitään salaamatta ja faktoihin perustuen. Viestinnän avulla synnytetään ja ylläpi-

detään me–henkeä, joka vaikuttaa siihen, millainen työviihtyvyys sekä kuinka ta-

voitteellista toiminta on organisaatiossa. Viestintä mahdollistaa toteutuksen. Muu-

tosjohtajan tulee ymmärtää viestinnän tärkeys ja tiedostaa vastuunsa sen onnistu-

misesta. (Stenvall & Virtanen 2007, 65-66.) 

Viestinnän avulla muutos saadaan vietyä suunnitelman mukaisesti läpi. Viestintä 

auttaa rakentamaan myönteisen muutosprofiilin, jonka avulla muutos saadaan on-

nistuneesti toteutettua. Oikeanlainen viestintä varmistaa, että tieto muutoksesta ja 

sen vaiheista välittyy kaikille. Tällä tarkoitetaan oman henkilöstön lisäksi myös 
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muita sidosryhmiä, joita muutos koskee. Henkilöstö saadaan sitoutettua muutok-

seen viestinnän avulla. Viestintä myös tyydyttää henkilöstön sosiaaliset tarpeet. 

Sen avulla saadaan annettua henkilöstölle uusia merkityksiä muutostilanteessa. 

(Stenvall & Virtanen 2007, 66-68.)  

Perustan muutosviestinnälle muodostaa esimiesten ja henkilöstön välinen viestintä. 

Tähän sisältyvät päivittäiset keskustelut sekä kehityskeskustelut. Verkkoviestintä 

on viestintää, joka tapahtuu sähköpostin, internetin ja intranetin välityksellä. Tämä 

tapa ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki sen tiedon verkosta lukisivat tai käyttäisivät 

hyväkseen, vaikka se on saatavilla. (Stenvall & Virtanen 2007, 66.) 

Ryhmä- ja yksikköpalaverit ovat tilaisuuksia välittää tietoa. Näissä tilaisuuksissa 

on tärkeää, että osallistujat voivat esittää mielipiteensä. Näiden tilaisuuksien ei ole 

tarkoitus olla tiedotustilaisuuksia, joissa ei anneta mahdollisuutta kysymyksiin, 

kommentteihin tai vastaväitteisiin. Luottamushenkilöinstituutiot ovat tärkeä osa 

viestintää. Johto saa niiden avulla tietoa henkilöstön hyvinvoinnista ja yleisestä tun-

nelmasta ja henkilöstön edustajat saavat tietoa muutoshankkeen etenemisestä ja ta-

voitteista. (Stenvall & Virtanen 2007, 67-69.) 

Tiedotustilaisuudet ovat tietoiskuja tietyn aiheen tai laajan kokonaisuuden tiimoilta. 

Tällainen on syytä järjestää vasta sitten, kun henkilöstö ja sidosryhmät ovat jo tie-

toisia mitä tilaisuus pitää sisällään, jotta muutoshanke koetaan kaikkien yhteisenä 

asiana. Ylin johto voi pitää haastattelutunnin tai kirjoittaa blogia, jolla mahdolliste-

taan vuorovaikutus henkilöstön ja ylimmän johdon välillä. Tiedotus- tai henkilös-

tölehden tai vastaavan viestintäkanavan merkitys on vähentynyt, koska niiden pe-

rusongelma on julkaisuhitaus. (Stenvall & Virtanen 2007, 66-69.) 

Viestinnän avulla on pystyttävä reagoimaan nopeasti asioihin, jotka uhkaavat to-

teutusta, henkilöstön sitoutumista ja aiheuttavat toiminnallisia häiriöitä. Viestinnän 

tulee olla selkeää ja perille menevää. Käytetyn kielen merkitys on suuri. Tavallisesti 

muutosjohtajan on toistettava samaa asiaa usein, jotta viesti menee perille. Ajoitus 

on myös tärkeää. Jos koulutus järjestetään silloin, kun se ei vielä ole ajankohtaista, 

saattaa viesti mennä ohi, eikä sitä pysty sisäistämään. Taito kiteyttää asioita ja kyky 
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luoda tarinoita, jotka vahvistavat muutosta ovat muutosjohtajan tärkeitä taitoja. Tär-

keintä siis muutoksen viestinnässä on viestinnän tehokkuus. Tieto on saatava sitä 

tarvitseville heti ja sen on oltava selkeää, informatiivista sekä totuudenmukaista. 

(Stenvall & Virtanen 2007, 69-74.) 

2.3 Organisaatiokulttuuri ja sen muutos 

Jokaisella organisaatiolla on oma johtamis- ja organisaatiokulttuurinsa, ja niiden 

kehittämiseen on tai ei ole kiinnitetty huomiota. Nämä kulttuurit koostuvat monesti 

tiedostamattomista asenteista, uskomuksista ja käyttäytymisistä. Uusille työnteki-

jöille ne näkyvät organisaatiossa opittuina tapoina havaita, ajatella, tuntea, rea-

goida, johtaa ja olla vuorovaikutuksessa. (Mindavenue 2015) 

Organisaatiokulttuurin ja johtamisen tulisi aina tukea visiota ja strategian toteutu-

mista. Johtaminen, henkilöstön kehittäminen sekä henkilövalinnat ovat suuressa 

roolissa toimintatapoja kehittäessä silloin, kun strategiassa toimintatapa, innovatii-

visuus ja asiakaslähtöisyys ovat keskeisessä roolissa. (Mindavenue 2015) 

Organisaation on määritettävä tavoitekulttuuri ja johtaminen, jotka tukevat yhdessä 

organisaatiokulttuuria. Johtamisen visiossa kuvataan johtamiskäyttäytymistä, jo-

hon tiimin vetäjät, esimiehet ja johto sitoutetaan. Organisaation kulttuurin muutta-

miseen liittyvät tavoitteet ja johtamiskäyttäytymisen on kuljettava käsi kädessä; kun 

työntekijöiden halutaan ottaa vastuuta ja toimia itsenäisemmin ja oma-aloitteisem-

min tarvitaan kannustava kulttuuri, eli valmentava johtaminen, joka mahdollistaa 

sen. Innovatiivisuus edellyttää yksilön vapautta ja mahdollisuutta virheisiin sekä 

mahdollisuutta kyseenalaistaa ja olla eri mieltä johdon kanssa. (Mindavenue 2015) 

Kun muutos organisaatiossa on tunnistettu, voidaan organisaation johtamista ja 

muuta osaamista kehittää. On tärkeää pitää mielessä kuinka nykyisiä rakenteita 

(esim. palaverikäytännöt, infokokoukset jne.) on muutettava, jotta ne tukevat kult-

tuurimuutosta. Jatkuvien muutosten keskellä organisaation ja kulttuurin kehittämi-

nen vaatii määrätietoisuutta. Suunnan eli sen mistä luovutaan ja mitä tavoitellaan, 

on oltava selvillä. Muutos on jatkumo ja liian tarkka suunnitteleminen ei ole tar-
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peellista organisaatioiden kehittämisessä. Tärkeintä on, että kaikilla on yhteinen nä-

kemys tavoitteista ja siitä, mitä muutoksia halutaan saada aikaan esim. johtamisessa 

tai organisaation toimintatavoissa. Jotta toivotut muutokset saadaan selville sekä 

yksilö- että organisaatiotasoilla, nykytila täytyy kartoittaa toteuttamalla esim. arvi-

ointikyselyitä tai haastatteluja. (Mindavenue 2015) 

Kun tiedetään mihin muutoksella halutaan, voidaan tarvittavia muutoksia sekä kult-

tuurin että sitä tukevien rakenteiden kannalta tarkastella. Usein johtamisen sekä toi-

mintatapojen lisäksi täytyy kehittää organisaation viestintä- ja vuorovaikutusfooru-

meita ja käytäntöjä. Organisaatiokulttuurin kehittämisessä on lähes aina kehitettävä 

sekä toimintatapoja että niitä tukevia rakenteita. (Mindavenue 2015) 

Organisaation arvot toimivat hyvin toimintatapojen ja kulttuurin kehittämistyön pu-

naisena lankana silloin, kun ne kuvaavat aidosti tärkeitä asioita. Arvot eivät auta 

kulttuurin muuttamisessa, jos niiden mukaista toimintakulttuuria ei pystytä kuvaa-

maan käyttäytymisenä, sekä johtamisen että yleisten toimintatapojen esim. yhteis-

työn, tiedon jakamisen ja nopean päätöksenteon osalta. Kun organisaatiolle määri-

tellään arvot, on tärkeää, että ne on helppo viedä käytäntöön ja ne näkyvät ihmisten 

toiminnassa. Jos arvot ovat pelkkää sanahelinää, ne toimivat itseään vastaan. Myös 

ylimmän johdon arvojen vastainen toiminta vesittää arvolauseiden merkitykselli-

syyden. Parhaimmillaan yhdessä määritellyt ja kuvatut arvot osoittavat suuntaa or-

ganisaation kehitystyössä ja toimivat arjessa tiimien ja yksilöiden työn apuna. (Min-

davenue 2015) 

Organisaation kulttuuria ei muuteta hetkessä ja kehittämistyön johdonmukaisuus 

on erittäin tärkeä läpi organisaation. Rakenteiden on tuettava johtamista ja toimin-

tatapoja. Samoin kaikkien esim. rekrytointien täytyy tukea haluttua suuntaa. Vies-

tinnän merkitys on keskeinen organisaation kulttuuria kehitettäessä. (Mindavenue 

2015) 

Johdonmukainen kehittäminen tarkoittaa siis sitä, että organisaation kehittämistyön 

suunta tarkistetaan aina strategian muuttuessa tai muiden isojen muutosten yhtey-
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dessä. Uusi strategia vaatii yleensä uusia toimintatapoja ja mahdollisesti myös ar-

vojen tarkistuksen. Organisaatiolla on aina kulttuuri. Se on myös työnantajamai-

neen peruspilari. (Mindavenue 2015) 

2.3.1 Organisaatiokulttuurin kolme tasoa 

Organisaatiokulttuuri ilmenee useilla tasoilla ja syvempiä tasoja on ymmärrettävä 

ja hallittava. Tasot ovat hyvin näkyviä, mutta myös hyvin äänettömiä ja näkymät-

tömiä. Kuvio 4 havainnollistaa Scheinin (2009, 30-36) määrittelemät organisaa-

tiokulttuurin tasot.  

Tasolla 1 havaitaan artefaktien taso eli se, mitä nähdään, kuullaan ja tunnetaan. Ar-

tefaktien tasolla kulttuuri on selvä ja se vaikuttaa emotionaalisesti, mutta ei kuiten-

kaan tiedetä, miksi organisaatiossa käyttäydytään tietyllä tavalla. Keskustelemalla 

ja tekemällä kysymyksiä henkilöstölle, voi päästä seuraavalle kulttuurin tasolle. 

(Schein 2009, 30-36.) 

Tasolla 2 ovat ilmaistut arvot. Tällä tasolla on etsittävä syvemmältä eli kysyttävä 

asioita, joita organisaatio arvostaa. Nämä kysymykset voi esittää henkilölle, joka 

selittää organisaation tapoja ja toimintaa. Ajattelun ja käsitysten syvempi taso oh-

jaavat näkyvää käyttäytymistä. Kulttuurin ymmärtämiseksi on kuitenkin selvitet-

tävä mitä syvemmällä tasolla tapahtuu. (Schein 2009, 30-36.) 

Tasolla 3 ovat yhteiset piilevät oletukset. Historiallista näkökulmaa ajattelemalla 

voi ymmärtää syvemmän tason. Mitkä ovat olleet perustajien arvot, uskomukset ja 

olettamukset, jotka ovat tuoneet menestyksen? Nämä uskomukset ja arvot ovat vä-

hitellen tulleet yhteisiksi ja itsestään selviksi. Ne ovat piileviä oletuksia menesty-

misestä. Kulttuurin ymmärtämiseksi on siis paljastettava vaikuttavia oletuksia, joita 

henkilöstö ei tiedosta, koska ne ovat itsestään selviä. (Schein 2009, 30-36.)   

Tämän kulttuurisen ajattelutavan vaikutukset ovat syvällekäyviä. Ymmärretään, 

että kulttuuri on pysyvä ja sitä on vaikea muuttaa, mutta toisaalta käsitetään, että 

kulttuurin tärkeät osat ovat näkymättömiä. Kaikkein tärkeintä on ehkä kuitenkin 

ymmärtää, ettei ole oikeaa tai väärää tapaa toimia. (Schein 2009, 30-36) 
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Kuvio 4. Kulttuurin tasot. (Schein 2009, 30-36) 

2.3.2 Myönteinen organisaatiokulttuuri 

Myönteinen organisaatiokulttuuri on kulttuuri, jonka vaikutukset ovat myönteisiä 

sekä organisaation toiminnassa että työyhteisön hyvinvoinnissa. Myönteinen kult-

tuuri vaikuttaa taloudellisuuteen ja tehokkuuteen positiivisesti ja myönteisessä or-

ganisaatiokulttuurissa arvot ovat hyvin tiedostettuja ja organisaation henkilöstö tun-

tee olevansa arvostettu työssään. Organisaation kulttuuri vaikuttaa tehokkuuteen ja 

työntekijöiden tyytyväisyyteen. (Kurronen 2011) 

Organisaatiokulttuurin määrittelyssä normien, arvojen, perusoletusten ja käyttäyty-

misen merkitykset korostuvat. Jos arvot ja toiminnan organisointi eivät vastaa työn-

tekijöiden omia käsityksiä, syntyy organisaatiokulttuurin myönteisyyttä heikentä-

viä ristiriitoja. Ihmisten välinen kommunikointi vahvistaa myönteistä organisaa-

tiokulttuuria ja luo avoimuutta, kannustavuutta ja keskinäistä palautetta. Hyvä vuo-

rovaikutus ja viestintä kasvattavat organisaation henkistä ja sosiaalista pääomaa. 

(Kurronen 2011) 
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Organisaatiokulttuurin ymmärtämisen edellytys on, että ymmärtää organisaation 

yksilöiden yhteisen ajattelutavan. Yhteinen ajattelutapa tarkoittaa organisaation jä-

senten keskuudessa yleisiä, automaattisia ajatuksia. Nämä automaattiset ajatukset 

ovat itsestään selvänä pidettäviä käsityksiä tavoista hoitaa asiat. Näitä itsestään sel-

vinä pidettäviä ajatuksia voi sisältyä neljään organisaatioprosessiin, joita ovat hen-

kilöstövoimavarojen virtaama, työnkulku, viestintä ja päätöksenteko. (Kurronen 

2011) 

2.3.3 Yhteisöllinen johtaminen 

Yhteisöllinen johtaminen perustuu luottamukseen ja oikeudenmukaisuuteen. Se tar-

koittaa yhteisöllisten periaatteiden noudattamista. Luottamus ei synny hetkessä 

vaan se vaatii aikaa kehittyä. Kaikkein olennaisin tekijä työmotivaatiossa sekä yh-

teisöllisen hengen luomisessa on työn mielekkyys. (Kärkkäinen 2005, 5-6.) 

Asiantuntijaorganisaatioissa haasteita yhteisölliselle johtamiselle tuovat edellytys-

ten luominen oppimiselle ja innovaatioille, tiimityöskentely, joustavat työntekota-

vat ja verkostojen hyödyntäminen. Johtajien tulisi oppia miten toimia valmentajina 

ja kehittäjinä. Tämä vaatii opiskelua, koska valmentajana toimiminen suomalai-

sessa johtamiskulttuurissa ei ole vielä arvostettua. Tärkeää on osata arvostaa käy-

tännöllistä osaamista ja kokemusta, koska asiantuntijuus perustuu pitkäjänteiseen 

koulutukseen, oivallukseen ja käytännön kokemukseen. (Kärkkäinen 2005, 84-87.) 

Myönteinen yhteisöllisyys on huolenpitoa muista, inhimillisyyttä, tasa-arvoisuutta 

ja oikeudenmukaisuutta. Hyvä työyhteisö on tärkein tekijä, kun mietitään työnteki-

jöiden jaksamista, työmotivaatiota ja oppimista normaalina arkena. Vaikka yhtei-

söllisyys on yhteisen työn ja toiminnan tulos, sen tietoinen luominen tarvitsee joh-

tajan, jonka esimerkillinen rooli ja toiminta ovat avainasemassa. Yhteisöllinen joh-

taminen on osallistavaa, tasa-arvoista ja perustuu demokratiaan. (Yhteisöakatemia 

2013) 

Haasteena yhteisölliselle johtamiselle voidaan pitää vallan jakamista yhteisön jäse-

nille yhteisöä koskevissa asioissa, joista johtaja kuitenkin kantaa vastuun. Kysymys 

on johtajan ja henkilöstön välisestä luottamuksesta. Luottamus perustuu siihen, että 



  24 

 

puheet ja teot ovat yhtä. Yhteisön ja luottamuksen rakentamisen tärkeimpänä asiana 

voidaan pitää keskustelua. Johtamisen näkökulmasta keskeisiä arvoja yhteisön ra-

kentamisessa ovat läpinäkyvyys, uteliaisuus ja systemaattisuus. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että mielipiteet, toiminta sekä ajatukset ja pyrkimykset kysymysten taustalla 

jaetaan. Tällä varmistetaan, ettei toisten tarvitse arvailla ja tulkita motiiveja, mikä 

vähentää väärinkäsityksiä ja lisää luottamusta. (Yhteisöakatemia 2013) 

Uteliaisuus on aitoa kiinnostusta siihen, kuinka muut ihmiset kokevat asiat ja tilan-

teet, kun he ovat eri mieltä.  Uteliaisuus on myös halu selvittää, kuinka iso osa itse 

on ongelmaa. Aito kiinnostus toisista auttaa tutkimaan heidän näkökulmiaan aiheut-

tamatta puolustautumista. Lisäksi on pidettävä huolta kokonaisuudesta, ei vain 

omasta osuudesta. Se merkitsee samanaikaista yksilöiden, ryhmän ja laajemman 

organisaation intressien huomioon ottamista. (Yhteisöakatemia 2013) 

Systemaattisuus voi näkyä ajan käyttämisenä asioihin, jotka ovat tärkeämpiä muille 

kuin itselle tai muiden yksikköjen tarpeiden asettamista oman yksikön tarpeiden 

edelle. Systeeminen ajattelu ja toiminta merkitsevät painopisteen siirtämistä toisten 

moittimisesta ihmisten käyttäytymisen vuorovaikutuksellisuuden ymmärtämiseen. 

Yleisin virhe ajattelussa on se, että ongelmista ovat vastuussa muut, toiset henkilöt, 

ryhmät tai organisaatiot. Systeemissä ongelmat ovat vuorovaikutuksen, ei yksittäis-

ten ihmisten aikaansaamia. (Yhteisöakatemia 2013) 

Esimiehen tehtävä on huomioida työntekijä yhteisöllisyyden luomisessa. Tärkeässä 

asemassa on positiivinen palaute työyhteisössä ja oikeanlainen ristiriitatilanteiden 

käsittely. Kehittävä tai positiivinen palaute voi olla suoraa, jolloin annetaan pa-

lautetta toisen kyvyistä, taidoista, hyvistä ominaisuuksista tai se voi olla epäsuoraa, 

jolloin palaute annetaan jostain ideasta, rohkaisusta tai avusta. Palaute voi olla myös 

välillistä, jolloin se tulee jonkun toisen kautta. Silloin voi käyttää hyväksi positii-

vista juoruilua. Yhteisöllisyys syntyy myös siitä, että iloitaan yhdessä onnistumi-

sista. (Roti 1999, 190.)  
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2.3.4 Yksilön johtaminen muutoksessa 

Hyvinvoiva työntekijä on motivoitunut ja vastuuntuntoinen. Hyvinvoiva työntekijä 

pystyy hyödyntämään vahvuuksiaan ja osaamistaan, tuntee työnsä tavoitteet, saa 

palautetta työstään ja kokee itsensä tarpeelliseksi. Lisäksi hän kokee työssään riit-

tävästi sekä itsenäisyyttä että yhteenkuuluvuutta, ja onnistuu sekä innostuu työssään 

sekä kokee työn imua. (Työterveyslaitos 2018) 

Organisaation muutoksessa tarvitaan johdon kykyä kertoa muutostarpeista jokai-

selle yksilölle ymmärrettävästi. Johdon on pystyttävä tukemaan yksilön sisäistä mo-

tivaatiota haluta muutosta ja tarjota koulutusta ilman pelkoa epäonnistumisesta sekä 

mahdollistaa uusien oppien soveltaminen käytäntöön. Kaikki tämä edellyttää joh-

don läsnäoloa, jotta uudet toimintamallit saadaan teoiksi ja tuloksiksi. (Talonen 

2016) 

Muutos on organisaation johdon, päälliköiden ja asiantuntijoiden sekä työntekijöi-

den yhteinen matka. Onnistunut organisaation muutos riippuu yksilöiden muutos-

halukkuudesta. Pelkillä muutosprosesseilla organisaatio ei pysty muuttumaan. Yk-

silöiden kanssa täytyy olla valmis yllätyksiin ja jatkuvaan kuuntelemiseen, korjaus-

liikkeisiin ja soveltamiseen yksilö yksilöltä. Ellei muutos kohdistu yksilön ymmär-

rykseen ja haluun muuttua, muutos jää keinotekoiseksi ilman, että toimintamallit 

muuttuvat. Kustannussäästöt, tehokkuustavoitteet ja kiire ovat yleisimpiä syitä no-

peille muutoshankkeiden toteutuksille. Samalla johto olettaa, että kaikki työntekijät 

ovat oppineet ja sisäistäneet uudet asiat hetkessä. Kestävä muutos ei kuitenkaan 

tapahdu nopeasti. (Talonen 2016) 

Muutosjohtajan on panostettava yksilön ymmärrykseen ja haluun muuttua enna-

koivasti. Johdon kannustus ja innostus muutokseen tulee olla näkyvää. Muutokseen 

on löydyttävä aikaa ja energiaa, jotta se tapahtuu. Muutoksen tarpeellisuus on saa-

tava jokaisen yksilön tietoisuuteen. Tämä onnistuu vain toistoilla, kärsivällisyydellä 

ja pitkäjänteisyydellä. Työntekijöillä on monesti epäluuloja uuden tilanteen edessä, 

jotka konkretisoituvat pelkona. Hyvä johto saa yksilöt näiden pelkojen yli innosta-

malla ja kannustamalla kohti uutta. (Talonen 2016) 



  26 

 

Muutosviestin systemaattisuus on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on ylimmän joh-

don näkyvä sitoutuminen muutokseen. Johto voi vaikuttaa yksilön muutoshaluun 

kuuntelemalla ja tutustumalla yksilön yksityiselämän tilanteeseen ja ymmärrykseen 

muutosympäristöstä sekä yksilön tunteisiin siitä, mitä muutos hänen ja työyhteisön 

kohdalla merkitsee. Muutosjohtajan on siis yksilön johtamisessa pidettävä mie-

lessä, että se vaatii aikaa ja sitoutumista. (Talonen 2016) 

Innostunut ja innostava johtaja saa omalla esimerkillään muutoksen läpi. Johdon on 

osattava kuunnella ja kehittää yksilöitä ja tärkeintä on huomioida yksilö, jotta se 

ymmärtää muutoksen ja tukee sitä. Johdon on myös huomioitava samanaikaisesti 

prosessit ja yksilön muutoskyvykkyys. Johdon on autettava ja tuettava yksilöä löy-

tämään henkilökohtainen merkitys muutoksessa. Onnistunut muutoshanke on välit-

tämistä ja vastuunottoa yksilön kasvusta ja kehittymisestä pitkäjänteisesti, koska 

muutos tapahtuu aina yksilö kerrallaan. (Talonen 2016) 

Muutos tapahtuu sydämellä ja aivoilla yksilötasolla. Muutostilanteessa tunteet voi-

vat vaihdella positiivisesta negatiiviseen. Henkilöstön tunteet ja reaktiot kuluttavat 

muutosjohtajan voimavaroja. Siksi muutosjohtajan olisi reagoitava maltillisesti ja 

faktapohjaisesti tunneperäiseen käyttäytymiseen. Viestien ja tiedon vastaanotto on 

vaikeaa, jos tunnetilataso on korkea. Tämä näkyy muutostilanteiden arvioinneissa, 

kun johto on omasta mielestään käynyt kaikki asiat läpi, mutta henkilöstö kokee, 

että muutoksessa on pimitetty tietoa. Tämä johtuu siitä, että tunneperäisten syiden 

takia asiat eivät ole menneet läpi. Muutosjohtajan on siis tärkeää välittää tietoa, joka 

saa aikaan positiivisen havahtumisen. Silloin asia jää mieleen paremmin. (Stenvall 

& Virtanen 2007, 94-100.) 
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Kuvio 5. Yksilöllinen ja yksilöiden välinen muutosdynamiikka. (Stenvall 2007, 

98-100) 

Kuvio 5 kuvaa kuinka yksilöllinen muutos lähtee usein negatiivisen ajattelun 

kautta. Yksilön täytyy kokea huolta, jotta voi ajatella vaihtoehtoja nykyiselle. Muu-

tostarve hyväksytään kohtaamisvaiheessa ja aloitetaan valmistautumaan muutok-

seen, mutta siihen tarvitaan tukea ja ohjausta. Sitoutuminen muutokseen syntyy sel-

kiyttämisvaiheessa. Tällöin tarve kommunikoida kasvaa, koska joudutaan mietti-

mään oma sekä muiden rooli muutoksessa. Muutosvastarinta murenee kirkastamis-

vaiheessa ja silloin ideat ja tavoitteet selkenevät. Kirkastaminen tarkoittaa oppi-

mista. (Stenvall & Virtanen 2007, 98-100.) 

Muutosjohtajan on ymmärrettävä muutosdynamiikka, jotta se voi edistää yksilön 

kriittistä suhtautumista ja oppimista. Tärkeintä olisi saada yksilö yhdistämään oma 

yksilöllinen ja organisaation kokonaisnäkökulma. Muutosjohtajan on siis aluksi 

synnytettävä huoli, sitten tuettava kohtaamista, selkiyttämistä ja lopuksi kirkasta-

mista. Tämä olisi syytä käynnistää jo prosessin suunnitteluvaiheessa. (Stenvall & 

Virtanen 2007, 98-100.) 

2.3.5 Yksilön muutosvastarinta 

Muutosvastarinta johtuu usein siitä, että henkilökohtainen aseman muutos ja sisäl-

lölliset kysymykset sekoittuvat. Näin oman aseman muutos johtaa kriittiseen argu-
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mentointiin muutosta kohtaan. Muutosjohtajan olisi hyvä nähdä vastarinta positii-

visena asiana, koska se kertoo muutoksen olevan vaikuttava. Muutosvastarinta ker-

too myös kyvystä sitoutua toimintaan. Uudistusta vastustava yksilö haluaa usein 

pitää kiinni vanhasta ja hyväksi koetusta asioista. Tämän vastustuksen kautta voi 

nousta esille asioita, joita hyväksikäyttäen muutoksen laatu paranee. (Stenvall & 

Virtanen 2007, 100-103.) 

Ammattitaitoinen muutosjohtaja osaa hyödyntää muutosvastarintaa, kun uudistuk-

sen laatua parannetaan. Muutosjohtajan on vältettävä suoraviivaista reagointia 

muutosvastarintaa kohdatessaan. Tämän voittamiseksi on tunnistettava avoimesti 

ongelmat. Koulutus ja tiedon välitys vähentävät ongelmia. Taitava muutosjohtaja 

osaa kääntää vastarinnan oppimista vahvistavaksi ja ymmärtää, että muutosvasta-

rinnan voi voittaa vain luottamuksella ja dialogilla. (Stenvall & Virtanen 2007, 100-

103.) 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Muutosvastarinta. (Kalin 2010, 116) 

Kuvio 6 kuvastaa hyvin kuinka muutosvastarinta syntyy. Muutosvastarintaisuus 

johtuu yleensä epävarmuudesta, pelosta, että siirrytään huonompaan. Lisäksi se joh-

tuu usein aiemmista huonoista kokemuksista, puutteellisesta tiedosta tulevasta, 

eriävistä mielipiteistä suunnasta tai toteutuksesta sekä epäluottamuksesta johtoa 

kohtaan. Tärkeintä on tällöin kuunnella niitä, jotka ovat muutosta vastaan ja saada 
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heidät ymmärtämään muutoksen tärkeys avoimella keskustella, pelkojen ottami-

sella todesta ja tosiasioiden kertomisella. Kun muutosvastarintaa tunteva työntekijä 

saa tarpeeksi tietoa tulevasta ja hänen kysymyksiinsä vastataan, vähättelemättä 

työntekijän tuntemaa epävarmuutta, muutosvastarinta saadaan vähenemään. (Kalin 

2010, 116.)  
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3 TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI MUUTOKSESSA 

Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu työstä, sen mielekkyydestä, ter-

veydestä, turvallisuudesta sekä hyvinvoinnista.  Työhyvinvointia voi parantaa hy-

vällä ja motivoivalla johtamisella sekä hyvällä työyhteisön ilmapiirillä ja työnteki-

jöiden ammattitaidolla. Työhyvinvointi vaikuttaa olennaisesti työssä jaksamiseen. 

Kun hyvinvointi kasvaa, myös työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvavat ja 

sairauspoissaolot vähenevät. Työhyvinvoinnin edistäminen on kaikkien, sekä työn-

antajan että työntekijöiden asia. (Sosiaali- ja Terveysministeriö 2018) 

Työnantaja huolehtii työympäristön turvallisuudesta, hyvästä johtamisesta ja työn-

tekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Työntekijä on puolestaan itse vastuussa 

oman työkyvyn ja ammatillisen osaamisen ylläpitämisestä. Jokainen voi omalla toi-

minnallaan vaikuttaa työpaikan myönteiseen ilmapiiriin. Kehittämällä työoloja ja 

ammatillista osaamista työkykyä ylläpitävällä toiminnalla sekä työterveyshuollon 

avulla, voidaan hyvinvointia parantaa. (Sosiaali- ja Terveysministeriö 2018) 

Työhyvinvointi on investointi, joka vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, talou-

delliseen tulokseen sekä maineeseen. Työyhteisön hyvä työhyvinvointi maksaa it-

sensä moninkertaisena takaisin. Tutkimusten mukaan hyvällä työhyvinvoinnilla on 

suuri merkitys yritysten tulosmittareihin kuten tuottavuuteen, voittoon, asiakastyy-

tyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja 

tapaturmiin. (Työterveyslaitos 2018) 

Hyvinvoiva työntekijä on motivoitunut ja vastuuntuntoinen. Työntekijä pystyy 

hyödyntämään vahvuuksiaan ja osaamistaan ja tuntee työnsä tavoitteet. Hän saa pa-

lautetta työstään, kokee itsensä tarpeelliseksi ja kokee työssään riittävästi sekä itse-

näisyyttä että yhteenkuuluvuutta. Hyvinvoiva työntekijä myös onnistuu ja innostuu 

työssään sekä kokee työn imua. (Työterveyslaitos 2018) 

3.1 Työnilo ja uupumuksen ehkäisy 

Työn ilon ja jaksamisen kulmakiviä ovat työ, ihmissuhteet ja vapaa-aika. Pelkkä 

työ ei anna työniloa, vaan suurelta osin ilo tulee vapaa-ajasta ja ihmissuhteista. 

Myönteinen ajattelu on useimmille voimavara jaksamisen suhteen, mutta joskus 
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tutkimuksissa on saatu myös tulos, että negatiivisesti elämään asennoituva ihminen 

jaksaa vielä paremmin. Näin ollen myös negatiivisesti asioihin suhtautuvia tulisi 

kuunnella. (Roti 1999, 43-48.)  

Vakola & Nikolaus (2005) ovat tutkineet, mikä rooli on työntekijän työperäisellä 

stressillä ja sitoutuneisuudella organisaatioon muutoksen keskellä. Tutkimuksessa 

on käytetty ASSETia, uutta organisaation seulonta työkalua. Tutkimus osoitti, että 

ne henkilöt, jotka kärsivät stressistä, olivat vähemmän sitoutuneita ja vastustivat 

enemmän muutosta kuin stressittömät kollegansa. Tärkein havainto oli se, että eni-

ten muutosvastarintaa syntyi silloin, kun kollegoilla oli huonot välit keskenään. 

Muutoksen vastustus ei tässä tapauksessa niinkään ollut riippuvainen johdon toi-

mista.  

Vakolan & Nikolauksen (2005) tutkimus myös osoitti, että hyvät ja tehokkaat työ-

suhteet kollegoihin ovat hyvin tärkeät, jotta muutos toteutuu. Konfliktien purku, 

kannustava työilmapiiri ja tehokas kommunikointi luovat positiivista suhtautumista 

muutoksiin ja täten muutos voi onnistua. Lisäksi organisaatioiden on hyvä tutkia 

ylimääräistä työkuormaa, joka saattaa syntyä organisaatiomuutoksessa. Lisääntynyt 

työkuorma voi tehdä muutoksesta epämiellyttävän ja muutoksen vastustajia voi olla 

vaikeampi johtaa.  

Henkilöstön jaksaminen on avainroolissa muutosprosessissa. Keskustelulla ja kom-

munikaatiolla, jotka perustuvat luottamukseen, on merkittävä vaikutus henkilöstön 

jaksamiseen ja työsuoritusten tasoon. Negatiiviset tunteet aiheuttavat energian puu-

tetta ja tekevät asiat vaikeiksi. Näin työsuorituksen laatu heikkenee. Työsuorituksen 

heikentyessä ongelma kuormittaa muutosjohtajaa, jolla on vastuu. Luottamuksen 

puute heikentää myös muutosjohtajan mahdollisuutta puuttua asiaan ja ratkaista on-

gelma. Muutosjohtajan tehtävä on huolehtia yhteisön luottamuksesta ja puututtava 

välittömästi epäkohtiin. Oikeudenmukaisuuden toteutuminen vaatii yhteisön luot-

tamuksen, joka luo perustan innostavalle muutokselle. (Stenvall & Virtanen 2007, 

80-84.)  
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Yhteisöllisesti organisoitu ja johdettu työ on itsessään osa työhyvinvointia. Sen ym-

märtäminen ja edistäminen vaativat erilaisten näkökulmien ja käytännön sovellus-

ten kokeilua. Yhteistyö, yhteinen oppiminen sekä toimenpiteet johdon ja työnteki-

jöiden välillä varmistavat jaksamisen pitkällä aikavälillä. Työyhteisöjen ongelma 

on kuitenkin väsyminen. Nykyaikana on siedettävä perusstressiä. Se syntyy enna-

koimattomuudesta, epävarmuudesta ja jatkuvasta osaamisen äärirajoilla toimimi-

sesta. (Kärkkäinen 2005, 131.) 

Pirstaleisuus eli jatkuvat uudet vuorovaikutus- ja verkostosuhteet uhkaavat myös 

työhyvinvointia. Uutta on opittava jatkuvasti ja tietoa on niin paljon, ettei kukaan 

pysty sitä yksin hallitsemaan. Siksi työntekijöiden olisi sitouduttava työhön ter-

veesti ja pitkällä aikavälillä. (Kärkkäinen 2005, 131.) 

Työhyvinvointia edistävä toiminta olisi hyvä liittää osaksi organisaation arkipäivää 

ja johtamisprosessia. Kyse on siitä, että kaikkeen toimintaan otetaan mukaan työ-

hyvinvointi -näkökulma. Jotta henkilöstölle jäisi tilaa ja edellytykset suunnitella ja 

hallita työtään ja kehittyä siinä, organisaation tulisi hallita työntekijöille tulevia pai-

neita. Tämä edellyttää, sitä jos toimenkuvaan liitetään uusia työtehtäviä tai tehtävät 

muuttuvat vaativammiksi, arvioidaan työmäärän ja resurssien vastaavuus. Näin saa-

daan aikapaine hallintaan. (Kärkkäinen 2005, 131-133.) 

Tulostavoitteissa on myös otettava huomioon työnlaatu ja varattava tarvittavat re-

surssit laadukkaaseen työn tekoon sekä mitoitettava realistiset aikataulut. Tiimike-

hityskeskustelut auttavat edistämään yhteisöllistä hyvinvointia, jos niissä käsitel-

lyt asiat koskevat työmotivaatiota, osallistumismahdollisuuksia, koulutus- ja ke-

hittymismahdollisuuksia ja johtamista. Tärkeitä työhyvinvoinnin edistäjiä ovat 

myös työterveyshuolto, liikunta, työympäristö ja hyvä ergonomia. (Kärkkäinen 

2005, 131-133.) 

3.2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ilmentää muutosjohtamisen vaikutusta orga-

nisaation työhyvinvointiin. Tutkimuksen viitekehys pohjautuu John P. Kotterin 

muutosjohtamisen malliin. Se on yksi maailman tunnetuimmista muutosjohtamisen 

malleista. Siinä on kahdeksan askelta. (Valtiokonttori 2012) 



  33 

 

Ensimmäinen askel on, kun henkilöstö oivaltaa, että asioiden nykytilanne ei voi 

jatkua ja muutos on välttämätön. Muutoksen alussa esimiehen tehtävä on auttaa 

henkilöstöä ymmärtämään syyt ja perusteet, jotka muutokseen pakottavat. Toinen 

askel on, kun muutosta organisaatiossa viedään eteenpäin. Se vaatii sitoutunutta tii-

miä projektiin. Onnistuneesta muutosprosessista ei voi vastata yksittäinen henkilö 

vaan esimiehen on perustettava ryhmä, joka toteuttaa muutoksen vaatimat toimen-

piteet. Ryhmässä on hyvä olla mukana sekä leadereita (ihmisten johtajia), että ma-

nagereita (asioiden johtajia). Muutosjohtaminen on 80 % leadershipiä ja 20 % ma-

nagementia. Muutos lähtee ihmisestä. Kolmas askel on laatia selkeä visio ja strate-

gia. Esimiehen on varmistettava, että kaikki tietävät muutosprosessin tavoitteen. 

Strategian tulee olla selkeä ja toteuttamiskelpoinen. (Valtiokonttori 2012) 

Mallin neljäs askel on muutosprosessin viestintä. Se on yksi tärkeimmistä onnistu-

misen tekijöistä. Se vaatii kärsivällisyyttä. On tärkeää viestiä selkeitä faktoja, jotta 

huhuja ei pääse syntymään. Viides askel valtuuttaa henkilöstön muutokseen. Esi-

miehen tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa. Käskytetyt muutosprosessit eivät on-

nistu. Muutoksen syyt voivat tulla ulkoa, mutta toteutukseen liittyvät valinnat on 

tehtävä itse. Askel kuusi varmistaa lyhyen aikavälin onnistumiset.  Muutos voi olla 

suuri ja hanke voi kestää vuosia. Tällöin on vaikea nähdä lopputulosta kirkkaasti. 

On tärkeää asettaa realistisia välitavoitteita ja huomioida niissä onnistuminen. Vä-

limatkan etappeihin pääsy osoittaa, että muutosprosessi menee eteenpäin ja loppu-

tulokseen pääsy on mahdollinen. (Valtiokonttori 2012) 

Seitsemäs askel vakiinnuttaa muutokset saavutetussa tilanteessa. Kun muutos on 

viety onnistuneesti päätökseen, ei saa liian pian hengähtää. Ihmisillä on taipumus 

kaivata menneeseen ja palata takaisin vanhoihin toimintamalleihin. Esimiehen on 

pidettävä jonkin aikaa uudet käytännöt korostetusti esillä. Kahdeksas ja viimeinen 

askel juurruttaa uudet toimintatavat yrityskulttuuriin. Muutosprosessin päätyttyä ja 

uusien toimintatapojen vakiinnuttua on hyvä vielä yhteisesti käsitellä tehtyä mat-

kaa, jotta muutos nivoutuu vahvasti osaksi organisaation kulttuuria. Muutos on näin 

saatu tärkeäksi osaksi yhteisön historiaa ja identiteettiä. (Valtiokonttori 2012) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Luvussa kuvataan tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä ja tutkimuksen kohteena 

olevaa organisaatiota. Luku käsittelee myös tutkimuksen toteuttamista ja aineiston 

reliaabeliutta ja validiutta. 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimus on tehty käyttäen kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Määrällinen eli 

kvantitatiivinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus ja perus-

tuu kohteen kuvaamiseen ja tulkitsemiseen tilastojen ja numeroiden avulla. Mää-

rällisessä tutkimuksessa ollaan usein kiinnostuneita erilaisista luokitteluista, syy- ja 

seuraussuhteista, vertailusta ja numeerisiin tuloksiin perustuvasta ilmiön selittämi-

sestä. Määrälliseen menetelmäsuuntaukseen sisältyy runsaasti erilaisia laskennalli-

sia ja tilastollisia analyysimenetelmiä. (Koppa 2018)  

4.2 Kohdeorganisaatio 

Tutkimuksen kohteena on Viranomaistaho X. Organisaation Henkilöyksikössä hoi-

detaan henkilöasiakkaiden sekä yritysasiakkaiden asiat. Yrityskeskuksessa hoituvat 

osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöasiakkaiden palvelu, ohjaus sekä valvonta. Yri-

tyskeskus vastaa myös kaikkien yritysmuotojen tarkastuksista. Kantoyksikkö hoi-

taa maksamiseen, perintään ja tilittämiseen liittyviä tehtäviä. Hallinnosta riippumat-

tomia toimielimiä ovat Keskuslautakunta, joka antaa ennakkoratkaisuja. Tämän li-

säksi on Oikaisulautakunta, joka käsittelee oikaisuvaatimuksia.  

Organisaation sisäisiä palveluyksikköjä ovat Tietohallintoyksikkö, jossa hoidetaan 

tietotekniset tehtävät ja Hallintoyksikkö, joka vastaa henkilöstö-, talous- ja yleis-

hallintotehtävistä. Esikunta- ja oikeusyksikkö huolehtii esikuntatehtävistä sekä pää-

johtajan määräysten valmistelusta ja esittelystä. Viestintäyksikössä hoidetaan hal-

linnon konsernitason viestintä, verkkopalvelut sekä kielipalvelut. Sisäisen tarkas-

tuksen yksikkö arvioi hallinnon sisäisen valvonnan riittävyyttä tarkastamalla kaik-

kia hallinnon toimintoja. Harmaan talouden selvitysyksikkö tuottaa tietoa harmaan 

talouden ilmiöstä ja laatii yrityksistä ja yhteisöistä selvityksiä muille viranomaisille. 
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Hallinnosta riippumaton oikeudenvalvontayksikkö valvoo oikeuksia ja vireillä ole-

vien asioiden muutoksenhakua.  

4.3 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimuksessa käytetty aineisto on työntekijöiltä kerättyjä palautteita pidettyjen 

koulutusten jälkeen. Palautteissa on ollut myös mahdollisuus antaa kehitysehdotuk-

sia tulevia koulutuksia ajatellen sekä mahdollisuus vapaaseen sanaan. Tutkimuk-

sessa käytetyt palautteet on kerännyt organisaation muutosjohtamisen tiimi, joka on 

antanut materiaalin tutkimuksen käyttöön poistaen ensin kaikki yksilöivät tiedot ai-

neistosta. Tämän jälkeen palautteet on analysoitu viemällä ne Exceliin ja niiden 

perusteella on saatu tutkimuksessa esitetyt parannus- ja kehittämisehdotukset.  

4.4 Aineiston reliaabelius ja validiteettisuus 

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa toistettavuutta. Uudelleen tehty mittaus tuottaa 

saman tuloksen kuin samalla mittarilla aiemmin tehty. Mittari kykenee näin anta-

maan ei-sattumanvaraisia tuloksia ja sama tulos toistuu myöhemmissäkin samalla 

mittarilla tehdyissä tuloksissa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001, 213.) 

Tutkimuksen reliaabelius olisi voitu todentaa, jos tutkimus olisi toistettu.  

Tutkimuksen validiteettisuus eli pätevyys tarkoittaa, että mittari ja käytetty tutki-

musmenetelmä mittaavat, mitä oli tarkoituskin mitata. Joskus ongelma tutkimuksen 

validiteettisuudessa voi olla kyselylomakkeen kysymyksissä. Vastaaja voi ymmär-

tää kysymykset eri tavalla kuin tutkija on tarkoittanut. Haasteellista on, jos mukana 

on rinnasteisia kysymyksiä, tällöin voi olla, ettei tutkittava pysty vastaamaan kysy-

myksiin tai vastauksen tulkinta on mahdotonta. Tutkijan oma tulkinta ja vahva en-

nakkokäsitys tuloksista voi myös johtaa tuloksia väärään suuntaan. Validiutta voi-

daan tarkastella useammasta eri näkökulmasta käsin. Tulokulmia ovat ennustevali-

dius, tutkimusasetelmavalidius ja rakennevalidius. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2001, 213-214.) 

Tutkimuksen validiteettisuus voidaan todentaa, koska tutkimus vastasi tutkimusky-

symyksiin ja pystyttiin tutkimusongelmaan antamaan vastaus. Tutkimustulokset ja 

johtopäätökset on tehty palautteiden analysoinnissa saatujen tietojen mukaan. 
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5 TULOKSET 

Tutkimuksen tulokset perustuvat organisaatiossa järjestettyjen koulutusten koulu-

tuspalautteisiin, jotka kerättiin koulutuksiin osallistuneilta vastaajilta. Palautetta an-

toi 919 organisaation työntekijää heti valmisohjelmiston käyttöönottokoulutusten 

jälkeen. Vastauksissa on huomioitu myös kouluttajien vastaukset.  

Palautteessa oli kysymyksiä ja väittämiä yhteensä 15 kappaletta. 12 kysymystä tai 

väittämää koski valmisohjelmiston perusteet-kurssia. Kolme viimeistä kysymystä 

tai väittämää koskivat työntekijän roolikohtaista-kurssia.  

Tutkimuksessa on palautteista saadut vastaukset koottu yhteen ja saatu tulokset, 

jotka käydään tutkimuksessa tarkemmin läpi kohta kohdalta. Lisäksi vastausten pe-

rusteella on tehty kehittämisehdotukset tulevia koulutuksia silmällä pitäen.  

5.1 Vaikutukset työntekoon ja organisaatioon 

Uuden valmisohjelmiston käyttöönotto koettiin organisaatiossa yleisesti hyvänä 

asiana. Koulutukset edesauttoivat suurinta osaa vastaajista ymmärtämään, mitä 

muutoksia tuleviin työtehtäviin on tulossa käyttöönoton jälkeen. Suurin osa vastaa-

jista koki osaavansa koulutusten avulla käyttää uutta valmisohjelmistoa sekä sen 

helpottavan työtä.  

Puolet vastaajista myös koki, että uuteen valmisohjelmistoon siirtymisellä tulee ole-

maan positiivinen vaikutus työhön. Vastaajista 59 % oli sitä mieltä, että uuteen val-

misohjelmistoon siirtymisellä tulee olemaan positiivinen vaikutus myös koko orga-

nisaatioon. Vastausten perusteella voi sanoa, että vaikka uuden oppiminen on aina 

haastavaa, on organisaatiossa kuitenkin suurin osa koulutuksen läpikäyneistä sitä 

mieltä, että uusi valmisohjelmisto tulee olemaan toimiva.  

Uusi valmisohjelmisto koetaan myös tulevaa työntekoa helpottavan tekijänä. Li-

säksi koulutusten on koettu suurimmalta osalta edesauttavan uuden valmisohjelmis-

ton käyttöönottoa. Suurin osa kirjallisia vastauksia antaneista olivat niitä, jotka oli-

vat tyytymättömiä uuteen valmisohjelmistoon tai koulutusten laatuun, ajankohtaan 

tai kaikkiin asioihin yhdessä. 
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Tutkimusongelmaan eli siihen, kuunnellaanko henkilöstön antamaa palautetta suu-

ren muutoksen keskellä sekä pystytäänkö suuressa organisaatiossa pitämään huoli 

työntekijöiden työhyvinvoinnista ja jaksamisesta muutoksen keskellä muutosjohta-

misen avulla, saatiin palautteiden perusteella vastaus. Muutosjohtaminen on palaut-

teiden mukaan onnistunut hyvin koulutuksissa. Muutosjohtamistiimin olisi kuiten-

kin saatava myös työntekijöiden lähiesimiehet paremmin mukaan työntekijöiden 

hyvinvoinnista huolehtimiseen ja jaksamiseen kaiken muutoksen keskellä. 

5.1.1 Työtehtäviin tulevat muutokset uuden valmisohjelmiston käyttöön-

oton jälkeen 

Kuvio 7 kuvaa työtehtäviin tulevia muutoksia eli koulutuksiin osallistuneilta kysyt-

tiin, tietävätkö he mitä muutoksia omiin työtehtäviin on tulossa uuden valmisohjel-

miston käyttöönoton jälkeen. Vastaajista peräti 73 % oli sitä mieltä, että koulutusten 

avulla he tietävät mitä muutoksia työtehtäviin on uuden valmisohjelmiston myötä 

tulossa. Suurin osa vastaajista myös odottaa luottavaisin mielin tulevaa valmisoh-

jelmiston käyttöönoton jälkeen.  

Vain 6 % vastaajista vastasi, ettei tiennyt mikä tulee muuttumaan käyttöönoton jäl-

keen omien työtehtävien hoidossa eli kokivat epävarmuutta tulevaisuutta kohtaan. 

Vastaajista peräti 21 % ei osannut kuitenkaan sanoa koulutuksen perusteella tietä-

vätkö vai eivätkö tiedä, mitkä muutokset koskevat juuri heidän tulevaa työskente-

lyään. Se sai heidät myös hieman epävarmoiksi tulevasta.  
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Kuvio 7. Työtehtäviin tulevat muutokset. 

Moni kirjallista palautetta antaneista vastaajista koki hankalana sen, ettei tiennyt 

mikä käydyissä koulutuksissa oli tärkeää omaa työroolia ja tulevaa ajatellen. Kou-

lutusten sisältöä ja ohjeita toivottiin selkeämmiksi siitä mitä kukin tarvitsee työs-

sään ja uusien asioiden osalta toivottiin laajempaa koulutusta. Osa vastaajista toi-

voi, että koulutuksia ei käytäisi liian yleisellä tasolla, vaan ne vastaisivat jokaisen 

omaa työkuvaa, jolloin opiskelukin tuntuisi hyödyllisemmältä.  

5.1.2 Valmisohjelmiston käyttö omassa työssä käyttöönoton jälkeen  

Kuvio 8 kuvaa henkilöstön luottavaisuutta siihen, että osaa käyttää uutta valmisoh-

jelmistoa koulutusten jälkeen. Koulutukseen osallistuneista vastaajista 62 % arvioi, 

että osaa käyttää valmisohjelmistoa omassa työssään käyttöönoton jälkeen. Vastaa-

jista 9 % koki, ettei osaa käyttää valmisohjelmistoa käyttöönoton jälkeen nyt saa-

duilla koulutuksilla. Vastaajista peräti 24 % ei osannut ottaa kantaa siihen, osaa-

vatko käyttää valmisohjelmistoa käyttöönoton jälkeen.  
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Kuvio 8. Valmisohjelmiston käyttö omassa työssä käyttöönoton jälkeen. 

Osa kirjallisen vastauksen antaneista vastaajista oli sitä mieltä, että uuden valmis-

ohjelmiston tulisi olla helpommin sisäistettävä. Tiedon löytäminen järjestelmän si-

sältä koettiin hankalana. Ohjelman keskeneräisyys sekä se, ettei ohjelmaa ollut täy-

sin käännetty suomeksi/ruotsiksi, häiritsi koulutettavia ja sen koettiin vaikeuttavan 

oppimista, kun materiaali ja ohjelma muuttuivat vielä koulutusten jälkeen. 

5.1.3 Uuteen valmisohjelmistoon siirtymisen vaikutus työhön 

Kuvio 9 kuvaa uuteen tietojärjestelmään siirtymisen positiivista vaikutusta omaan 

työhön. Vastaajista peräti 50 % oli sitä mieltä, että uuteen valmisohjelmistoon siir-

tyminen tulee vaikuttamaan positiivisesti heidän tulevaan työhönsä. Vastaajista 13 

% oli sitä mieltä, ettei uuteen järjestelmään siirtyminen tuo positiivista vaikutusta 

työhön. Vastaajista 37 % ei kuitenkaan osannut sanoa koulutuksen perusteella tu-

leeko uuteen valmisohjelmistoon siirtymisellä olemaan positiivisia tai negatiivisia 

vaikutuksia työhön.  
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Kuvio 9. Uuteen valmisohjelmistoon siirtymisen vaikutus työhön. 

Osa kirjallista palautetta antaneista näki uuden valmisohjelmiston viidakkona. Näin 

ollen sillä tuleva työskentely koettiin alkuun haastavana ja turhaan voimavaroja vie-

vänä. 

5.1.4 Uuteen valmisohjelmistoon siirtymisen vaikutus organisaatiolle 

Kuvio 10 kuvaa uuteen tietojärjestelmään siirtymisen positiivista vaikutusta orga-

nisaatiolle. Vastaajista peräti 59 % oli sitä mieltä, että uuteen valmisohjelmistoon 

siirtymisellä tulee olemaan positiivinen vaikutus organisaatiolle. Vastaajista aino-

astaan 7 % ei nähnyt uuteen valmisohjelmistoon siirtymistä positiivisena asiana or-

ganisaatiolle.  

Peräti 34 % vastaajista ei osannut vielä sanoa mielipidettä asiasta, mikä on noin 

kolmasosa kaikista vastaajista. Siirtymisen vaikutukset kuitenkin tullaan näkemään 

vasta tulevaisuudessa, joten kysymykseen on aika hankala vastata. Ei siis ole mi-

kään ihme, että kolmasosa vastaajista koki siihen vastaamisen haastavana. 
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Kuvio 10. Uuteen valmisohjelmistoon siirtymisen vaikutus organisaatiolle. 

5.2 Koulutuksiin käytetty aika, koulutuksen ajankohta sekä annettu aika 

opitun omaksumiseen 

Kolmasosa vastaajista käytti koulutuksiin enemmän aikaa kuin kurssin suorittami-

seen oli annettu aikaa. Tämä olisi hyvä huomioida tulevaisuudessa, kun kurssien 

suorittamisaikoja mietitään. Kirjallista palautetta antaneet vastaajat moittivat ni-

menomaan sitä, että koulutuksille oli annettu liian vähän aikaa omaksua asiat.  

68 % vastaajista koki kurssin ajankohdan olleen sopiva. Vastaajista noin kolmasosa 

koki ajankohdan olleen liian aikaisin uuden valmisohjelmiston käyttöönottoa aja-

tellen. Näin he kokivat, että koulutuksissa opitut asiat unohtuvat helposti ennen kuin 

ohjelmaa pääsee oikeasti työhön käyttämään. 

Kirjallisissa vastauksissa tuli esille, että moni koki, ettei saanut lähiesimieheltään 

tukea koulutusten käyntiin. Lähiesimiehet eivät poistaneet muita työtehtäviä vaan 

hoputtivat koulutusten kanssa ja pitivät niitä toissijaisina. Osa vastaajista kertoi 

myös, ettei voimavaroja opiskeluun jäänyt muiden työtehtävien hoitamisen jäljiltä. 

5.2.1 Työroolikohtaisen kurssin opiskeluun kulunut aika 

Kuvio 11 kuvaa kuinka paljon työroolikohtaisen kurssin opiskeluun kului aikaa. 

Vastaajista 34 % ilmoitti käyttäneensä koulutukseen aikaa 3-5 päivää tai enemmän. 
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Vastaajista 53 % käytti koulutukseen aikaa 1-2 päivää. Vastaajista 12 % käytti kou-

lutukseen aikaa vain 0,5 päivää ja vastaajista 1 % ei tehnyt kurssia lainkaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 11. Työroolikohtaisen kurssin opiskeluun kulunut aika. 

Moni antoi myös kirjallista palautetta opiskeluun annettuun ajankäyttöön liittyen. 

Uusien asioiden oppiminen lyhyessä ajassa koettiin vaikeana. Opiskelu, varsinkin 

itseopiskelu, koettiin tylsänä, pelkän ruudun tuijotuksena. Materiaalia koettiin ole-

van liikaa annettuun opiskeluaikaan nähden. Osa koki opiskeluajan stressaavana, 

uuvuttavana ja rankkana jaksona sekä stressiä lisäävänä, mikä valvotti öitä.  

Osa kirjallista palautetta antaneista koki, että joutui käymään oppimateriaalin läpi 

kiireessä eikä siihen ehtinyt syventyä, koska lähiesimiehet eivät poistaneet esim. 

puhelinvuoroja tai muita tehtäviä opiskelun ajaksi, vaan kaikki työtehtävät oli hoi-

dettava opiskelun kustannuksella. Työpäivien eikä työtuntien koettu riittävän kai-

kesta selviämiseen. Koulutusmateriaalin määrään nähden vastaajat kokivat saa-

vansa aivan liian vähän aikaa kurssin suorittamiseen. Osa myös koki koulutusta 

olleen aivan liian vähän uusiin, opittaviin, asioihin nähden. Turhan opiskeluun taas 

moni tunsi kuluttavansa aivan liikaa aikaa. Osa vastaajista koki lähiesimiehen myös 

väheksyneen koulutusta ja hoputtaneen ajankäytössä. Osa myös koki, että lä-
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hiesimiehen mielestä oppiminen oli sivuseikka ja pääasia oli käydä koulutukset äk-

kiä pois muiden töiden alta. Kaikki lähiesimiehet eivät näin antaneet aikaa syventyä 

opintoihin, vaikka halua olisi ollut.  

Aika ja keskittyminen opiskeluun oli unohdettu monessa yksikössä. Osa joutui suo-

rittamaan opiskelun pätkissä, muiden työtehtävien ehdoilla, mikä koettiin erityisen 

raskaana.  Vastaajat kokivat, että juuri muiden työtehtävien hoitamisen vuoksi opis-

keluun ei riittänyt enää voimavaroja. Osa koki myös jääneensä yksin opiskelun 

kanssa, mikä koettiin raskaana, eikä opiskelua koettu sen vuoksi hyväksi. Tässä 

asiassa lähiesimiesten sekä kollegoiden tuki olisi ensisijaisen tärkeää. Nyt osa vas-

taajista jäi kokonaan ilman lähiesimiestensä ja kollegoidensa tukea. 

5.2.2 Kurssin ajankohta 

Kuvio 12 kuvaa kuinka kurssin ajoitus onnistui eli oliko se sopivaan aikaan uuden 

valmisohjelmiston käyttöönottoa ajatellen. Vastaajista 68 % piti koulutuksen ajan-

kohtaa sopivana. 31 % vastaajista oli eri mieltä ja vastaajista 1 % ei vastannut ky-

symykseen lainkaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 12. Kurssin ajankohta. 

 

 



  44 

 

Suurin osa (68%) vastaajista piti kurssin ajoitusta sopivana, mutta kuitenkin kol-

masosa vastaajista piti sitä huonona. Kirjallisten vastausten perusteella syynä tähän 

oli yleensä muut työkiireet. Opiskelun sovittaminen muihin töihin ja niiden aika-

tauluun koettiin hieman haastavana. Moni kirjallista palautetta antaneista toivoi 

opiskelun myös olevan lähempänä käyttöönoton ajankohtaa, jolloin opitun voisi 

vielä muistaa, ainakin pintapuolisesti. 

5.3 Koulutusten, koulutusmateriaalien ja kouluttajien onnistuminen ja 

koulutusten hyödyllisyys 

Suurin osa, peräti 80 % vastanneista, koki kurssille asetettujen tavoitteiden täytty-

neen hyvin. Tämän perusteella vastaavanlaisia kursseja kannattaa tehdä tulevaisuu-

dessakin. Vapaaehtoisille verkkoklinikoille osallistuttiin todella vähän. Peräti 81% 

vastaajista ei osallistunut niihin lainkaan.  

Osalla vastaajista syy siihen, ettei osallistunut verkkoklinikoihin oli se, että itselle 

tärkeät verkkoklinikat oli järjestetty samaan aikaan, eikä niistä ollut järjestetty toi-

sena ajankohtana uutta verkkoklinikkaa. Osa vastaajista ei voinut osallistua vapaa-

ehtoisille verkkoklinikoille muiden, kiireellisempien työtehtävien vuoksi. Minkään 

muun työn ei kuitenkaan pitäisi olla koulutusten aikana kiireellisempää kuin opis-

kelu. 

Yli puolet vastaajista ei osallistunut lainkaan luokkahuone- tai verkkokoulutuksiin 

vaan suorittivat koulutuksen itseopiskeluna. Moni vastaaja ei pitänyt itseopiske-

lusta, varsinkaan silloin, kun kyseessä oli täysin uusi asia, koska opiskeluun kaivat-

tiin enemmän tukea. Ne vastaajat, jotka olivat osallistuneet luokkahuone– tai verk-

kokoulutuksiin, pitivät niitä hyödyllisinä ja oppimista tukevina. Koulutusmateriaa-

lit, Powerpointit, videot, harjoitustehtävät sekä lopputehtävä koettiin pääsääntöi-

sesti hyvinä ja oppimista tukevina materiaaleina.  

5.3.1 Kurssille asetettujen tavoitteiden täyttyminen 

Kuvio 13 kuvaa kurssille asetettujen tavoitteiden täyttymistä. Peräti 80 % vastaa-

jista oli sitä mieltä, että kurssille asetetut tavoitteet täyttyivät hyvin, vastaajista 18 

% oli eri mieltä asiasta ja 2 % vastaajista ei vastannut tähän kysymykseen lainkaan.  
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Kuvio 13. Kurssille asetettujen tavoitteiden täyttyminen. 

Kurssille asetetut tavoitteet täyttyivät todella hyvin. Pieni osa vastaajista ei kuiten-

kaan tuntenut saaneensa koulutuksista tarvittavaa apua tulevaan työskentelyyn uu-

della valmisohjelmistolla.  

5.3.2 Vapaaehtoisten verkkoklinikoiden hyödyllisyys 

Kuvio 14 kuvaa verkkoklinikoiden hyödyllisyyttä. Vastaajista 17 % koki, että va-

paaehtoiset verkkoklinikat olivat hyödyllisiä, 2 % vastaajista oli asiasta eri mieltä 

ja peräti 81 % vastaajista ei osallistunut verkkoklinikalle lainkaan.  
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Kuvio 14. Vapaa-ehtoisten verkkoklinikoiden hyödyllisyys. 

Osa vastaajista kertoi, että itselleen tarpeellisia verkko-klinikoita pidettiin päällek-

käin ja heidän piti valita kumpi olisi tärkeä, vaikka kumpikin olisi ollut todella tär-

keä. Verkko-klinikoiden ajankohta on ollut monelle muutenkin haastava, eikä niille 

ole voinut osallistua kiireellisempien töiden vuoksi. 

5.3.3 Luokkahuone- tai verkkokoulutuspäivien hyödyllisyys 

Kuvio 15 kuvaa luokkahuone- tai verkkokoulutuspäivien hyödyllisyyttä. Vastaa-

jista 39 % piti luokkahuone- tai verkkokoulutuspäiviä hyödyllisinä, 2 % vastaajista 

oli eri mieltä asiasta ja peräti 59 % vastaajista ei osallistunut sellaisiin lainkaan. 

Koulutuksissa oli paljon itseopiskelukursseja, mikä selittää ne vastaajat, jotka eivät 

osallistuneet. 
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Kuvio 15. Luokkahuone- tai verkkokoulutuspäivien hyödyllisyys. 

Kirjallisen vastauksen antaneista moni koki luokkahuonekoulutuksen parempana 

opiskelumuotona kuin verkkokoulutuksen tai itsenäisen opiskelun. Itseopiskelusta 

ei pitänyt yksikään vastaaja silloin, kun piti opiskella itselleen täysin uutta asiaa. 

Vastaajista osa koki luokkahuonekoulutusten kulun turhan hitaaksi ja väsyttäväksi. 

Koulutuksissa näytetty lyhyt opetusvideo ei miellyttänyt kaikkia, vaan jokainen 

olisi voinut sen katsoa itsekseen.  

Osa vastaajista oli sitä mieltä, että koulutuksissa oli liikaa opittavaa ja opiskeluun 

sekä asioiden sisäistämiseen annettu aika oli liian vähäinen. Aikaa keskustelulle ei 

ollut, vaan materiaali käytiin koulutuksissa kiireellä läpi. Osa vastaajista toivoi 

luokkahuonekoulutuksia lisää työn tueksi ja myös myöhemmin pidettäviksi asioi-

den kertausta varten.  

Ilmapiiri koulutuksissa koettiin yleisesti iloisena, avoimena ja kiireettömänä, joten 

jokainen uskalsi kysyä, jos oli jotain epäselvää. Osassa koulutuksia materiaalia ei 

ehditty käymään kokonaan läpi ja koulutukset menivät yli annetun aikataulun. Liian 

laaja materiaali koettiin sekavana. Tärkeät, omaan työhön tarvittavat asiat, jäivät 

liian vähälle huomiolle.  
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Osalla vastaajista loppui energia tiedon hakemiseen ja tehtävien suorittamiseen. Re-

surssien käyttöä ja turhan tiedon opiskelua koulutuksissa ei pidetty järkevänä vaan 

keskittymistä häiritsevänä tekijänä. Osan vastaajan mielestä suppeampi opiskelu-

alue olisi ollut riittävä. Nyt kokonaiskuva käydystä koulutuksesta jäi osalla puuttu-

maan.  

Vastaajien mielestä asiat jäävät paremmin mieleen ihmisten kanssa yhdessä harjoi-

tellessa. Opiskelu koettiin osittain myös turhauttavana ja se toi mukanaan infoäh-

kyn. Vain 0,5 % vastanneista, oli sitä mieltä, ettei käydyistä koulutuksista löytynyt 

mitään hyvää sanottavaa. 

Vastaajat kommentoivat myös opiskeluissa käytettyjä työskentelytiloja. Monen 

vastaajan mielestä ne olisivat voineet olla paremmat. Monella paikkakunnalla tila 

oli liian pieni ja huonosti ilmastoitu osallistujamääriin nähden eikä ilmanvaihto toi-

minut riittävästi. Huonot työskentely olosuhteet vaikuttivat keskittymiseen ja jak-

samiseen ja luokkahuonekoulutuksissa se myös näkyi. Kaikissa tiloissa ei ollut ik-

kunoita tai niitä ei saanut auki, jotta tilaa olisi tauoilla voinut tuulettaa.  

Lisäksi osassa koulutuksia liian täysi tila vaikeutti liikkumista. Kouluttaja ei näin 

voinut kierrellä luokassa harjoitusten aikana. Pienessä tilassa ääni kantautuu hyvin, 

mutta muuten se on epäkäytännöllinen. Osalla opiskelijoista oli ollut tietoteknisiä 

ongelmia koulutuksissa, mikä myös osaltaan vaikeutti opiskelua.  

5.3.4 Harjoitustehtävien tuki asioiden oppimisessa 

Kuvio 16 kuvaa uuden valmisohjelmiston roolikohtaisten asioiden oppimista har-

joitustehtävien avulla. Vastanneista 86 % oli sitä mieltä, että harjoitustehtävät (ei 

lopputehtävä) tukivat valmisohjelmiston roolikohtaisten asioiden oppimista. Vas-

taajista 10 % oli eri mieltä asiasta ja 4 % vastaajista ei vastannut kysymykseen lain-

kaan.  
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Kuvio 16. Harjoitustehtävien tuki oppimisessa. 

Osa vastaajista toivoi koulutuksiin enemmän harjoituksia ja esimerkkitapauksia 

sekä kouluttajien näyttävän edes yhden tehtävän kohta kohdalta ennen kuin tehtä-

vien teko aloitetaan itsenäisesti. Osa vastaajista taas toivoi tehtäviä vähemmän ja 

selkeämmiksi.  Joidenkin vastaajien täytyi arvailla harjoitus- ja lopputehtävissä joi-

takin kohtia. Koulutussivut Moodlessa olivat muutaman vastaajan mukaan todella 

huonot ja sekavat, eivätkä he osanneet hahmottaa mitä on opiskeltava ja missä jär-

jestyksessä.   

5.3.5 Lopputehtävä oppimisen tukena 

Kuvio 17 kuvaa kurssin lopuksi tehdyn lopputehtävän tukea oppimisessa. Vastaa-

jista 83 % koki kurssin lopuksi tehdyn lopputehtävän oppimista tukevaksi. Vastaa-

jista 15 % oli eri mieltä. 2 % vastaajista ei vastannut kysymykseen lainkaan.  
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Kuvio 17. Lopputehtävä oppimisen tukena. 

Valtaosa vastaajista koki lopputehtävän hyväksi ja oppimista tukevaksi. Osa kirjal-

lisen vastauksen antaneista koki lopputehtävän kuitenkin aivan liian laajana omaan 

työkuvaan nähden. Lopputehtävä sisälsi aivan liian paljon asiaa, mitä ei tarvitse 

omassa työssään. Osa vastaajista piti lopputehtävää liian pitkänä, yksityiskohtai-

sena sekä vaikeana. Osa taas koki, että lopputehtävä ei ollut tarpeeksi haastava op-

pimiseen.   

5.3.6 Koulutuksen antamat valmiudet aloittaa roolin mukainen työskentely 

Kuvio 18 kuvaa koulutuksen antamia valmiuksia aloittaa roolin mukainen työsken-

tely uudella valmisohjelmistolla. Vastaajista 79 % oli sitä mieltä, että koulutus antoi 

valmiuksia aloittaa roolin mukainen työskentely uudella valmisohjelmistolla. Vas-

taajista 19 % oli eri mieltä asiasta ja 2 % vastaajista ei vastannut tähän kysymykseen 

lainkaan.  
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Kuvio 18. Koulutuksen antamat valmiudet aloittaa roolin mukainen työskentely. 

Suurin osa vastaajista koki, että sai koulutuksista valmiudet aloittaa oman roolinsa 

mukainen työskentely uudella valmisohjelmistolla. Osa kirjallisesti vastanneista 

koki, että kurssilla sai kuitenkin vain yleiskuvan uudesta valmisohjelmistosta. Var-

sinainen oppiminen tulee tapahtumaan, kun työ alkaa.  

Suurin osa kirjallisesti vastanneista toivoi lisää luokkahuonekoulutuksia, koska 

niissä on mahdollisuus saada tukea kouluttajilta harjoitusta tehdessä sekä niissä on 

enemmän aikaa keskustelulle ja harjoituksille. Materiaaleissa käytetyt lyhenteet ko-

ettiin turhina, jos ne eivät olleet asian kannalta tärkeitä.  

5.3.7 Muiden koulutusmateriaalien selkeys ja tuki oppimisessa 

Kuvio 19 kuvaa muiden koulutusmateriaalien selkeyttä ja niistä saatua tukea oppi-

miseen. Koulutuksiin osallistuneista peräti 90 % vastasi, että koulutusmateriaalit 

(esim. Powerpoint–esitykset) olivat selkeitä ja tukivat oppimista, vastaajista 8 % oli 

eri mieltä ja vastaajista 2 % ei vastannut kysymykseen lainkaan.  
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Kuvio 19. Muiden koulutusmateriaalien selkeys ja tuki oppimisessa. 

Valtaosa vastanneista piti muita koulutusmateriaaleja hyvinä ja oppimista tukevina. 

Kirjallista palautetta tuli paljon koulutusmateriaaleista. Vastausten perusteella hy-

villä ohjeilla uskotaan löytyvän uudesta valmisohjelmistosta oikeat polut työtehtä-

vien suorittamiseen.  

Materiaalia Moodlessa pidettiin enimmäkseen hyvänä ja sieltä käyttäjät tuntevat 

saavansa tukea työskentelyyn. Materiaaleja toivottiin myös päivitettävän jatkossa. 

Harjoitustehtävien koettiin elävöittävän ja tukevan hyvin oppimista ja niistä löydet-

tiin tallennus– ja työohjeet nopeasti. Yksittäiset, pienet tehtävät koettiin hyödylli-

sinä oppimisen kannalta.  

Osa vastaajista koki Powerpoint–esitykset hyvinä ja hyödyllisinä jatkossa, kun asi-

oita siirrytään tekemään itsenäisesti. Osa vastaajista koki joidenkin Powerpoint–

esitysten olleen aika sekavia ja materiaalia olevan liikaa. Lisäksi materiaalin koet-

tiin olevan välillä liian yksinkertaista sekä tarpeettoman yksityiskohtaista. Moni toi-

voi materiaaleihin enemmän sisällysluetteloita.  

Samojen asioiden toistoa haluttiin vähemmän. Kurssimateriaali toivottiin aikaisem-

min koulutettavien saataville, jotta olisi helpompi sovittaa koulutus ja työ yhteen. 



  53 

 

Osa ei päässyt materiaaleissa oleviin linkkeihin, syynä tähän ehkä se, ettei koulu-

tettava ollut valinnut Powerpoint-materiaalissa diaesitys–näkymää.  

Osa vastaajista koki Powerpoint-esitykset työläämpänä seurata kuin video, erityi-

sesti silloin, kun oli vertailutietoa, jota piti verrata ja katsoa useaan kertaan. Osa 

koki myös, ettei Powerpoint-esityksiä lukemalla opi uutta asiaa sekä niiden olevan 

tylsempiä kuin videot.  Powerpoint-esitysten läpikäyminen koettiin osittain väsyt-

tävänä, mikäli niitä on paljon ja ne ovat pitkiä. Osan mielestä videoesitykset olivat 

parempia oppimisen kannalta. Materiaalien keskeneräisyys häiritsi monen opiske-

lua. Powerpoint-esitys vaatisi osan vastaajan mukaan selostuksen, koska asiat eivät 

muuten aukene.  

Perusasiat on materiaaleissa esitetty vastaajien mielestä selkeästi. Osa ajatteli pitä-

vänsä oppimateriaalin käsikirjana työssään, koska materiaali on ryhmitelty hyvin 

eli yhteisosioon ja erikseen roolikohtaisiin osioihin. Kurssimateriaalia pidettiin 

myös käytännönläheisenä.  

Lopputehtävä sai myös kiitosta, koska lopputehtävään sisältyi myös tietojen hake-

mista valmisohjelmistosta sekä keskeisiä ja tärkeitä asioita mikä tuki oppimista. 

Kurssin sisällysluettelo Moodlessa koettiin hyvänä ja sen sisällöstä olevan hyötyä 

jatkoa ajatellen. Vaihtoehtokysymykset saivat myös kiitosta. Materiaali nähtiin 

yleisesti laadukkaana, selkeänä ja siinä oli osattu keskittyä olennaiseen.  

5.3.8 Videotallenteiden selkeys ja apu oppimiseen 

Kuvio 20 kuvaa videotallenteiden selkeyttä ja apua uuteen valmisohjelmistoon tu-

tustumiseen. Videotallenteita piti selkeinä ja hyvinä apukeinoina valmisohjelmis-

toon tutustumisessa 88 % vastaajista, 8 % vastaajista oli eri mieltä asiasta ja 4 % 

vastaajista ei vastannut kysymykseen lainkaan.  
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Kuvio 20. Videotallenteiden selkeys ja apu oppimiseen. 

Valtaosa vastaajista koki videoiden avulla oppivansa uuden valmisohjelmiston käy-

tön ja videot selkeiksi. Kuitenkin muutamien vastaajien mielestä videot olivat nu-

kuttavia ja liian hidastempoisia, mikä vaikutti negatiivisesti keskittymiseen sekä 

videoita oli liikaa. Osa vastaajista taas halusi enemmän videoita, koska koki oppi-

mista helpottavana, kun voi kuunnella videota ja käyttää samalla uutta valmisohjel-

mistoa.  

Materiaalista toivottiin karsittavan itsestäänselvyyksiä pois (esim. suljetaan nä-

kymä ruksista) ja pysyttävän itse asiassa. Osa vastaajista koki oppimisen heikom-

maksi silloin, kun aiheesta ei ollut videota. Joissakin videoissa oli vastaajien mie-

lestä huono äänenlaatu, vaikka lisäsi ääntä. Osa toivoi lyhyitä videoita enemmän, 

koska ne koettiin hyvinä oppimiseen. Pitkistä videoista ei pidetty, vaan videot ha-

luttiin pitää tietoiskumaisina ja opettavaisina. 

Osa vastaajista piti koulutusmateriaalia niin hyvänä, että koulutusmateriaalien ja 

videotallenteiden avulla kurssin läpikäyminen onnistuisi itsenäisestikin. Vanhojen, 

käytyjen kurssien toivottiin pysyvän Moodlessa omissa kursseissa, jotta niitä voisi 

käyttää työn apuna myöhemmin. Oppimisen koettiin olevan paljon kiinni siitä, mi-
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ten tutusta asiasta oli kyse. Englanninkielen käyttö oppimateriaaleissa koettiin epä-

miellyttävänä, koska kaikilla ei ole kielitaitoa. Kysymyksiä ei aina osattu tulkita ja 

termistö oli hankalaa. 

Kirjallista palautetta annettiin myös koulutusten kouluttajista. Kouluttajia pidettiin 

yleisesti selkeäsanaisina, hyvinä, osaavina, pitkämielisinä, kärsivällisinä ja rauhal-

lisina. Kouluttajien ammattitaitoa luokkahuonekoulutusten rytmityksessä pidettiin 

onnistuneena. Kouluttajat myös pitivät yllä leppoisaa tunnelmaa ja vauhtia, vaikka 

paljon asiaa olikin käsiteltävänä.  

Osa vastaajista piti hyvänä sitä, että kouluttajat olivat oman talon väkeä ja apu oli 

lähellä. Kouluttajien katsottiin osanneen suhteuttaa opetusaineiston koulutustarpei-

siin oivallisesti ja hallitsevansa opettamansa asiat. Osa kouluttajista on saanut kii-

tosta siitä, että osaa esiintyä ja on kuuluvaääninen. Kouluttajia koettiin olevan so-

piva määrä opiskelijoihin nähden. 

Myös negatiivista palautetta annettiin esimerkiksi joidenkin kouluttajien hetkelli-

sestä ylimielisyydestä. Osa toivoi kouluttajien perehtyvän opetettavaan asiaan en-

nakkoon paremmin. Kouluttajien äänenkäyttö on ollut välillä liian hiljaista ja kou-

luttajalla on ollut huono ulosanti. Pieni osa vastaajista toivoi parempia kouluttajia. 

Kouluttajien toivottiin lisäksi olevan innostuneempia ja pirteämpiä. Jotkut koulut-

tajat tuntuivat kiireisiltä, minkä arveltiin johtuvan heille jo liiankin tutusta asiasta. 

Osassa koulutuksia kouluttajia oli ehkä turhan monta. Kouluttajien toivottiin kier-

tävän enemmän koulutustilassa harjoituksia tehtäessä.  

Lisäksi toivottiin, että kun joku kysyy jotain, niin kouluttajat toistaisivat kysymyk-

sen ja kertoisivat vastauksen kaikille. Nyt kouluttajat puhuivat joissain koulutuk-

sissa hiljaa keskenään ja muutamien oppilaiden kanssa, jolloin kouluttajista kauem-

pana istuvat eivät kuulleet kaikkia asioita. Osa kouluttajista kävi Powerpoint–esi-

tykset läpi suoraan lukemalla eikä avannut opeteltavaa asiaa lainkaan. Tieto ei jää 

päähän silloin kun ei ymmärrä, mitä jokin tarkoittaa, vaan moni asia jää epäselväksi.  
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Kouluttajien toivottiin sanovan selkeästi mitä tehdään yhdessä ja mitä yksin. Osassa 

koulutuksia kouluttaja on olettanut, kaikkien käyttäneen aiemmin uutta valmisoh-

jelmistoa, vaikka osa koulutukseen osallistujista olivat vasta-alkajia. Koulutus oli 

sitten käyty kokeneiden ehdoilla.  

5.3.9 Kurssin vaikeus 

Kuvio 21 kuvaa kuinka vaikeaksi kurssi koettiin. Vastaajista 6 % piti kurssia help-

pona, 59 % vastaajista piti sitä osaamiseen sopivana ja vaikeana 35 % vastaajista. 

2 vastaajaa ei vastannut kysymykseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 21. Kurssin vaikeus. 

Suurin osa vastanneista koki kurssin omaan osaamiseen sopivaksi. Ne kirjallisen 

vastauksen antaneista, jotka kokivat kurssin vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi olivat 

sitä mieltä, että lopputehtävä oli hankala ja sisälsi paljon turhaa asiaa. Lisäksi ne, 

jotka ovat kokeneet kurssin vaikeaksi eivät kokeneet saaneensa tarpeeksi tukea 

omilta lähiesimiehiltään. 

5.4 Koulutusten parannusehdotukset 

Vaikka vastaajat olivat yleisesti tyytyväisiä saatuun koulutukseen, löytyi kuitenkin 

jotain parannettavaa tulevia koulutuksia ajatellen. Koulutuksiin osallistuneet saivat 



  57 

 

antaa parannusehdotuksia samalla, kun antoivat koulutuspalautetta. Parannusehdo-

tuksista suurin osa koski koulutusten parempaa räätälöintiä. Saman tasoiset työnte-

kijät (tieto/taito/työtehtävät) haluttiin samalle kurssille eli ryhmien jako haluttiin 

tehdä osaamistason mukaan, jotta opiskelijoiden mielenkiinto säilyisi koko koulu-

tuksen ajan.  

Vasta-alkajille toivottiin omaa kurssia. Siinä opetus voitaisiin aloittaa ihan alusta ja 

kokeneemmille käyttäjille kurssit olisivat ilman alkeita ja päästäisiin heti suoraan 

asiaan. Lisäksi tietotekniikkaa paremmin taitaville toivottiin omaa kurssia, ettei hei-

dän tarvitsisi odottaa niitä, jotka eivät tietotekniikkaa niin hyvin osaa.  

Tällä hetkellä kurssit on perusteiden osalta jaettu kokeneille ja vasta-aloittaneille 

käyttäjille. Myös roolikohtaiset koulutukset voisi räätälöidä enemmän eli kurssien 

sisältöä kohdennettaisiin vielä enemmän oikealle kohderyhmälle. Turhan opiskelu 

olisi minimoitava ja tähän apuna tarvittaisiin lähiesimiehien ja prosessivastaavien 

tukea, jotka tietävät parhaiten työntekijöidensä tiedot ja taidot. Lisäksi prosessien 

olisi puhuttava aiempaa enemmän toistensa kanssa. 

Verkkoklinikoita toivottiin järjestettävän jatkossa enemmän tukemaan oppimista, 

koska ne on koettu hyvinä. Itseopiskeluun osallistuneet, joille ei ole järjestetty yh-

teistä luokkahuone- tai verkkokoulutusta tarvitsevat niitä erityisen paljon oppimi-

sen tueksi. Vapaaehtoiset verkkoklinikat mahdollistaisivat myös paremmin opiske-

lujen suunnittelun, kun niitä olisi reilusti tarjolla. 

Luokkahuonekoulutusten aikataulutusta haluttiin toimivammaksi. Ehdotuksena oli, 

että esimerkiksi lounaan jälkeen tehtäisiin aamupäivän aiheista harjoituksia eikä 

enää iltapäivällä käytäisi teoriaa läpi. Luokkahuonekoulutuksia toivottiin myös pi-

dettävän puolen päivän jaksoissa. Näin jaksaisi paremmin keskittyä uuteen asiaan. 

Luokkahuonekoulutuksia toivottiin myös vapaaehtoisiksi missä tarpeen vaatiessa 

kouluttaja voisi käydä materiaaleja läpi niiden kanssa, jotka tukea tarvitsevat. Esi-

miesten toivottiin myös antavan enemmän aikaa opiskeluun ja toivottiin että muita 

töitä voisi siirtää pois opiskelun ajaksi. 
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Osa ehdotti, että jatkossa perusteet kurssin lisäksi tulisi materiaali- ja tehtäväpankki 

josta jokainen voisi opiskella tarvitsemansa asiat.   

Uuden valmisohjelmiston ohjeet toivottiin paperiversiona, koska niiden avulla olisi 

helpompaa työskennellä. Toisaalta ymmärrettiin se, että ohjeet ovat nyt aina ajan 

tasalla valmisohjelmistossa. Ohjeet uudessa valmisohjelmistossa ovat vaikeasti löy-

dettävissä. Tavallisimmista muutoksista toivottiin esimerkkejä Intraan, josta löy-

tyisi yksinkertaiset polut, mistä asiat sitten tehdään. Tällä hetkellä asiat voi tehdä 

liian monen polun kautta, mikä sotkee asioita.  

Lisäksi ehdotettiin kuvallista manuaalia, josta jokainen voisi tarkistaa tarvitse-

mansa kohdan oikeaa työtä tehdessään. Manuaaliin toivottiin myös sisällysluetteloa 

selkokielisin otsikoin. Uuden valmisohjelmiston ohjeiden toivottiin löytyvän yh-

destä paikasta aakkostetusta listasta esimerkiksi Intrasta. Listalta löytäisi asiat sitten 

hakusanojen avulla.  

Henkilöstön keski-ikä toivottiin huomioitavan paremmin, koska nyt opiskelu on 

kovin kiihkeää ja nopeatahtista, mikä sopii nuoremmille, mutta opiskelijoista löy-

tyy vielä myös paljon vanhempia työntekijöitä, joilla tietotekniikka sekä opiskelu 

eivät enää suju yhtä nopeasti. Hieman vanhemmat opiskelijat tarvitsevat enemmän 

aikaa asioiden sisäistämiseen. Lisäksi osalla vanhemmista opiskelijoista on jonkin-

asteisia vaikeuksia pysyä nuorempien perässä, kun tietotekniikka osaaminen ei ole 

samalla tasolla heidän kanssaan. Tätäkään ei voi kuitenkaan yleistää, vanhemmista 

opiskelijoistakin löytyy nopeasti asioita sisäistäviä ja tietotekniikkaa hyvin osaavia. 

 



  59 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET, KEHITTÄMIS- SEKÄ JATKOTUT-

KIMUSEHDOTUKSET 

Palautteista saatujen vastausten perusteella voidaan todeta, että koulutukset on ylei-

sesti koettu hyvinä. Parannettavaa tulevia koulutuksia ajatellen kuitenkin on ja vas-

tausten perusteella on koottu kehittämiskohteet, joita parantamalla koulutuksista 

saadaan tulevaisuudessa informatiivisempia ja opiskelijaystävällisempiä. Jatkotut-

kimusehdotus on luvun lopussa. 

Saatujen palautteiden ja vastausten perusteella kehittämiskohteiksi nousivat mate-

riaalit, koulutusten räätälöinti ja työntekijöiden tukeminen, kuunteleminen ja työ-

hyvinvoinnista huolehtiminen. Lähiesimiesten antamaa tukea pidettiin kirjallisissa 

palautteissa riittämättömänä. Täytyy kuitenkin huomioida, että suurin osa vastan-

neista oli tyytyväisiä saamiinsa koulutuksiin ja tukeen. Vain pieni osa vastanneista 

oli tyytymättömiä käymiinsä koulutuksiin ja niissä saatuun tukeen. 

Oppimateriaalit koettiin yleisesti hyviksi, mutta jatkokoulutuksia ajatellen materi-

aaleja voisi parantaa. Materiaalin teko on työlästä, mutta osan materiaaleista voisi 

tehdä tuplana. Tämä tarkoittaisi sitä, että kaikista tärkeimmistä aiheista voisi tehdä 

sekä videon että Powerpoint–esityksen. Mitä uudempi ja hankalampi aihe on, sitä 

helpompi tuplamateriaalin avulla olisi sisäistää asia. Videot pidettäisiin lyhyinä ja 

ytimekkäinä ja Powerpoint–materiaalit tehtävineen toisivat videossa esitetyille asi-

oille lisäarvoa ja avaisivat opiskelijalle vielä lisää käsiteltyä aihetta. Materiaaliin 

kuuluisivat tietysti myös tehtävät sekä lopputehtävä. Powerpoint–materiaalia voisi 

sitten käyttää työskentelyn apuna käyttöönoton jälkeen. 

Sisällysluettelot sivunumeroin materiaaleissa, sekä videoissa että Powerpoint–ma-

teriaalissa, helpottaisivat materiaaliin paluuta myöhemmin. Näin asian etsimiseen 

ei menisi turhan paljon aikaa, vaan yhdellä vilkaisulla näkisi, mistä kohtaa materi-

aalia tietty asia löytyy. Ruotsinkielisiin videoihin niissä prosesseissa, joissa ei mon-

taa ruotsinkielistä opiskelijaa ole, voitaisiin lisätä ruotsinkielinen tekstitys. Näin vi-

deoita ei tarvitsisi kuvata molemmilla kielillä. Prosesseissa, joissa ruotsinkielisiä 

loppukäyttäjiä on paljon, kuvattaisiin videot entiseen tapaan, myös ruotsinkielellä. 
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Koulutusten räätälöinti ja turhien asioiden karsiminen oppimateriaaleista olivat kes-

keiset aiheet, joihin toivottiin parannusta. Uuden valmisohjelmiston perusteet-kou-

lutuksissa on huomioitu erikseen sekä uudet käyttäjät että kokeneet käyttäjät, mutta 

myös roolikohtaisissa koulutuksissa olisi tärkeää saada koulutusmateriaali ja roolit 

kohtaamaan. Turhan asian opiskelu vie nyt liikaa energiaa tärkeän ja itseä koskevan 

asian opiskelusta muun kiireen keskellä.  

Koulutuksia tulisi suunnitella lähemmin eri prosessien kanssa ja minimoida pääl-

lekkäisyydet opiskeltavissa asioissa. Nyt jos työntekijä opiskelee esimerkiksi kah-

den eri prosessin asioita, niin samasta aiheesta on voitu tehdä kaksi materiaalia, 

joissa asiat voivat hieman poiketa toisistaan. Yksiköittäin prosessivastaavat ja esi-

miehet voisivat listata työntekijöidensä opiskelutarpeet vielä paremmin, minkä 

avulla koulutuksia olisi helpompi räätälöidä yksilöllisimmiksi. Koulutukset voisi 

sitten järjestää jokaisen yksilön tarpeiden mukaan eikä niitä tarvitsisi välttämättä 

järjestää yksiköittäin.  

Henkilö- ja yhteisöpuolen asiat olisi tärkeää pitää koulutuksissa erillään. Jos työn-

tekijä ei tee esimerkiksi yhteisöpuolen asioita, hän ei myöskään tarvitse koulutusta 

niihin liittyen. Molemmille osapuolille voisi kuitenkin tehdä materiaalin pähkinän-

kuoressa johon olisi koottu toisen osapuolen uudet, muuttuvat asiat ja materiaaliin 

voisi laittaa linkit josta työntekijä saisi halutessaan lisätietoa aiheista. Jokainen 

työntekijä voisi näihin materiaaleihin tutustua silloin, kun on aikaa. Näin turhan 

opiskelu saataisiin minimoitua ja työntekijöiden opiskeluinto pidettyä yllä. 

Perusteet-kurssin lisäksi voisi tehdä materiaali– ja tehtäväpankin josta jokainen 

voisi opiskella tarvitsemansa asiat. Pakollinen opiskelu olisi uusille käyttäjille Pe-

rusteet-kurssi. Kokeneiden käyttäjien Perusteet–kurssi olisi vapaaehtoinen. Kurssin 

materiaali olisi kuitenkin helposti kaikkien saatavilla. Roolikohtaisissa koulutuk-

sissa jokainen kokoaisi materiaalipankista oman opiskelukokonaisuuden oman pro-

sessivastaavan tai esimiehen avulla. Materiaalipankin materiaaleista voisi pitää 

verkkoklinikoita, joissa näytettäisiin käytännössä, uudessa valmisohjelmistossa, 

kuinka asiat tehdään ja työntekijät voisivat esittää mieleen tulevia kysymyksiä.  
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Verkko– ja luokkahuonekoulutuksissa asiat voisi käydä läpi pelkästään valmisoh-

jelmiston avulla. Powerpoint–esityksiä ei koulutuksissa käytäisi läpi vaan asiat ope-

teltaisiin tehtävien kautta. Powerpoint–materiaalin voisi tehdä itseopiskelua varten, 

ja siihen voisi tutustua itsenäisesti ennen sekä jälkeen koulutusten. Lopputehtävässä 

vastaukset eri osioissa olisivat vapaaehtoisia, jotta kaikki voisivat lopputehtävän 

suorittaa niiden osioiden osalta, jotka ovat opiskelleet.  

Verkkoklinikoita voisi järjestää enemmän ja niiden pääaiheina voisi olla uusien asi-

oiden näyttäminen valmisohjelmistossa ja mahdollisiin kysymyksiin vastaaminen. 

Lisäksi voisi järjestää verkkoklinikoita aiheista, joita henkilöstö on toivonut ja jotka 

he ovat kokeneet hankalina.  

Lähiesimiehet ja prosessit voisivat myös antaa enemmän aikaa opiskelujen suorit-

tamiseen. Jokaisessa yksikössä voitaisiin esimerkiksi puhelinpalvelu poistaa opis-

kelevalta työntekijältä viikon ajaksi opiskelurauhan saamiseksi. Kaikki yksiköt tu-

kisivat toisiaan ja kurssit jaettaisiin niin, että puhelinpalvelu ei kärsisi, vaan vastaa-

jia olisi linjoilla tarpeeksi, opiskelijoiden poissaoloista huolimatta.  

Tutkimuksessa tuli selvästi esille, että esimiehiltä ja nimenomaan lähiesimiehiltä, 

toivotaan enemmän tukea opiskeluihin. Uuden valmisohjelmiston opiskelu on kaik-

kien edun mukaista, vaikka muut työt hieman opiskelun aikana kärsisivät. Työnte-

kijä, joka on saanut kunnon koulutuksen, on paljon tehokkaampi tulevaisuudessa, 

kuin työntekijä, joka ei ole saanut keskittyä opiskeluun, eikä näin ollen ole sisäis-

tänyt muutosta. Työn teossa tulevat suuremmat virheet voidaan minimoida kärsi-

vällisyydellä. Työntekijöiden työkyvystä ja hyvinvoinnista pidetään huolta välittä-

mällä ja kuuntelemalla.  

Työhyvinvoinnin kärsiessä myös työnteko kärsii, mikä näkyy virheinä, työjonojen 

kasvuna sekä lisääntyneinä sairauspoissaoloina. Jos tarkoituksena koulutuksissa on 

saada henkilöstöt luottamaan itseensä uuden valmisohjelmiston käytössä, niin sii-

hen on myös annettava mahdollisuus paneutua ja aikaa harjoitteluun on annettava 

reilusti nykyistä enemmän.  
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Moni asia on kuitenkin uuden valmisohjelmiston käyttöönotossa vaikeaa ottaa huo-

mioon koulutusten aikaan, jotka tapahtuvat ennen käyttöönottoa. Perustilanteet on 

helppo ennakoida ja ottaa mukaan koulutusmateriaaliin, mutta ennakoimattomat 

virhetilanteet ja muut hankalat tapaukset tulevat kuitenkin vastaan vasta silloin, kun 

töitä tehdään. Näin ollen niitä ei voida kouluttaa etukäteen. Jos koulutusten tarkoi-

tus on antaa vain yleistietoa työskentelystä valmisohjelmistolla, olisi tärkeää, että 

kurssien alussa painotettaisiin enemmän sitä, että uusi valmisohjelmisto tulee tu-

tuksi työtä tehdessä, eikä kurssien tarkoitus ole antaa muuta kuin perustiedot val-

misohjelmiston käytöstä, tapauksista ja tehtävistä.  

Jatkokurssit käyttöönoton jälkeen olisivat todella tärkeitä, koska tekemällä omia 

työtehtäviä uudella valmisohjelmistolla saa parhaiten esiin työnteon ongelmakoh-

dat. Nyt näitä koulutuksia on järjestetty toimistoissa omaan tahtiin, mutta olisi hyvä, 

että yleisimmistä ongelmista ja hankalista tapauksista pidettäisiin keskitetysti tilai-

suuksia esimerkiksi verkkokoulutuksina tai vastuukäyttäjien ja kouluttajien järjes-

täminä. Näissä käsiteltäisiin lähinnä niitä tapauksia, joita toimistoissa on noussut 

esiin ja tietoa tapauksista jaettaisiin myös oman yksikön ulkopuolelle silloin, kun 

kyseessä on tapaus joka kaikkien olisi hyvä tietää. Tiedot näistä tapauksista saatai-

siin keskitetysti prosessivastaavilta. 

Tutkimuksen tuloksia ja koulutusten kehittämistä ajatellen näillä pienillä muutok-

silla koulutukset on mahdollista saada opiskelijaystävällisemmiksi. Työhyvinvoin-

tia ja työkykyä on helppo parantaa pienillä asioilla. Lähiesimiesten on ensim-

mäiseksi sitouduttava sitä parantamaan.  

Jatkotutkimuksena voisi myöhemmin tutkia kuinka käyttöönotto onnistui, kun vii-

meisestä valmisohjelmiston käyttöönotosta on kulunut vuosi ja se on täysin valmis.  
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LIITE 1 

Palautelomakkeen kysymykset ja väittämät. 

1. Tiedän Toteutus 2 -projektin myötä työtehtäviini tulevista muutoksista. 

2. Olen luottavainen siihen, että koulutusten avulla osaan käyttää järjestelmää 

omassa työssäni käyttöönoton jälkeen. 

3. Mielestäni järjestelmään siirtymisellä on positiivinen vaikutus työhöni. 

4. Mielestäni järjestelmään siirtymisellä on positiivinen vaikutus hallinnolle. 

5. Kurssille asetetut tavoitteet täyttyivät hyvin. 

6. Koulutus antoi minulle valmiuksia aloittaa roolini mukainen työskentely järjes-

telmällä. 

7. Videotallenteet olivat selkeitä ja auttoivat tutustumaan järjestelmään. 

8. Muut koulutusmateriaalit (esim. Powerpoint-esitykset) olivat selkeitä ja tukivat 

oppimista. 

9. Harjoitustehtävät (ei lopputehtävä) tukivat järjestelmän roolikohtaisten asioiden 

oppimista. 

10. Verkkoklinikat olivat hyödyllisiä (vastaa tähän vain, jos osallistuit sellaiseen). 

11. Luokkahuone- tai verkkokoulutuspäivät olivat hyödyllisiä (vastaa tähän vain, 

jos osallistuit sellaiseen). 

12. Kurssin lopuksi tehty lopputehtävä tuki oppimista. 

13. Arvioi työroolikohtaista kurssia: Kurssin ajoitus oli sopiva. 

14. Kuinka paljon sinulla kului aikaa tämän työroolikohtaisen kurssin opiskeluun? 

15. Kuinka vaikeaksi koit kurssin? 

Vapaa sana: Oliko jotain missä onnistuimme erityisen hyvin sekä kehittämisehdo-

tukset tulevia koulutuksia varten. 

 


