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Tämä opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedun 
kanssa. Työn tarkoituksena oli selvittää, miten ammatillisen koulutuksen reformin 
muutosprosessi on koettu Sedussa sekä miten reformin tuomat muutokset on koettu 
ruoka-alan opettajistossa. 

Keskeiset käsitteet olivat ammatillisen koulutuksen reformi, muutosprosessi sekä 
muutosjohtaminen. Työssä syvennyttiin myös koulutukseen vaikuttaviin trendeihin, 
kuten digitalisaatioon ja robotisaatioon.  

Opinnäytetyössä käytettiin kvalitatiivista tutkimusmuotoa. Työ toteutettiin teema-
haastatteluna lokakuun 2018 aikana, työhön haastateltiin kymmentä ruoka-alan 
opettajaa. Haastattelukysymykset oli mietitty yhdessä yhteistyöorganisaation 
kanssa. Haastattelussa selvitettiin viestinnän riittävyyttä sekä muutosviestinnän eri 
kanavia ja foorumeita. Myös reformin tuomien muutosten tärkeyttä sekä kehittymis-
mahdollisuuksia selvitettiin. Otos valikoitiin siten, että se olisi mahdollisimman laaja, 
sisältäen opettajia eri opetusyksiköistä, sekä aikuisten ja nuorten kanssa työsken-
nelleitä. 

Tutkimuksen tuloksista selvisi, että muutosprosessi sekä reformin aiheuttamat muu-
tokset koettiin kohtalaisen hyvin, vaikka vastauksissa olikin pientä hajontaa. Muu-
tosviestintä oli onnistunut, tieto reformista oli tullut ajoissa sekä tietoa oli ollut riittä-
västi. Perinteisen sähköpostin koettiin olevan toimiva viestintäkanava. Kasvotusten 
tapahtuvaa yksityiskohtaisempaa viestintää toivottiin kuitenkin enemmän. Tärkeim-
miksi asioiksi opettajilla nousivat opiskelijoihin liittyvät käytännön työn muutokset. 
Jokainen oli kehittänyt omaa työtään näihin muutoksiin sopiviksi. Jokainen oli sitä 
mieltä, että työyhteisön tuki on erittäin tärkeää näin isossa muutoksessa.

Avainsanat: ammatillinen koulutus, reformit, muutosjohtaminen, opettajat 
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This thesis was made in cooperation with Seinäjoki Education Consortium, Sedu. 
The purpose of the work was to clarify how the change process of the reform has 
been experienced in Sedu and how the changes have been experienced among the 
restaurant and catering teachers of Sedu.  

The central concepts of the thesis were the reform of the vocational education, 
change process and the management of change. The thesis also focused on the 
educational trends such as digitalization and robotization. 

The qualitative research method was used in the thesis. The work was carried out 
during October 2018 as a theme interview. Ten teachers of the restaurant and ca-
tering field were interviewed for the work. The interview questions had been com-
piled together with the cooperation organization. The interviews covered the ade-
quacy of communication and different channels and forums for change communica-
tion. The importance of the changes brought by the reform and the opportunities for 
development were also clarified. The sample was selected so that it would be as 
wide as possible. It covered teachers from different units representing both adult 
and youth education teachers. 

The results of the study showed that the change process and changes caused by 
the reform were mainly experienced positive, even though there was some disper-
sion in the responses. The change communication had succeeded, the information 
about the reform had come in time and there had been enough information. It was 
experienced that the traditional e-mail was a functional communication channel but 
the interviewees would have liked to have more detailed face-to-face communica-
tion. The most important issues for teachers were the changes in practical work with 
the students. Everyone had developed her/his own work to suit these changes. Eve-
ryone thought that the support of the work community is very important in such a 
great change. 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten ammatillisen koulutuksen refor-

min, eli laillisen ja suunnitelmallisen uudistuksen, muutosprosessi on koettu 

Sedussa sekä miten reformin tuoma muutos on koettu ruoka-alan opettajistossa. 

Työssä käytiin läpi muutosprosessin eri vaiheet sekä muutosjohtaminen. Käsiteltiin 

myös ammatillisen koulutuksen reformia ja sen vaikutuksia opiskelijalle sekä koulu-

tuksen järjestäjälle. Lisäksi on perehdytty koulutukseen vaikuttaviin tekijöihin, kuten 

digitalisaatioon ja robotisaatioon. 

1.1 Opinnäytetyön tausta 

Vuonna 1958 annettiin ensimmäinen uusi ammattikoululaki (L 1958/184). Seuraava 

laki ammatillista oppilaitoksista on annettu lähes 30 vuotta myöhemmin, vuonna 

1987 (L 10.4.1987/487). Lakia uudistettiin vuonna 1998 (L 21.8.1998/630) sekä 

2017 (L 11.8.2017/531). Jokaisessa uudistetussa laissa on nähtävissä lähes samat 

ammatillisen koulutuksen tavoitteet. Tavoitteena on ollut kehittää ja ylläpitää väes-

tön ammatillista osaamista, tukea opiskelijoiden kehitystä tasapainoisiksi ja sivisty-

neiksi ihmisiksi sekä yhteiskunnan jäseniksi. Lisäksi tavoitteena on edistää työlli-

syyttä, kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) sekä Opetushallitus (OPH) ovat ammatillisen 

koulutuksen järjestäjien sidosryhmistä tärkeimpiä. OKM määrittelee koulutuksen lin-

jaukset ja opetusministeriön tehtävänä on valvoa koulutustarjontaa sekä valmistella 

sitä koskevaa lainsäädäntöä. Opetushallituksen keskeiset tehtävät ovat koulutuk-

sen kehittämisessä sekä koulutuspolitiikan toimeenpanossa. (Opetushallitus. [Vii-

tattu 19.10.2018].) 

Opetushallitus laatii ammatillisten perustutkintojen perusteet. Perusteita valmistel-

lessaan Opetushallituksen tulee tehdä yhteistyötä asianomaisen työelämätoimikun-

nan kanssa. Opetushallituksen asettamat työelämätoimikunnat ovat myös yksi si-

dosryhmä ammatillisessa koulutuksessa. Toimikunnat takaavat opiskelijoiden tasa-

vertaisen ja puolueettoman kohtelun. Niiden tehtäviä määrittelevät ammatillisesta 

koulutuksesta annettu laki (L 11.8.2017/531) ja asetus (A 673/2017). Toimikuntien 
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tehtäviä ovat näyttöjen toteutuksen ja arvioinnin laadun varmistus, osallistuminen 

tutkintorakenteen, tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämiseen sekä opiskelijan 

osaamisen arviointia koskevien oikaisupyyntöjen käsittely. (Työelämätoimikunnat, 

2018.) 

1.2 Yhteistyöorganisaation esittely 

Opinnäytetyö toteutettiin yhdessä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedun kanssa. 

Koko Sedussa on yli 5 000 opiskelijaa, henkilöstöä heillä on noin 600. Vuosittain 

valmistuvia opiskelijoita on noin 1 000. Sedun päämääränä on suunnitella ja toteut-

taa jokaiselle opiskelijalle yksilöllinen opinpolku, joka kantaa koko opiskeluajan sekä 

opintojen jälkeen pitkälle tulevaisuuteen. (Tietoa sedusta 2018.) 

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä tutkintojärjestelmää uudistettiin. Sedun 

vararehtori Lassilan (2017) mukaan uudistus tulee vastaamaan opiskelijoiden sekä 

työelämän tarpeita. Tutkinnot laaja-alaistuivat, joten entisen 350 tutkintonimikkeen 

sijasta niitä on jäljellä noin 165. Lassilan (2017) mukaan laaja-alaistuminen mahdol-

listaa opiskelijan valitsemaan tutkinnon osia myös muista tutkinnoista, näin hän voi 

suunnata omaa osaamistaan. Osaaminen osoitetaan käytännönläheisillä näytöillä. 

(Lassila 2017.)  

Tämä opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Sedun Törnäväntien, Lapuan ja Ähtärin ope-

tuspisteiden kanssa. Työ rajattiin ruoka-alan opettajiin. Sedun ruoka-alalta opiskeli-

jat valmistuvat perustutkintoihin. Perustutkinnon jälkeen voi opiskella myös ammat-

titutkinnon sekä erikoisammattitutkinnon. Saatavilla on myös ammatillista lisäkoulu-

tusta, kuten hygieniapassi- ja anniskelupassikoulutusta. (Hakijalle 2018.) 

Yhteistyöorganisaatiossa reformista ja sen tuomista muutoksista tiedotettiin henki-

lökuntaa ensimmäisen kerran noin kaksi vuotta ennen reformin voimaan astumista. 

Hellevi Lassilan (2018) mukaan Sedun johtoryhmä on alkanut valmistella reformia 

välittömästi, kun OKM ja OPH ovat siitä tiedottaneet. (Lassila 2018.) 

Sedun kanssa on tehty SeAMK:n sopimus opinnäytetyöstä sekä tutkimuslupahake-

mus (liitteet 3 ja 4). 
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2 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI 

Ammatillista koulutusta on välttämätöntä uudistaa, koska tulevaisuuden työelämä 

tarvitsee aivan uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa. Osaamistarpeet muuttuvat 

sekä kasvavat. Ammatillisen koulutuksen reformi on ollut yksi hallituksen kärkihank-

keista. Siinä uudistettiin ammatillisen koulutuksen ohjausta, toimintaprosesseja, tut-

kintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Muutokset toteutettiin jatko-opintokelpoi-

suus säilyttäen. Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskou-

lutuksesta yhdistettiin yhdeksi uudeksi laiksi, jossa keskeisenä lähtökohtana on 

osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Lisäksi lisättiin työpaikoilla tapahtuvaa 

oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja, päämuotoina koulutussopimus ja oppisopi-

mus. Lakimuutoksessa on tarkoitus poistaa nuorten ja aikuisten ammatillisen kou-

lutuksen eroavaisuuksia, ja siirtyä niin sanottuun näyttöperusteiseen tapaan suorit-

taa tutkinto. Myös oppisopimuskoulutus uudistui. Nämä muutokset keventävät työn-

antajien taloudellista sekä hallinnollista taakkaa. Aikaa muutosten toteuttamiseen 

on vuosi 2018. Uudistumista edellyttää myös se, että koulutukseen on käytettävissä 

aiempaa vähemmän rahaa, jolloin myös rahoitusta uudistettiin. Reformille asetetut 

säästötavoitteet olivat yhteensä 190 miljoonaa euroa. Kuviossa reformin tuomia 

muutoksia. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015a.) 

 

Kuvio 1. Uusi ammatillinen koulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015a). 
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Reformin valmistelu on aloitettu syksyllä 2015 (taulukko 1), sille on asetettu seu-

ranta- ja projektiryhmät. Seurantaryhmä tukee reformin toimeenpanoa sekä arvioi 

toimenpiteiden vaikutuksia. Projektiryhmä koostuu opetus- ja kulttuuriministeriön, 

Opetushallituksen, sekä työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehistä. Se koordinoi ja 

organisoi toimenpiteiden valmistelua, sekä huolehtii koulutuksen järjestäjien ja si-

dosryhmien yhteistyöstä. (Tammilehto 2015.) 

Taulukko 1. Reformin valmistelun alustava aikataulu (Tammilehto 2015). 

 

2.1 Reformin vaikutukset opiskelijalle 

Reformi vaikuttaa opiskelijalle käytännössä niin, että jatkossa ammatillisen koulu-

tuksen haku on jatkuva läpi vuoden, yhteishaussa voivat edelleen hakea peruskou-

lun päättävät sekä ilman toisen asteen tutkintoa olevat. Jokaiselle opiskelijalle teh-

dään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), ohjaus- ja tuki-

palvelut mukaan lukien. Opiskelu ei ole enää aikaan sidottua, vaan osaaminen rat-

kaisee. Ammattiosaamisen näytöt tehdään pääsääntöisesti työpaikoilla. Jokaiseen 

tutkinnon osaan sisältyy 40 % työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Yhteiset tutkinnon 

osat tulevat pakollisiksi kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Kukin opiskelija opis-

kelee ainoastaan niitä tutkinnon osia, mistä hänellä ei ole aikaisemmin hankittua 

osaamista. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015c.) 
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Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksella, silloin suurin osa opin-

noista tehdään työpaikalla. Tarvittavat puuttuvat opinnot opiskelija suorittaa esimer-

kiksi koululla. Opiskelija tekee määräaikaisen työsopimuksen työnantajan kanssa. 

Työnantaja tekee sopimuksen myös koulutuksen järjestäjän kanssa. Opiskelija on 

päätoiminen työntekijä ja hänelle maksetaan työajalta palkkaa. Tutkinnon voi suo-

rittaa myös yhdistelemällä oppisopimusta ja koulutussopimusta, tällöin koulutusso-

pimusajalta ei makseta palkkaa. (Työpaikalla oppiminen [Viitattu 22.10.2018].) 

2.2 Reformin vaikutukset koulutuksen järjestäjälle 

Reformin vaikutukset koulutuksen järjestäjälle näkyvät monin eri tavoin. Kaksi lakia 

muuttuu yhdeksi laiksi ammatillisesta koulutuksesta, sekä jatkossa tarvitaan vain 

yksi yhtenäinen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa. Rahoitus-

järjestelmä selkeytyy, jatkossa on vain yksi yhtenäinen ammatillisen koulutuksen 

rahoitusjärjestelmä. Opiskelijamäärään perustuvan rahoituksen tilalle uudessa mal-

lissa tulee rahoituksen perusteeksi työllistyminen sekä tutkinnot. Hallinto vähenee 

toimielimien vähenemisen myötä: aikaisemmin toimi 91 valtakunnallista tutkintotoi-

mikuntaa, vähentämisen jälkeen valtakunnallisia työelämätoimikuntia on noin 40. 

Tutkinnot laaja-alaistuvat sekä niiden määrä vähenee noin 160:een. Tämän kaiken 

myötä myös opettajan työ monipuolistuu, tehtävänkuvat ja osaamisvaatimukset 

muuttuvat ja jatkossa painottuu ohjaava ja valmentava työote. Jatkuvan haun peri-

aate näkyy opettajalle työllistävänä elementtinä, uusien opiskelijoiden aloittaminen 

pitkin vuotta lisää sekä perehdyttämistä että hallinnollisia töitä. Yhteistyö yrityksiin 

kasvaa sekä jalkautuminen työpaikoille lisääntyy. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2015b.) 

2.3 Koulutukseen vaikuttavat trendit 

Aikaisemmin koulutuksen uudistamisella pyrittiin vastaamaan muuttuneen yhteis-

kunnan, työelämän sekä koulutuksen tarpeisiin. Nykypäivänä nopeasti muuttuva 

työelämä on suurin syy koulutuksen uudistamiselle. Esimerkiksi digitalisaatio ja ro-
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botisaatio ovat muuttaneet työelämän tarpeita. Reformin pohjana on elinikäinen op-

piminen, näin ollen opiskelijat osaavat omaksua uusia asioita sekä suunnitella tule-

via opintojaan aiemmin opitun avulla. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015a.) 

 

Digitalisaatio. Digitaalisten teknologioiden yleistyminen sekä siitä puhuminen tuo 

esiin monenlaisia ajatuksia ja mielipiteitä. Monet pelkäävät ajatusta perinteisten 

opetusmetodien katoamisesta. Digitalisaatio ei kuitenkaan sulje pois perinteitä, 

vaan ne voisi hyvinkin yhdistää. Opettajien osaamisen kartuttaminen ja digitalisaa-

tion tuominen opetukseen vievät aikaa ja resursseja. Digitalisaation tuominen ope-

tukseen on kuitenkin välttämätöntä, mikäli halutaan vastata tulevaisuuden työelä-

män kehittymiseen. (Elinikäisen oppimisen edellytykset ammatillisen koulutuksen 

reformeissa 2016.) 

Työn tarve palvelualoilla vähenee. Tätä mieltä Marttinen (2018, 144) on kirjassaan. 

Hänen mielestään syitä on useita, kuten digitaalisten palveluiden lisääntyminen, 

joka johtaa fyysisen asiakaspalvelun käytön vähenemiseen. Älylaitteiden myötä asi-

akkaiden käyttäytyminen muuttuu, esimerkiksi lipunmyyntipisteet muuttuvat auto-

maattisiksi sekä postin palvelut muuttuvat digitaalisiksi. Uhkien lisäksi on olemassa 

myös mahdollisuuksia. Marttisen (2018, 148) mukaan digitalisaatio tuo uudenlaisia 

työnkuvia, kuten teknisten alojen erityisosaamista vaativia sekä haastavampia töitä. 

Esimerkiksi Saksan työmarkkinoille on luotu 2014 mennessä yli 1,5 miljoonaa uutta 

työpaikkaa digitalisaation ansiosta (Marttinen 2018). 

Digitalisaatio palvelualoilla - Pysyykö Suomi mukana digikehityksessä? -julkaisussa 

(Palvelualojen työnantajat 2016, 4) painotetaan digitalisaation etuja. Se tuo mahdol-

lisuuksia uusille liiketoimintamalleille sekä mahdollistaa laajemman kirjon tarjoami-

sen palveluiden tuottajille. Asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu vaivattoman 

palvelun ostamisen myötä. Koska palvelun osto ei ole enää sidottuna aikaan ja paik-

kaan, se lisää myös ostotapahtumia. 

Teknologian kehittyminen ja kaikki muutokset aiheuttavat muutostarpeita työnteki-

jöiltä vaadittaviin ominaisuuksiin sekä töiden sisältöihin. PALTA ry:n (2016, 32) jul-

kaisussa on listattu joitain muutoskohteita jotka näkyvät alla olevassa kuviossa. (Di-

gitalisaatio palvelualoilla - Pysyykö Suomi mukana digikehityksessä? 2016.) 
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Kuvio 2. Digitalisaatio muuttaa työntekijältä vaadittavia ominaisuuksia ja työn sisältöä (PALTA, 2016). 

 

Tulevaisuuden koulutuksen kehittämiseen luo haasteita nopeasti kehittyvä työ-

elämä. ManpowerGroupin (2016, 5) julkaisussa todetaan, että 65 % Z-sukupolven, 

eli 1995-2010 vuonna syntyneiden työpaikoista ei ole vielä edes olemassa. Tulevai-

suuden työntekijöillä tulisi olla muun muassa luovuutta, sosiaalista älykkyyttä, jous-

tavuutta sekä oppimiskykyä. Näillä taidoilla he pysyisivät nopeasti muuttuvassa työ-

elämässä. (ManpowerGroup 2016.) 

 

Robotisaatio. Robotisaation yleistyessä koulutuksen järjestäjän täytyy kehittää 

opetustiloja, laitekapasiteettia sekä opetusmenetelmiä. Tutkintojen uudistuksessa 

tulisi ottaa huomioon myös robotisaatio. Teollisuusrobottien avulla teollisuuden yri-

tykset parantavat tuottavuuttaan sekä taloudellista kasvuaan. Teollisuuden robotit 

työskentelevät usein samassa linjastossa ihmisen kanssa, mutta eivät silti pysty ko-

konaan korvaamaan ihmistä. Toistuvat ja raskaat työvaiheet korvataan roboteilla. 

Suomen teollisuuden alat ovat investoineet vuosikymmenien aikana yli 9 000 robot-

tia. Näistä käytössä arvellaan edelleen olevan noin 5 000 kappaletta. Autoteollisuus 

on investoinut robotiikkaan eniten. Robotin keskimääräinen käyttöikä on Suomessa 

arviolta 15 vuotta, mutta säännöllisellä huollolla jopa enemmän. Ohjelmointeihin ja 

huoltotoimenpiteisiin tarvitaan tulevaisuuden osaajia. Kuviossa eri teollisuuden 

aloille asennetut robotit. (Teollisuusrobottitilastot 2016.) 
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Kuvio 3. Asennetut teollisuusrobotit Suomessa (Teollisuusrobottitilastot 2016). 

 

Palvelurobotiikassa robotti korvaa osittain ihmisen. Esimerkkinä lypsyrobotit, varas-

tointi- ja jakelurobotit sekä ruohonleikkuurobotit. Kotitalouksille tarkoitettua robotti-

imuria sekä ruohonleikkuria on myyty vuonna 2013 jopa noin kaksi miljoona kappa-

letta. Hoiva-alalla robotteja on kehitelty erilaisiin hoiva-, avustus- ja kuntoutustehtä-

viin. Pyörätuoleihin on saatavilla syöttökäsivarsia tai robottikäsiä, kuntoutuksen 

avuksi on käytettävissä erilaisia robotteja sekä vuorovaikutukseen ja aktivointiin 

käytetään robotteja. Hoiva-alalla robotti ei kuitenkaan täysin korvaa ihmistä, vaan 

on apuna hoitajan työssä. Tulevaisuuden työelämässä robotiikka näkyy yhä enem-

män, joten koulutuksessa tulisi ottaa kehittyvä teknologia huomioon. (Robotiikka: 

monien mahdollisuuksien tekniikka 2014.) 
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3 MUUTOSPROSESSI JA MUUTOSJOHTAMINEN 

Muutos on aina prosessi, jossa on eri vaiheita. Organisaation muutos saattaa olla 

koko organisaation mullistava iso muutos tai pieni osa luonnollista organisaation 

kasvua. Muutokset voivat olla nopeita tai tosi hitaita sekä ne voivat kohdistua moniin 

eri asioihin kuten organisaatiorakenteisiin tai lakimuutosten aiheuttamiin muutoksiin. 

Joka tapauksessa kyse on asioiden pysyvästä muuttumisesta (Juuti & Virtanen 

2009, 16.) Myös Nurmi (2012, 23) mainitsee kirjassaan että muutoksia tapahtuu jat-

kuvasti, mutta kaksi kolmasosaa niistä epäonnistuu. Jokaisessa organisaatiossa 

täytyy tarkastella omat lähtökohdat ja muutostarpeet sekä löytää niihin sopivat rat-

kaisut. Nurmen (2012, 23) mukaan muutosten tekeminen ei ole ylimääräinen lisätyö 

vaan se kuuluu nykyjohtamisen päätöihin. 

3.1 Muutosprosessin vaiheet 

Lukuisat tutkijat ovat perehtyneet muutosprosesseihin ja jakavat muutoksen vaiheet 

kukin tavallaan. Mattila (2007, 131) jakaa vaiheet neljään osaan, mutta niistä hei-

jastuu Kotterin luomat muutoksen vaiheet. Muutoksesta on esitetty eri teorioita ja 

malleja, mutta lähes kaikissa muutosprosessin lähtökohdat ja perusperiaate pysyvät 

samana. Useat kirjoittajat, kuten Murty (2007, 168) sekä Erämetsä (2004, 152) ovat 

viitanneet muutosjohtamisen asiantuntijan John P. Kotterin näkemyksiin muutospro-

sessin vaiheista. Tässä työssä perehdyttiin muutoksen vaiheisiin Kotterin Muutos 

vaatii johtajuutta-teoksen pohjalta. Kotter kuvaa muutoksen sisältävän kahdeksan 

eri vaihetta. 
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Kuvio 4. Muutosprosessin vaiheet (Kotter 1996, 18). 

Kotterin mukaan tämä kahdeksan kohdan prosessi toimii parhaiten suurehkossa 

muutoshankkeessa, mutta sitä voi käyttää kaikenkokoisiin muutoksiin. Muutos-

hankkeen ollessa minkälainen tahansa on välttämätöntä käydä jokainen muutos-

prosessin vaihe läpi, vielä kyseistä järjestystä noudattaen. Prosessissa saattaa 

olla meneillään useita vaiheita päällekkäin mutta nopea siirtyminen ja yhdenkin 

vaiheen ohittaminen aiheuttaa vääjäämättä ongelmia. (Kotter 1996, 19-20.) 

Muutosten kiireellisyyden ja välttämättömyyden tähdentäminen. Kotterin 

(1996, 31-33) mukaan organisaation työntekijät saattavat olla tyytyväisiä olemassa 

olevaan tilanteeseen. Heillä ei ole tarkkaa tietoa esimerkiksi yrityksen taloudelli-

sesta tilanteesta, asiakasreklamaatioista tai näkyvissä ei ole suuria kriisejä. On 

vaikeaa saada ihmiset sitoutumaan muutosprosessiin, jos he eivät koe muutoksien 

olevan edes tarpeellisia. Hänen mukaansa harva olisi kiinnostunut työskentele-

mään muutosongelmien parissa vaikka he uskovat että muutosprosessin aiheut-

tama työmäärä on vähäisempi kuin mitä se todellisuudessa on.  

Hän on myös sitä mieltä että on erittäin tärkeää luoda kiireellisyyden ja välttämät-

tömyyden tuntua koska sillä saadaan motivoitua ihmiset sitoutumaan muutospro-
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sessiin ja sen vaiheisiin. Kotter (1996, 37-39) väittää, että tällainen ilmapiiri saa-

daan luotua joskus melko radikaaleillakin toimilla. Organisaation johdolla on vas-

tuu siitä mikä näkyy työntekijöille. Kuten näkyvän kriisin aiheuttaminen tai julkista-

malla tilinpäätöksen tappiot saadaan poistettua tyytyväisyyden tunnetta. Eri kei-

noilla herätetään ihmisten huomio ja lisätään tunnetta muutosten välttämättömyy-

destä. 

Ohjaavan tiimin perustaminen. Tämä kuuluu jokaiseen muutosprosessiin. Täh-

dätään siinä sitten isoihin tai pieniin muutoksiin. Kotter (1996, 45-49) korostaa että 

mittavia muutoksia ei saa kukaan aikaan yksin vaan muutosten suunnitteluun ja 

toteuttamiseen tarvitaan vahva ja ohjaava tiimi. Henkilömäärään vaikuttaa yrityk-

sen koko, se voi olla jopa 5-20 henkilöä. Tiimin tulee olla ryhmä työntekijöitä, joilla 

on yhteinen tavoite ja jotka pystyvät luottamaan toisiinsa sekä joilla on laaja osaa-

minen yrityksen eri osa-alueista. Uskottavan tiimin avulla saadaan muut uskomaan 

muutoksen tarpeellisuuteen ja sitoutumaan muutoksen läpivientiin.  

Kotterin (1996, 51-52) mukaan tehokkaassa ja ohjaavassa tiimissä on neljä omi-

naispiirrettä: tiimissä täytyy olla riittävästi valtaa omaavia avainhenkilöitä, eri näkö-

kulmia ja osaamista omaavia asiantuntijoita, tarpeeksi uskottavia henkilöitä joilla 

on yrityksessä hyvä maine sekä tarpeeksi päteviä johtajia luotsaamaan muutos 

läpi. Hänen mukaansa erityisesti johtajuus on tärkeä osa tiimiä, on osattava johtaa 

ihmisiä sekä asioita. Liiallisella tai liian vähäisellä ihmisten johtamisella voidaan 

päätyä epäonnistuneeseen lopputulokseen. Kotter (1996, 52-57) neuvoo, ettei tii-

miin kannata valita sellaisia jäseniä joilla on liian vahva itsetunto. Usein he päättä-

vät itse asioista eikä muille jää lainkaan tilaa. Toinen ihmistyyppi on epäluotta-

musta herättävä tiimityöskentelyyn sopimaton henkilö joka saa muiden jäsenien 

motivaation katoamaan sekä vahvistaa muutosvastarintaa. Lopuksi hän painottaa 

luottamuksen tärkeyttä tiimiä perustettaessa, mikäli halutaan päästä sujuvasti yh-

teiseen päämäärään, on tiimin jäsenillä oltava vankkumaton luottamus toisiaan 

kohtaan. 

Vision ja strategian laatiminen. Muutosprosessin kolmas vaihe on vision ja stra-

tegian laatiminen. Kotterin (1996, 60-61) mukaan vision laatimisen tärkeys tulee 

esiin silloin kun täytyy saada ihmiset ymmärtämään heidän ponnistelujensa tär-
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keys. Visio selkiyttää yhteisen päämäärän suuntaa. Ihmiset ovat useimmiten epä-

varmoja tai eri mieltä muutoksen tuomista hyödyistä. Visiot kertovat maailman 

muuttumisesta sekä ne antavat suoria ja epäsuoria viitteitä siitä miksi kannattaa 

ponnistella muutoksien toteuttamiseksi. Vision avulla ihmiset myös toimivat nope-

asti ja tehokkaasti, päätöksien tekoon kuluva aika vähenee kun voi nojata laadit-

tuun visioon.  

Kotter (1996, 61) sanoo ihmisten joutuvan muutoksessa pois mukavuusalueeltaan 

mikä aiheuttaa usein muutosvastarintaa. Vision tärkeä tehtävä onkin kannustaa ih-

misiä jatkamaan eteenpäin toimenpiteissä jotka eivät välttämättä ole heidän omien 

etujen mukaisia. Hän sanoo kuitenkin hyvän vision tuovan selkeästi ilmi sen, että 

uhrauksista koituu etuja, joita ilman muutoksia olisi mahdotonta saavuttaa. Kotter 

(1996, 62) painottaa vision tärkeyttä tilanteessa jossa koordinoidaan motivoituneita 

ihmisiä toimimaan tehokkaasti. Erilaiset kokoukset sekä yksityiskohtaiset ohjeet hi-

dastavat prosessia sekä vaikuttavat budjettiin. Selkeällä visiolla saadaan ihmiset 

toimimaan itsenäisesti ja tehokkaasti. 

Kotter (1996, 69-72) luonnehtii vision suunnittelua vaikeaksi, siihen tarvitaan 

useita ihmisiä sekä paljon aikaa, että analyyttistä ajattelua ja runsaasti unelmoin-

tia. Vision suunnitteluprosessiin kannattaa käyttää paljon aikaa, jopa kuukausia jol-

loin syntyy tehokas, toteuttamiskelpoinen, selkeä ja juuri oikean suunnan näyttävä 

visio. Tehoton visio saattaa olla huonompi kuin visiottomuus. Huono visio voi joh-

taa jopa muutoshankkeen kariutumiseen.  

Muutosvisiosta viestiminen. Tämä prosessin osa täytyy Kotterin (1996, 73-74) 

mukaan toteuttaa niin että visiosta informoidaan tarpeeksi paljon sekä johdonmu-

kaisesti. Yleisesti saattaa käydä niin että visiosta tiedotettaessa tietoa tulee paljon, 

mutta vain pieni osa liittyy itse visioon. Toinen virhe tehdään siinä että visiosta tie-

dotetaan paljon, mutta informaatio on huonoa ja vaikeaselkoista. Viestinnän vir-

heet johtuvat usein muutosprosessin kolmen ensimmäisen vaiheen ohittamisesta 

tai epäonnistumisesta.  

Viestimisen onnistumisessa Kotterin (1996, 76-81) mielestä tulisi ottaa huomioon 

suoruus ja yksinkertaisuus, ammattislangin käyttö estää viestin ymmärtämisen 
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sekä aiheuttaa hämmennystä. Selkeä ja tiivis informointi saavuttaa kuulijan parhai-

ten. Mitä useammalta taholta ihminen saa tietoa, sen varmemmin hän kiinnostuu 

asiasta joten useat foorumit kuten kokoukset, tiedotteet, muistiot sekä suora vuo-

rovaikutus ihmisten kesken on tehokas tapa välittää tietoa eteenpäin. Hänen mu-

kaansa myös vision toistaminen auttaa ihmisiä ymmärtämään mistä on kyse. Ih-

mismieli tarvitsee useamman kerran sisäistääkseen täysin asian. Yhdellä kerralla 

ei ehdi paneutua kaikkiin mieleen tulleisiin kysymyksiin. Jopa lyhyistäkin mainin-

noista kertyy paljon hyödyllistä informaatiota. Kotter (1996, 82) puhuu kirjassaan 

johtamisesta esimerkin avulla, mikä olisikaan vakuuttavampi tapa tuoda esiin muu-

tosvisioita kuin itse johtajana käyttäytyä visioiden mukaisesti. Mikäli johtajiston 

sekä avainhenkilöiden toimet ovat ristiriidassa visioiden kanssa ei voida olettaa 

että työntekijät toimisivat niiden mukaisesti. Lopuksi muutosvisiosta viestimisessä 

Kotter (1996, 84-85) muistuttaa kaksisuuntaisesta viestinnästä. Keskustelut takaa-

vat sen että kaikkiin kysymyksiin löytyy vastaukset jolloin muutos etenee jousta-

vasti. 

Henkilöstön valtuuttaminen vision mukaiseen toimintaan. Jo neljän ensimmäi-

sen vaiheen läpikäyminen muutosprosessissa edistää henkilöstön valtuuttamista 

toimintaan. Kotterin (1996, 88) mukaan tämän vaiheen tarkoituksena on poistaa 

esteitä muutosvision toteuttamisen tieltä siirtämällä valtuuksia ja vastuuta henki-

löstölle. Hänen mukaansa henkilöstö usein tietäisikin miten toimia mutta nämä 

yleisimmät esteet ovat valtuuttamisen tiellä: tarvittavat taidot saattavat puuttua, vi-

ralliset rakenteet vaikeuttavat, esimiehet saattavat jarruttaa toimenpiteitä, sekä 

henkilöstö- ja tietojärjestelmät vaikeuttavat toteutusta.  

Kotter (1996, 92-93) neuvoo antamaan työntekijöille riittävästi valmennusta sekä 

varmistamaan heidän edistymisensä. Uudet toimintamallit sisäistääkseen valmen-

nuksen tulisi kohdistua teknisten taitojen sijaan sosiaalisiin taitoihin ja asenteisiin. 

Näillä taidoilla saadaan muutosvaiheista toimivia. Organisaation rakenteelliset es-

teet täytyisi purkaa. Hänen (1996, 89-91) mukaansa esimiehet ovat saattaneet pa-

nostaa vuosikausia tiettyyn toimintatapaan sekä todeta vanhat tavat niin toimiviksi 

että muutosta on hankala toteuttaa. Näin ollen ylimmän johdon täytyisi varmistaa 

että keskijohto on omaksunut vision ja antanut valtuuksia myös henkilöstölle. Il-

man valtuuksia henkilöstöllä ei ole motivaatiota toteuttaa muutoksia. Lisäksi hän 
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toteaa, että kaikkiin toimenpiteisiin täytyy varata aikaa, muutokset eivät tapahdu 

hetkessä. 

Lyhyen aikavälin onnistumisten varmistaminen. Kotterin (1996, 106) mukaan 

on erittäin tärkeää varmistaa jo alkuvaiheessa, onko muutosprosessi lähtenyt hy-

vin käyntiin. Mikäli muutoksilla on saavutettu vision mukaisia tavoitteita, myöntei-

nen palaute motivoi sekä kasvattaa työmoraalia. Onnistuminen kertoo myös ideoi-

den toimivuudesta ja antaa suuntaa muuttaa ja kehittää visiota vielä toimivam-

maksi. Tuloksista tiedottaminen laajasti ja näkyvästi poistaa Kotterin (1996, 105) 

mukaan epäluuloja, näin muutosvastaiset henkilöstön jäsenet saavat näkyviä tu-

loksia ja he osallistuvat jatkossa aktiivisemmin muutosprosessiin. Pienissä yrityk-

sissä tuloksia tulisi esittää ensimmäisen puolen vuoden sisällä. Tulokset osoittavat 

että henkilöstö ei ole tehnyt työtä turhaan. 

Tässä kohdassa muutosprosessia korostuu johtajan asema. Kotterin (1996, 109, 

111) mukaan johtajalta vaaditaan ihmisten sekä asioiden johtamistaitoja. Pelkällä 

asioiden johtamisella saadaan ihmiset vetäytymään taka-alalle eivätkä he ole moti-

voituneita tekemään työtään. Kun taas pelkällä ihmisten johtamisella sivuutetaan 

helposti taloudelliset seikat, tekninen osaaminen ja bisneksessä tarvittavat strate-

giset näkemykset.  

Parannusten vakiinnuttaminen ja uusien muutosten toteuttaminen. Muutos-

prosessiin kuluu niin pitkä aika että lopullisen päämäärän muistamiseksi ja saavut-

tamiseksi täytyy johtajan muistaa kannustaa työntekijöitään. Kotterin (1996, 116) 

mukaan vaarana on kuitenkin se että tyytyväisyyden ilmapiiri palaa takaisin, joten 

muutostyö saattaa pysähtyä. Parannusten vakiinnuttaminen ja uusien muutosten 

toteuttaminen vaatii Kotterin (1996, 124) mielestä tiivistä yhteistyötä organisaation 

eri kerrosten välillä, kun mukana on enemmän sitoutuneita ihmisiä he auttavat 

muutosten toteuttamisessa. Ohjaava tiimi tarttuu uusiin muutoksiin onnistumisten 

pohjalta. Ylimmän johdon tehtävänä on pitää muutoksen tärkeys ja päämäärän 

selkeys kaikkien mielessä. Vielä mikäli tarpeetonta keskinäistä riippuvuutta esiin-

tyy esimerkiksi organisaation eri osastojen välillä, esimiesten tehtävänä on karsia 

ne pois. Tämä nopeuttaa uusien muutosten toteuttamista. 
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Uusien toimintatapojen juurruttaminen yrityskulttuuriin. Tässä osiossa Kotter 

(1996, 129-130) painottaa vahvasti yrityskulttuurin merkitystä. Se vaikuttaa todella 

paljon ihmisten tapaan toimia sekä sitä on vaikeaa kitkeä pois. Ennen muutoksia 

vallinnut kulttuuri voi tulla takaisin esiin vuosienkin päästä. Kotter (1996, 135-137) 

mainitsee että vaikka uudet menettelytavat olisivatkin lähellä vanhoja, on niiden 

saaminen käytäntöön melko vaikeaa. Mikäli ne ovat täysin erilaisia tehtävästä tu-

lee todella haastava. Kulttuurin muuttamiseksi täytyy tuntea nykyinen kulttuuri, täl-

löin prosessin edelliset vaiheet kuten ohjaavan tiimin perustaminen ja vision luomi-

nen ovat helpompi suunnitella. Vakuuttamalla henkilöstö muutosten toimivuudesta 

ja paremmuudesta ne vaihtuvat uusiksi toimintatavoiksi. Joskus täytyy muuttaa 

kulttuuria vaihtamalla henkilöstöä jotka ovat keskeisessä asemassa juurrutta-

massa muutoksia yrityksen käytäntöön. Yrityskulttuuria lähdetään muokkaamaan 

vasta viimeisessä osiossa koska se vaatii paljon aikaa. Tuloksia ei synny jos sitä 

yritettäisiin jo prosessin alussa.  

Lopuksi Kotter (1996, 158-159) puhuu elinikäisen oppimisen ja johtajuustaitojen 

yhdistämisestä. Elinikäiset oppijat ovat usein rohkeita riskinottajia. He voivat epä-

onnistua mutta ottavat siitä opikseen ja kehittävät itseään. He kuuntelevat muiden 

mielipiteitä ja ottavat vastaan neuvoja ja ideoita koska aina voi oppia jotain uutta. 

Elinikäisillä oppijoilla on kunnianhimoa ja aina jokin päämäärä. Nämä piirteet yh-

distettynä johtajuustaitoihin voidaan saavuttaa paras mahdollinen tulos tällaisen 

johtajan luotsaamassa organisaatiomuutoksessa. (Kotter, 1996.) 

3.2 Johtaminen muutoksessa 

Johtaminen on ihmisten ohjaamista yksilönä, sekä ryhmänä yhdessä kohti organi-

saation tavoitteita. Johtamisen tavoitteena on luotsata ihmiset toimimaan tehok-

kaammin sekä tuloksellisemmin kuin jos heillä ei olisi johtajaa laisinkaan. Ihmisten 

johtamisessa tärkeää on yhteistyö ja kaksisuuntainen vuorovaikutus, osallistuva ja 

kuunteleva johtaja saa nopeasti aikaan haluttuja tuloksia. Asioiden johtaminen on 

käytännössä yrityksen toimintojen hallintaa. Esimerkiksi toimintaprosessien hallitse-
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minen, toimintojen organisointi sekä päätöksenteko kuuluvat asiajohtamiseen. On-

nistunut asioiden johtaminen tukee myös ihmisten johtamista. (Johtaminen ja esi-

miestyö [Viitattu 18.10.2018].)  

Vaikka useimmiten jaotellaankin nämä edellä mainitut leadership ja management 

niin Erämetsän (2004, 87) mielestä jako ei ole tarpeellinen. Hänen mukaan kyse on 

samasta asiasta, on johdettava ihmisiä jos haluaa asioiden tapahtuvan.  

Muutokset vaativat aina johtajuutta koska ihmiset toteuttavat muutoksen. Johtami-

nen vaatii paljon: pitää tehdä suuria päätöksiä, työt pitää saada etenemään, sekä 

ihmisten johtaminen parhaalla mahdollisella tavalla vaatii osaamista. Nurmi (2012, 

144) mainitsee että muutostilanteissa johtajuuden merkitys korostuu. Johtaminen 

on ratkaisevassa osassa joka muutoksessa, mikäli asiat eivät etene on syy toden-

näköisesti johtamisessa. Goleman (2000, 3) puhuu muutosjohtamisen eri tyylimal-

leista jotka perustuvat tunneälyyn ja jotka vaikuttavat muutoksessa taloudellisiin 

tuottoihin sekä organisaation ilmapiiriin. Hän mainitsee kuusi muutosjohtamisen eri 

tyyliä joista neljää käsiteltiin tässä kappaleessa. Käskyttävä, suuntaava, demokraat-

tinen sekä valmentava johtaminen. Myös Green (2007, 237) sekä Pirinen (2014) 

viittaavat kirjoissaan kyseisiin johtamistyyleihin. 

Käskyttävä johtamistyyli on Golemanin (2000, 3, 6-7) mukaan hyödyllinen silloin kun 

on ongelmia työntekijöiden kanssa tai ilmenee jokin kriisitilanne. Myös Nurmi (2012, 

145) on sitä mieltä että kyseinen johtamistyyli on tehokas, etenkin tilanteissa joissa 

täytyy olla selkeä ohjeistus sekä joissa tarvitaan nopeita toimia ja päätöksiä. Niin 

Nurmi (2012, 145) kuin Golemankin (2000, 3, 6-7) kehottavat käyttämään jotain 

muuta johtamistyyliä mikäli halutaan työntekijöiden olevan oma-aloitteisia sekä ha-

lutaan heidän osallistuvan muutoksen suunnitteluun. Käskyttävä johtaminen estää 

uusien ideoiden syntymisen sekä laskee työntekijöiden motivaatiota. 

Suuntaava johtaminen on yleisesti suositeltavin toimintamalli muutosjohtamisessa. 

Tässä yhdistyvät selkeä kommunikaatio sekä selkeä johtajuus. Golemanin (2012, 

7-8) mukaan tämä toimii parhaiten silloin kun yritys on tuuliajolla. Yhteisen uuden 

suunnan ja tavoitteiden löytämiseksi tarvitaan vahva johtaja joka ohjaa kaikkia sa-

maan suuntaan. Näin kommunikaatio paranee sekä saavutetaan yhteiset tavoitteet 

helpommin. Tämän kaltainen johtaja antaa työntekijöilleen vapauden innovoida ja 
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ottaa harkittuja riskejä. Golemanin (2012, 8) mukaan tämä tyyli ei toimi mikäli johtaja 

ei ole tilanteen tasalla ja on vieraantunut todellisuudesta. Myös kriisitilanteessa sekä 

suunnan puuttuessa tämä johtamistyyli ei hyödytä ketään. 

Demokraattisessa johtamisessa hyvät puolet näkyvät työntekijöiden sitoutumisena 

ja joustavuutena. Nurmen (2012, 146) mukaan johtaja kuuntelee tiimiä sekä on osa 

sitä. Demokraattinen johtaja kunnioittaa muiden mielipiteitä sekä johtaa ryhmänsä 

tasa-arvoisesti yhteiseen päämäärään. Goleman (2012, 11) mainitsee tämän tyylin 

epäkohdiksi pitkiksi venyvät kokoukset joissa ei saada päätöksiä aikaan. Päätök-

sien puuttuminen aiheuttaa myös konflikteja sekä hämmentyneen ilmapiirin. Hän ei 

suosittele tätä johtamistyyliä mikäli asioilla on kiire tai tarvitaan isoja päätöksiä.  

Valmentava johtaminen auttaa työntekijöitä tunnistamaan heidän omat vahvuudet 

ja heikkoudet. Golemanin (2012, 12) mukaan kyseinen johtamistyyli on tehokas kun 

täytyy luoda jotain aivan uutta tai muutoksilla ei ole kiire. Myös henkilökunta kehittyy 

työssään sekä he tuntevat johtajan arvostavan heitä ja heidän ammattitaitoaan, 

tämä puolestaan lisää henkilökunnan joustavuutta. Goleman (2012, 11) on myös 

sitä mieltä että monet johtajat hylkäävät valmentavan johtamistyylin tulosten hitau-

den vuoksi. Tämä voi olla virhe sillä usein tällä tyylillä saadaan aikaan parhaita tu-

loksia, hitaasti mutta varmasti. 

Goleman (2012, 3) kiteyttää että mitä enemmän tyylejä johtaja hallitsee, sen pa-

rempi se on organisaation ilmapiirille sekä liiketoiminnalle. Tilanteen mukaan johta-

mistyyliä vaihtamalla tai sekoittamalla eri tyylejä päästään parhaaseen mahdolli-

seen lopputulokseen. Toisaalta yhdeksi ratkaisevaksi taidoksi Jabe (2017) mainit-

see tunneälyn. Nykyisessä muutosten työelämässä johtajankin on muututtava, täy-

tyy osata kehittää vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Jaben (2017) mukaan muutok-

sessa johdetaan isoja asiakokonaisuuksia sekä ihmisiä ja ryhmiä jotka käyttäytyvät 

tunnetasolla epäloogisesti. Vaikka johtajalla olisi itsellään suuria tunteita ja tunne-

ryöppyjä, hänen tulisi kyetä tarkastelemaan ja muuttamaan niitä. Jaben (2017) mu-

kaan johtajan esimerkillinen toiminta osoittaa että henkilöstölläkään ei ole varaa 

jäädä vanhoihin toimintatapoihin. Tämän vuoksi tunneälyä omaavalla johtajalla on 

positiivinen vaikutus muutosprosessiin ja sen toteuttamiseen. 
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3.3 Työntekijät muutoksessa 

Jokainen ihminen suhtautuu muutoksiin omalla tavallaan. Yleisimmät tunteet ovat 

innostus, pelko ja ahdistus. Reaktioon vaikuttavat aikaisemmat kokemukset sekä 

sen hetkinen elämäntilanne. Mikäli henkilö on joutunut kokemaan jo useita muutok-

sia työssään eivätkä edellisten muutosten vaikutukset ole ehtineet näkyä käytän-

nössä, saattaa työntekijän motivaatio olla heikkoa. (Työhyvinvointi muutostilan-

teissa 2013.) 

Myös Arikosken & Sallisen (2007, 51-52) mukaan aikaisemmilla kokemuksilla on 

suuri merkitys siihen miten ihminen kokee muutoksen. Mikäli muutokset on koettu 

onnistuneiksi se on vahvuus uusissa muutostilanteissa. Jos taas edelliset muutok-

set ovat olleet esimerkiksi heikosti johdettuja, uuden muutoksen aiheuttamat tunteet 

koetaan usein raskaiksi. Arikoski ym. (2007, 41) mainitsevat myös että työorgani-

saation muutoksissa henkilön tunteita ovat pelko, viha, suru ja ilo. Heidän mukaansa 

(2007, 41-42) johto usein olettaa henkilöstön ymmärtävän ja iloitsevan muutoksesta 

jo ilmoitusvaiheessa. Suuret muutokset vaativat kuitenkin aikaa ja asioiden työstä-

mistä. 

Aro (2002, 57) puolestaan puhuu shokkitilasta joka voi tulla ihmiselle, kun muutos 

on luonteeltaan järkyttävä. Tila kestää useimmiten muutaman päivän. Ihmisten in-

formaation vastaanottokyky on silloin heikoimmillaan. Aron (2002, 58-59) mukaan 

shokin jälkeen alkaa sopeutumisprosessi jossa muutoksen aiheuttamia tunteita kä-

sitellään. Sopeutumista seuraa useimmiten reaktiovaihe jossa ihmiset voivat jopa 

vaihtaa työpaikkaa. Kun muutoksien aiheuttamia tunteita on käsitelty riittävästi alkaa 

suostumisvaihe. Tällöin ihminen aktivoituu ja alkaa sitoutumaan uusiin tehtäviinsä. 

Prosessin kesto on yksilöllistä joten esimiehen on tärkeä huomioida jokainen työn-

tekijä yksilönä ja toimia oikein tilanteiden mukaan. 

Arikoski ym. (2007, 68) ovat myös sitä mieltä, että henkilöstön tunteet ja vaiheet 

vaihtelevat yksilöittäin. Siksi onkin tärkeää, että esimies tunnistaa jokaisen vaiheen 

ja muutoksen sekä osaa reagoida niihin oikealla hetkellä. Henkilöstön sitouttaminen 

muutokseen vaatii tilannetajua ja tunneälyä. Alla olevassa kuviossa on kuvattu työn-

tekijän sitoutuminen muutoksessa sekä kohdat miten esimiehen tulisi niihin rea-

goida. 



 

 

24 

 

Kuvio 5. Työntekijän sitoutuminen muutoksessa ja esimiehen tehtävät (Mattila 2007). 

 

Green (2007, 28) puolestaan painottaa ihmisen persoonallisuutta ja sen vaikutusta 

muutostilanteen reaktioihin. Hän puhuu ekstroverteista ja introverteista. Ekstrovertit 

innostuvat helposti uusista asioista ja he haluavat nähdä heti koko kuvan eivätkä 

ole kiinnostuneita kovin yksityiskohtaisista suunnitelmista. Introvertit käyvät asian 

ensin kokonaisuudessaan rauhassa läpi ja suunnittelevat vasta sitten tarkasti yksi-

tyiskohdat ennen toimeen ryhtymistä. Molemmissa persoonatyypeissä on etunsa 

mutta Greenin (2007, 28) mukaan henkilö joka lähestyy muutosta analysoiden sitä 

loogisesti sekä objektiivisesti, tuloksena syntyy taatusti taloudellisia etuja. Kun taas 

ihminen joka perustaa ajatuksensa ja päätöksensä omiin ja yrityksen arvoihin vai-

kuttaa suuresti sekä myönteisesti muutokseen ja muutosprosessiin. 

3.4 Muutosvastarinta 

Muutosvastarinta vaikeuttaa johtamista. Sen syntyyn vaikuttavat useat tekijät mm. 

pelko tuntemattomasta, osaamattomuus, tietämättömyys, haluttomuus sekä näke-

myserot. Muutosvastarintaa ei pysty poistamaan mutta siitä saattaa olla myös hyö-

tyä. Sen avulla voidaan havaita muutosprosessissa esiintyviä epäkohtia ja tehdä 

korjaavia toimenpiteitä. Esimies pystyy lievittämään vastarintaa positiivisella asen-

teella sekä toistamalla tavoitteita. (Pirinen 2014.) 
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Erämetsä (2004, 194) väittää pelon olevan suurin syy muutosvastarintaan. Ihmiset 

pelkäävät työpaikan menettämistä. He pelkäävät pärjäämistään muutoksen jälkeen 

ja sitä miten käy tulevaisuudessa. Erämetsä (2004, 194-195) sanoo yrityskulttuurin 

olevan merkittävä seikka vastarinnan syntymiselle. Kun turvallisuuden tunne järkkyy 

ihmiset saavat turvaa ryhmästä. Vaarana on kulttuurin kierteen syntyminen, jolloin 

henkilöstön ja johdon välille syntyy vastakkain asettelu. Henkilöstö syyttää johtoa 

tulevista kuvitelluista ongelmista. Siksi tulisikin jo alussa kertoa että aiheutuuko 

muutoksesta mm. irtisanomisia tai työn vähenemistä. (Erämetsä 2004.) 

Kun työntekijälle asetetaan vaikeita tavoitteita ja käsketään ottaa hankalia työtehtä-

viä hoitaakseen vastarinnan syynä ovat osaamattomuus sekä tietämättömyys. Esi-

miehen tulisi tarjota valmennusta uusiin työtehtäviin sekä kertoa miten toimitaan ja 

miksi.  Muutos vaatii sitkeää ponnistelua ja sinnikkyyttä koko prosessin ajan. Halut-

tomuus muutokseen voi johtua työntekijän henkilökohtaisesta jaksamisesta tai or-

ganisaation jatkuvat muutokset ovat vieneet motivaation työntekoon. Lisäksi muu-

toksen epäonnistumisen pelko luo lisää haluttomuutta edes aloittaa muutostyötä. 

Esimiehen keinoina on asettaa selkeät tavoitteet ja työtehtävät, ohjata sekä antaa 

palautetta. Palkitseminen saattaa palauttaa motivaation, jolloin henkilön työpanos 

kasvaa. (Pirinen 2014.) Alla kuvattuna muutosvastarinnan tasot sekä esimiehen toi-

met. 

 

Kuvio 6. Muutosvastarinnan tasot (Miten kohtaan muutoksen aiheuttamia reaktioita? 2015). 
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Muutosvastarinta voi olla passiivista, hiljaista tai äänekästä. Vastarinnassa ihmiset 

usein ryhmäytyvät koska yhdessä on helpompi vastustaa muutoksia. Jotkut työyh-

teisön jäsenet voivat ilmaista mielipiteensä muutoksista äänekkäästi sekä negatiivi-

sesti jolloin työilmapiiri huononee. Tämä vie esimieheltä kohtuuttomasti aikaa ja 

energiaa. Myös passiivinen vastarinta vie esimiehen aikaa koska silloin työntekijä 

jarruttaa muutoksen etenemistä tekemättä mitään sen hyväksi. Arikoski ym. (2007, 

45) mielestä tämä saattaa olla keino jolla ihminen ottaa psyykkisen aikalisän koh-

datakseen ravisuttavan muutoksen. Hiljainen vastarinta on yhtä tehokasta kuin 

muutkin vastarinnan tasot, työntekijät kieltäytyvät järkevästi toimimasta käskyjen 

mukaan. Työntekijä voi kokea esimiehen käytöksen jyrkkänä eikä siten uskalla ää-

neen vastustaa muutosta. Mikäli esimies ei itse esimerkillään johda muutosta saat-

taa sekin johtaa hiljaiseen vastarintaan. (Pirinen 2014.) 

3.5 Muutosviestintä 

Muutosviestintä on parhaimmillaan silloin kun se on kahdensuuntaista viestintää 

työntekijän ja johtoportaan välillä. Viestinnässä on onnistuttu mikäli kuulija on ym-

märtänyt asiasisällön. Juholin (2017, 242) sanoo että huono viestintä voi johtaa krii-

siin mutta hyvä viestintä estää sen. Muutoksen aiheuttamat tunteet kuten pelko, 

hämmennys sekä epävarmuus voivat johtua huonosta muutosviestinnästä. Juholi-

nin (2017, 242-244) mukaan suuret muutokset tarvitsevat paljon enemmän viestin-

tää kuin pienemmät. (Juholin 2017.) 

Heathfield (2018) on sitä mieltä että saavuttaakseen parhaimmat tulokset viestin-

nässä tulisi johtoportaan toteuttaa viestintä kommunikoimalla johdonmukaisesti ja 

usein. Viestintäkanavia pitäisi olla useita kuten koulutukset, kokoukset, intranetit, 

ilmoitustaulut ym. Muutoksista tulisi kertoa heti kun niistä on olemassa varmaa tie-

toa. Heathfieldin (2018) mukaan ei ole väliä vaikka yksityiskodat eivät olisi tiedossa, 

täytyy tehdä henkilöstölle selväksi että muutos on kesken ja asiat voivat muuttua. 

Hänen mielestään olisi tuhoisampaa kertoa asioista vasta sitten kun johto on suun-

nitellut kaiken yksityiskohtaisesti valmiiksi. (Heathfield 2018.) 

Myös Mattila (2007, 188) on sitä mieltä että tietoa kannattaisi jakaa heti avoimesti 

koska tämä vähentää huhuviestintää sekä negatiivistä ilmapiiriä. Hänen mukaansa 
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täytyy kuitenkin muistaa että tieto kannattaa pilkkoa pienempiin osiin että sisällön 

pystyy ymmärtämään ja sisäistämään kunnolla. Yksityisestä yleiseen päin johda-

teltu viesti joka sisältää konkreettisesti työntekijän arkeen liittyviä asioita herättää 

lukijan mielenkiinnon. (Mattila 2007.) 

Heathfield (2018) sanoo että paras tapa muutosviestintään on kuitenkin kasvokkain 

keskustelu, kahdestaan tai pienissä ryhmissä. Osallistuminen luo sitoutumista joten 

täytyy antaa henkilöstölle aikaa esittää kysymyksiä ja antaa niihin selkeät ja oikeat 

vastaukset. Kertomalla kaikille miten muutos vaikuttaa juuri heidän työhönsä este-

tään huhujen syntyminen sekä negatiivisten asioiden leviäminen. Työpajat sekä foo-

rumit ovat tehokkaita keinoja kaksisuuntaiseen viestintään, yhdessä henkilöstö voi 

verkostoitua ja oppia enemmän sekä ymmärtää muutos paremmin. (Heathfield 

2018.) 

Myös Erämetsä (2004, 251) on sitä mieltä että muutosviestinnän tulee olla jatkuvaa. 

Sillä tavoin muutoksesta voidaan saada osa uutta yrityskulttuuria. On kuitenkin va-

rottava että sitä ei koeta hokevaksi. Viestin sisällön tulisi pysyä selkeänä sekä sisäl-

lön tulisi painottaa tekoja sekä toimenpiteitä joita on jo tehty muutoksen hyväksi. 

Hänen mukaansa muutosviestinnän lopettaminen liian aikaisin katkaisee muutos-

prosessin sekä aiheuttaa henkilöstön mielenkiinnon vähenemistä. (Erämetsä 2004.) 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

4.1 Työn tavoitteet 

Tutkimuskysymykset olivat: 

 Miten ammatillisen koulutuksen reformin muutosprosessi on koettu 

Sedussa? 

 Miten reformin tuoma muutos on koettu ruoka-alan opettajistossa? 

Haastatteluissa selvitettiin muutosviestinnän riittävyyttä, viestinnän eri kanavia, re-

formin tuomien muutosten tärkeyttä sekä opettajiston kehittymismahdollisuuksia. 

Haastattelukysymykset. (liite 1.) 

4.2 Tutkimusmenetelmä 

Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli tarkoitus kerätä tietoa ammatillisen koulutuk-

sen reformin muutosprosessin sekä muutoksien vaikutuksista Seinäjoen Koulutus-

kuntayhtymä, Sedun ruoka-alan opettajien työhön. Menetelmänä oli kvalitatiivinen 

tutkimusmenetelmä. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2015, 161) toteavat, että lähtö-

kohtana kvalitatiivisessa, eli laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän ku-

vaaminen. Yleisesti todetaan, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa on pyrkimyksenä 

pikemmin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä. 

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla elintarvikealan sekä ravintola- ja cateringalan 

opettajista kymmentä henkilöä. Hirsjärvi ym. (2015, 164) mukaan kvalitatiivisen tut-

kimuksen tyypillisiin piirteisiin kuuluu kohderyhmän valikointi tarkoituksenmukai-

sesti. Tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja aineisto koo-

taan luonnollisissa sekä todellisissa tilanteissa. Tapaukset käsitellään ainutlaatui-

sina ja aineistoa tulkitaan sen mukaisesti. Nämä piirteet toteutuvat tässä opinnäyte-

työssä joten voidaan puhua kvalitatiivisesta tutkimuksesta. (Hirsjärvi ym. 2015.) 
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Toinen usein käytetty tutkimusmenetelmä on kvantitatiivinen eli määrällinen tutki-

mus. Vilkka (2007, 13-14) kertoo määrällisen tutkimuksen ominaispiirteeksi sen, 

että tutkimusmenetelmä vastaa kysymykseen: kuinka paljon, kuinka moni tai miten 

usein? Se on tutkimustapa, jossa tietoa tarkastellaan numeerisesti ja tutkija saa tut-

kimustiedon numeroina. Nämä edellä mainitut ominaispiirteet eivät soveltuneet tä-

män opinnäytetyön tiedonhankintaan (Vilkka 2007.) 

4.3 Aineiston hankintamenetelmä 

Tässä työssä päädyttiin käyttämään aineiston hankintamenetelmänä haastattelua. 

Hirsjärvi ym. (2015, 204 ja 206) mukaan haastattelun suurimpana etuna on jousta-

vuus aineistoa kerättäessä, sekä vastaajiksi suunnitellut henkilöt saadaan yleensä 

mukaan tutkimukseen. Heidän mielestään yksi haastattelun huonoista puolista on 

se, että sen suunnitteleminen sekä toteutus vievät aikaa. Tässä työssä otanta pää-

tettiin pitää kohtuullisena, jolloin aineiston purkuun käytetty aika pysyisi myös koh-

tuullisena. Tässä työssä haastateltiin kymmentä ruoka-alan opettajaa. 

Eri haastattelutyypeistä tähän työhön valittiin puolistrukturoitu haastattelu, yksilö-

haastatteluna. Puolistrukturoidusta haastattelusta käytetään myös termiä teema-

haastattelu. Tällaisessa kyselyssä kysymykset ovat ennalta suunniteltuja sekä jo-

kaiselle haastateltavalle samat. Kysymykset voidaan esittää kaikille samassa järjes-

tyksessä, mutta niiden paikkaa voidaan myös muuttaa tilanteen mukaan. Kysymyk-

siin ei ole valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan jokainen haastateltava voi vastata 

omin sanoin (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47.) 

Tähän haastattelutyyppiin päädyttiin sen selkeyden vuoksi. Haastattelut toteutettiin 

lokakuun 2018 aikana. 

4.4 Aineiston analyysimenetelmä 

Aineiston tutkijalla on usein tietty näkökulma asiaan joten hänen tulkintansa haas-

tatteluista riippuu siitä. Näin ollen tulkintoja on yhtä paljon kuin tutkijoitakin. Laadul-
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lisesta analyysistä puhuttaessa mainitaan usein induktiivinen ja deduktiivinen ana-

lyysi. Induktiivisessa loogisessa päättelyssä edetään yksittäisestä yleiseen, kun 

taas deduktiivisessa edetään yleisestä yksittäiseen. Aineistolähtöisessä analysoin-

nissa aikaisemmilla havainnoilla tai tiedoilla ei pitäisi olla mitään merkitystä loppu-

tuloksen kanssa, koska analyysin tulisi olla aineistolähtöistä. (Tuomi, 2018.)  

Tätä työtä on käsitelty induktiivisesti, sekä aineistolähtöisesti. Haastattelun tulok-

sista kerätty tieto ei ole ollut aiemmin tiedossa, koska kyseiset haastateltavat kertoi-

vat omia kokemuksiaan esitettyjen kysymyksien pohjalta. Johtopäätökset on tehty 

kyseisen aineiston perusteella. 

Siitä miten tarkasti aineisto on litteroitava, ei ole olemassa tarkkoja ohjeita. Tarkkuus 

määrittyy tutkimustehtävän ja tutkimusotteen mukaan, joten jokainen tutkija määrit-

telee itse, miten yksityiskohtaisesti purkaa aineiston. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 139-

140.) 

Litterointiin riitti tässä työssä pelkän puheen avaaminen. Haastatteluaineisto litteroi-

tiin kirjoittamalla haastattelut sana sanalta Word-tiedostoon. Tulokset tulostettiin pa-

perille ja niistä alleviivattiin toistuvasti esiintyneet, sekä tutkimuksen kannalta tärkeät 

avainsanat ja lauseet. Myös sellaiset kappaleet merkittiin kynällä, joissa oli yleistä 

merkittävää tietoa. Jokaisessa kysymyksessä oli oma värinsä, eli aineisto koodat-

tiin. Nämä tiedot kerättiin yhteen taulukkoon. (Liite 2.)  

Koodauksessa ei ole merkitystä millaisia merkkejä käytetään. Merkeillä on kuitenkin 

tärkeitä tehtäviä, ne ovat mm. sisään kirjoitettuja muistiinpanoja, ne auttavat jäsen-

tämään sen mitä aineistossa käsitellään, sekä niiden avulla tekstistä löytää tärkeät 

kohdat. Koodaamisen jälkeen aineisto luokitellaan ja esitellään taulukkona. (Tuomi 

2018.) 

Koodauksen pohjalta aineiston sisältöä voidaan eritellä, yksittäisistä havainnoista 

voidaan muodostaa teemoja, jonka jälkeen niitä voidaan tiivistää vastauksiksi. Vas-

tauksien perusteella saadaan käsitys siitä, millaisia tyypillisiä kertomuksia aineis-

toon sisältyy, jolloin aiheesta löytyy keskeisiä asioita. Tällä tavoin löydetään pienet 

yksityiskohdat, joista saadaan tiivistettyä isompia kokonaisuuksia. Tutkimuskysy-
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mykset ohjaavat aineiston tulkintaa, realistisessa tarkastelutavassa keskitytään sii-

hen, mitä aineistossa kerrotaan tutkittavasta aiheesta. (Analyysi ja tulkinta [Viitattu 

9.11.2018].) 

Tämän työn tuloksia on tarkasteltu kyseisellä tavalla. Jokaisen kysymyksen vas-

tauksista on kerätty yksityiskohdat ja niistä on muodostettu yhteinen koonti raport-

tiin. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tiedonsaanti. Vastaajilta tiedusteltiin tiedonsaantia. Kysymykseen: Saitko ajoissa 

ja riittävästi tietoa reformista ennen sen voimaan astumista, mistä? Lähes kaikki 

vastasivat tähän kysymykseen myöntävästi.  

Kyllä mä koen, että oon saanut ihan riittävästi tietoa ja ihan hyvissä 
ajoinkin, että on ollut pitkä aika, kun siitä reformista on puhuttu ja pala 
palalta mitä se tuo. 

Viestintäkanava. Osan mielestä tapahtumasta oli niin kauan, että he eivät olleet 

varmoja kyseisestä viestintäkanavasta. Sähköposti oli yleisin vastaus, myös Opet-

taja-lehti ja uutiset olivat usealla paljon käytetty tietolähde. Kollegoiden kanssa kes-

kustelu ja tiedon jakaminen oli myös yksi keino. Oman opetusyksikön sisäiset tiedo-

tustilaisuudet olivat yksi kanava, mutta osa vastaajista olisi kaivannut vieläkin sel-

keämpää sekä yksityiskohtaisempaa tiedottamista johdolta. Lisäksi eri toimipis-

teissä oli eroja tiedottamisessa. 

Tehokkainta tiedottamista, kun on tämmöinen iso muutos, niin ei riitä 
edes tiedotus- vaan pitäisi olla ihan koulutustilaisuuksia, joissa asiat 
käydään jäsennellysti ja kokonaisvaltaisesti läpi, että se kokonaisuus 
esitellään.  

Tehokkain viestintäkanava olisi lähes kaikkien mielestä kasvokkain-keskustelut. Ko-

kouksissa sekä palavereissa käytävät keskustelut olisivat johtoportaan tai muun asi-

antuntijan kanssa käytäviä keskusteluita joissa olisi mahdollista esittää heti mieleen 

tulleet kysymykset. Mukana olisi vain oman alan henkilöstö, pienempi ryhmä koettiin 

selkeämpänä, jolloin selkeytyisi, mitkä asiat vaikuttavat juuri omaan työhön. 

Semmonen jos vois kysyä suoraan joltakin joka tietää, ihan face to face, 
koska sitten voi esittää lisäkysymyksiä. 

Tällainen koulutustiimialakohtainen koulutustiimitapaaminen, sen mä 
koen, että se on sellainen kanava, missä kasvokkain vois, että en kau-
heasti sähköisiä kanavia tässä tiedottamisessa kannusta. Face to face.. 

Osa toivoi juuri oman työpaikan tiedotteita, mutta heitä arvelutti tietomäärä. Tietoa 

saattaa tulla liikaa eikä enää tiedä mikä koskettaa juuri itseä. Sähköposti koettiin 
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myös toimivaksi välineeksi, mutta viestien tulisi olla selkeitä, eikä sisältää muuta 

asiaa. 

Tehokkainta on se, että saa sen sieltä työpaikaltansa, mutta sitten tulee 
se ähky, kun tulee liikaa tietoa, eikä tiedä mikä koskettaa mun työtä ja 
mikä koskettaa yleisellä tasolla aikuisia ja nuoria. 

Muutosprosessin jakaminen. Suurin osa vastanneista ei pystynyt jakamaan muu-

tosprosessia pienempiin osiin. He olivat sitä mieltä, että kaikkea tietoa ei pystynyt 

millään sisäistämään. Tietoa tuli niin paljon, että se vaikeutti asian ymmärtämistä. 

Jälkeenpäin jaottelu selkeytyi. 

Se ei tullut osissa. Se tuli niin että, kun reformista lähdettiin puhumaan, 
niin se joku sellainen ameeba, jossa oli monta liikkuvaa osaa ja aika 
kauan meni pääotsikkotasolla, ennenkö sieltä sai sisällöstä kiinni, että 
mitä käsitellään. 

Osa kuitenkin pystyi jakamaan sen pienempiin osiin, niin opettajan kuin opiskelijan-

kin näkökulmasta. Vastauksissa jaoteltiin reformin tuomat muutokset, mutta itse 

prosessia, ja sitä miten se on edennyt, ei pystytty kertomaan. 

Varmaan olisi ollut monelle hyödyllisempää ja opettajat olisi olleet vas-
taanottavaisempia, jos se olisi tullut pienemmissä palasissa, ei yritetä 
kaikkia kerralla. 

Asiat ja ohjeistus muuttuivat monta kertaa prosessin aikana, mikä osaltaan hanka-

loitti muutosprosessin sisäistämistä. Tietoa uusista toimintamalleista oli etsitty aina 

siinä vaiheessa, kun sitä oli tarvinnut. 

On tullut semmoistakin tietoa jo, että joka on sitten ehkä vielä saattanut 
hiukan muuttua. Mikä on jokseenkin sekoittanut. 

Tiedonhankinta. Jokainen oli itse etsinyt tietoa reformista. Sekä Opetushallituksen 

että OKM:n sivustot ja heidän tiedotteensa olivat olleet hyvä keino löytää lisää tietoa. 

Opettaja-lehti oli myös tässä yksi paljon käytetty taho. Yammer-keskustelut aiheesta 

sekä työpaikan tiedotteet olivat tiedonetsinnässä käytettyjä keinoja. 

Mä seuraan aktiivisesti yammer-keskusteluja aiheesta ja sähköposteja. 
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Mun mielestä OPH:n sivut ja tiedotteet ja Opettaja-lehden artikkelit on 
ollut se paikka, mistä on saanut kunnolla tietoa. 

Open day-hanke tuli esiin vastauksissa. Se oli koettu hyvänä kun täytyi itselle sel-

vittää reformista kaikki yksityiskohdat ennen kuin meni kertomaan ne työelämän 

edustajille. Samoin toteutussuunnitelmien tekeminen on auttanut osittain ymmärtä-

mään tulevat muutokset. 

Tärkeimmät muutokset. Lähes kaikkien vastaajien kohdalla tärkeimmiksi sekä 

merkittävimmiksi muutoksiksi koettiin nuorten ja aikuisten yhdistyminen. Tutkintoja 

on enää vain yksi. Tämä selkeyttää asioita opiskelijoille sekä työelämälle.  

Se että nuoriso- ja aikuispuoli tuli yhteneväksi, me saadaan tavallaan 
yhteneväinen putki tälle koko systeemille. Sitten tärkein mutta haasta-
vin on sitten se työelämän mukaan ottaminen tähän, ehdottomasti. 

Mun mielestä on hyvä, että nuoret ja aikuiset on tällä hetkellä yhdessä, 
koska jos samaa tutkintoa suoritetaan monella eri tapaa, niin ehkä työ-
elämälle nyt selkeytyy, että on yksi tapa suorittaa tutkintoa. Toki monta 
polkua, mutta sama tapa ja kaikilla termistöt ovat yhtenäiset nyt. 

Työelämän kanssa tehtävän yhteistyön lisääntyminen sekä kontaktit työelämään on 

tärkeää pitää kunnossa. Jatkuva haku ja opintojen joustavuus sekä valinnaisuus 

nousivat myös yhdeksi tärkeäksi koetuksi asiaksi. Opetus on nyt opiskelijalähtöistä. 

Yksilöllistäminen koettiin myös tärkeäksi sekä uusien opetusmenetelmien ottaminen 

käytäntöön. Opiskelijan perustaitojen oppimista ennen töihin lähtemistä pidettiin to-

della tärkeänä ja se myös huolestutti tuntien vähenemisen vuoksi. Lähiopetuksen 

vähentyminen sekä erityisopiskelijoiden asema huolestutti useita vastaajia.  

Se tuo meille sen haasteen, kun meillä on erilaisia oppijoita, että mistä 
me löydetään kaikille työpaikat. 

Sanotaanko että iso merkityksellinen muutos on se, että erityisopiskeli-
jat eivät enää saa niin hyvin tukea. 

Kehittäminen. Kaikki vastaajat olivat kehittäneet omaa opettajuuttaan reformin tuo-

mien muutosten vuoksi. Uusien opetusmateriaalien tekeminen ja muokkaus koski 
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jokaista vastaajaa. Digiaikaan siirrytään pikkuhiljaa ja osa on sitä jo tehnytkin. Kol-

legoiden kanssa käydyt suunnittelukeskustelut olivat lisääntyneet vaikka niitä oli 

tehty aikaisemminkin. Joillekin useat uudet toimintamallit olivat tuttuja ja niitä oli to-

teutettu jo aikaisemminkin joten muutos ei ollut suuri. 

No tietysti opetusmateriaalia on aina pitänyt luoda uudestaan. Niitä to-
teutussuunnitelmia toki on tehty. Opetusmenetelmiä tietysti pitää vähän 
kehittää, kun on monenlaisia oppijoita ryhmässä, että on aikuisia ja nuo-
ria. 

Muut asiat. Lopuksi moni vastaajista oli sitä mieltä että työyhteisön tuki on erittäin 

tärkeää näin isossa muutoksessa. Yhdessä suunnitellaan ja muokataan koulutusta 

muutokseen sopivaksi. Uusi opettajuus ja joustava opettaja nousivat vastauksista 

esiin, uutta kohti mennään ja kehitytään opettajana. 

Että mitä tärkeitä mitä on, niin se työyhteisön tuki.  

Yhtä köyttä vedetään, niin eikö se silloin oo helppoa, kun vaan kaikki 
ymmärtää, että samaan suuntaan tässä mennään. 

Esimiesten yhtenäiset toimintamallit joka opetusyksikössä nousivat esiin haastatte-

luissa. Toivottiin samassa linjassa olevia ohjeistuksia joka yksikköön jolloin muutos-

työ olisi selkeämpää ja helpompaa toteuttaa.  

Sitä odottaa, että tulisi selkeät ohjeet, yhtenäiset koko Sedun ja johta-
jien luomat ohjeet, miten toimitaan missäkin tilanteessa, ettei olisi mi-
tään epäselvää.  

Kaiken kaikkiaan ajatukset ammatillisen koulutuksen reformista olivat positiivisia ja 

toiveikkaita. Vielä on pitkä matka kulkea reformissa ja toivottiin sekä uskottiin asioi-

den muuttuvan parempaan suuntaan. 

En oo kokenut sitä negatiiviseksi asiaksi, että se on ihan hyvä, että 
nämä asiat on yhdistynyt. 

Vielä ollaan reformissa matkalla mutta kyllä se tästä pikkuhiljaa selkey-
tyy, kun menee vuosi - puolitoista eteenpäin, niin olis sitten vähän ko-
kemustakin, että miten tämä käytännössä menee. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Reformin tuomista muutoksista oli tiedotettu tarpeeksi ajoissa mutta enemmistölle 

tietoa tuli niin paljon kerralla että sitä ei pystynyt heti sisäistämään. Kun on kyse 

prosessin alkuvaiheesta ja faktatietoa on vielä vähän, viestintä kulkee yleisellä ta-

solla mutta prosessin edetessä viestintä muuttuu yksityiskohtaisemmaksi. Mikäli 

koetaan että tietoa tulee kerralla liian paljon se vaikeuttaa tärkeiden tietojen omak-

sumista. (Juholin 2017, 244.) Ymmärtämättömyys taannuttaa helposti henkilöstön 

sekä aiheuttaa hämmennystä. Siksi ensimmäinen viesti muutoksista tulisi suunni-

tella taitavasti. (Arikoski ym. 2007, 53.) Yksi viestinnän keskeisistä tavoitteista onkin 

saada ihmiset ymmärtämään miksi muutos on välttämätön ja mistä siinä on kyse 

(Juholin 2009, 323).  

Sähköpostiviestit olivat vastanneiden mukaan yleisin viestintäkanava kun reformista 

ilmoitettiin. Osan mukaan se olisi myös paras viestintäkanava mikäli viesti on selkeä 

ja yksityiskohtainen sekä sisältää tietoa ainoastaan kyseisestä aiheesta. Organisaa-

tion sisäisestä viestinnästä ja sen keinoista puhutaan usein negatiiviseen sävyyn. 

Erityisesti muutosviestintä aiheuttaa tyytymättömyyttä. Jos asiasta ilmoitetaan esi-

merkiksi kokouksessa osa kokee jäävänsä tietopimentoon. Jos siitä ilmoitetaan säh-

köpostilla koetaan että johtoporras välttää kohtaamista ja pakoilee kysymyksiä. 

Tästä syystä johtamistaidoilla on suuri merkitys. (Mattila 2007, 186.) 

Lähes kaikki vastaajista haluaisivat kasvokkain-keskusteluja johtoportaan kanssa, 

mukaan lukien ylin johto. Näin heillä olisi mahdollisuus kysyä heti mieleen tulleet 

kysymykset ja niihin saisi vastauksia sellaisilta ihmisiltä joilla on oletettavasti fakta-

tietoa asiasta. Erämetsän (2004, 236) mukaan henkilökohtainen kasvotusten tapah-

tuva viestiminen on välttämätöntä. Sen avulla saadaan syntymään yhteisiä tavoit-

teita sekä ymmärrys muutoksen läpiviennin tärkeydestä. Kommunikointi lisää myös 

luottamusta joka on tärkeää muutosprosessissa. Johdolla on parhaat tiedot ja heillä 

on valmiudet tulkita monimutkaisiakin kokonaisuuksia joten he ovat avainasemassa 

johtamaan keskustelua. (Juholin 2017, 246). Vastaajat mainitsivat myös haluavansa 

kokoontua ainoastaan oman alan työyhteisön kanssa. Tällä tavalla jokainen saisi 

niihin kysymyksiin vastauksia jotka vaikuttavat juuri omaan työhön. 
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Kaikki olivat etsineet itse aktiivisesti lisätietoa aiheesta ja sen tuomista muutoksista. 

Osalle vastaajista muutokset eivät olleet kovin merkittäviä tai he olivat kokeneet 

muutoksia aikaisemminkin ja tottuneet toimimaan muutoksessa. Arikosken & Salli-

sen (2007, 51-52) mukaan aikaisemmilla kokemuksilla on suuri merkitys siihen mi-

ten ihminen kokee muutoksen. Mikäli muutokset on koettu onnistuneiksi se on vah-

vuus uusissa muutostilanteissa.   

Selkeästi näkyi halu ottaa selvää asioista koska vastaajat kokivat muutosten vaikut-

tavan suuresti heidän työhönsä. Osassa vastauksista heijastui myös ajatus siitä että 

he eivät olleet saaneet tarpeeksi konkreettista tietoa organisaatiolta joten etsivät 

tiedon itse. OKM:n ja OPH:n sivustot olivat käytetyimmät tietolähteet. Nämä koettiin 

vastaajien keskuudessa luotettaviksi sekä selkeiksi lähteiksi. Jokaisessa muutok-

sessa tulisi antaa työntekijälle pelivaraa suunnitella ja vaikuttaa oman työnsä muu-

toksiin. Tämä onnistuu ainoastaan työntekijän ollessa itse aktiivinen kehittämään 

itseään ja tarttumaan mahdollisuuksiin. (Työhyvinvointi muutostilanteissa 2013.) Yk-

silön sopeutumisprosessissa on erilaisia vaiheita, suostumisvaiheessa ihminen ak-

tivoituu ja alkaa sopeutua uusiin tehtäviinsä. (Aro 2002, 58-59). 

Tärkeimmiksi ja merkittävimmiksi muutoksiksi vastaajat kokivat selvästi sellaiset 

asiat mitkä vaikuttavat suuresti suoraan heidän työhönsä sekä muuttavat selkeästi 

työnkuvaa. Osalla nousi esiin huoli myös sellaisista asioista joihin ei voi itse vaikut-

taa. Jokainen oli kehittänyt omaa työtään uusiin menetelmiin sopiviksi kuten uusien 

opintomateriaalien tekeminen ja päivittäminen. Kun työtavoitteet kyseenalaistuvat 

ihminen joutuu tarkastelemaan itselleen tärkeitä toimintatapoja. Täytyy luopua van-

hasta vaikka uutta ei ole heti saatavilla. Motivaatio on ratkaiseva tekijä, ihminen täy-

tyy motivoida luomalla uskoa uusien toimintatapojen tärkeydestä sekä toimivuu-

desta. (Aro 2002, 90-91.) Mikäli ihminen tuntee että osaamista ei ole riittävästi uusiin 

tehtäviin sitä täytyy kehittää. Yhtenä lähtökohtana organisaation osaamisen kehit-

tämisessä onkin tarkastella nykyistä osaamistasoa ja korjata siinä esiintyvät puut-

teet. (Työhyvinvointi muutostilanteissa 2013.) 

Lopuksi nousseissa vastauksissa jokainen painotti työyhteisön tukea. Matka refor-

missa on vasta niin alussa että kukaan ei osaa sanoa mitä tulevaisuus tuo tulles-

saan. Tuntematon tulevaisuus arvelutti monia mutta puheissa näkyi silti positiivisesti 

toivo ja usko tulevaan. Yhteisöllisyys on kantava voimavara muutoksessa. Hyvä työ-

yhteisö on tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen. Kannustava ja osallistuva ilmapiiri 
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lisää luottamusta, niin kollegoiden kuin johdon välillä. Esimiehen tuki sekä avoin il-

mapiiri auttavat ennakoimaan muutoksia sekä vastaamaan niihin yhdessä. (Työhy-

vinvointi muutostilanteissa 2013.) 

 

Kehittämisehdotukset. Jatkossa Sedu voisi pyrkiä suunnittelemaan muutostilan-

teita ja kehittämään toimintaansa siten että muutoksien tullessa johtoryhmän tietoon 

ensitiedotus suunniteltaisiin huolella. Viestimisen onnistumisessa Kotterin (1996, 

76-81) mukaan tulisi ottaa huomioon suoruus ja yksinkertaisuus, selkeä ja tiivis in-

formointi saavuttaa kuulijan parhaiten. Mitä useammalta taholta ihminen saa tietoa 

sen varmemmin hän kiinnostuu asiasta joten useat foorumit kuten kokoukset, tie-

dotteet, muistiot sekä suora vuorovaikutus ihmisten kesken on tehokas tapa välittää 

tietoa eteenpäin. (Kotter 1996, 76-81.) Vaikka toisaalta liian monelta taholta tuleva 

tieto sekä eri tahoilta tuleva erilainen tieto voivat sekoittaa ja hämmentää henkilös-

töä. Mikäli informaatio annetaan kokouksissa tulisi varata tarpeeksi aikaa kysymyk-

sille.  

 

Sähköpostilla tiedotettaessa ainoastaan kyseistä asiaa koskeva informaatio tulisi 

laittaa samaan viestiin. Mikäli viesti on pitkä ja sisältää muitakin asioita on suuri 

todennäköisyys että se jää lukematta. Viestin tulisi olla myös selkeä sekä sisältää 

ainoastaan varmaa tietoa. Olisi hyvä nimetä ainoastaan 1-2 henkilöä joilta voisi ky-

syä aiheeseen liittyviä kysymyksiä. He osaisivat varmasti antaa vastauksen mihin 

tahansa kysymykseen. Näin tieto olisi oikeanlaista ja kaikille samaa. Mattilan (2007, 

188) mukaan tieto kannattaa pilkkoa pienempiin osiin että sisällön pystyy ymmärtä-

mään ja sisäistämään kunnolla. 

Tiedotustilaisuudet olisivat pienempiä ja alakohtaisia, edetään yksityisestä yleiseen 

sekä annettaisiin selkeät ohjeistukset siitä mikä muutos koskee mitäkin alaa ja sen 

henkilöstöä. Pienemmät ja korkeintaan muutamaa henkilöä koskettavat muutokset 

tulisi esimiehen puhua asioista suoraan kyseisten henkilöiden kanssa. Näin vältyt-

täisiin turhilta huhupuheilta sekä työntekijällä olisi itsellään mahdollisuus vaikuttaa 

muutoksiin ja niiden toteuttamiseen. Mattila (2007, 188) on sitä mieltä että tietoa 

kannattaisi jakaa heti avoimesti koska tämä vähentää huhuviestintää sekä negatii-

vista ilmapiiriä. 
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Lisäksi kaikki ohjeistukset olisi hyvä olla valmiita ennen niiden julkistamista. Usein 

muuttuvat ohjeistukset vaikeuttavat muutosprosessin etenemistä sekä hidastavat 

työntekoa. Esimies voisi käydä työntekijän kanssa kahdenkeskisiä keskusteluja 

muutosprosessin eri vaiheissa jolloin työntekijällä olisi mahdollisuus kysyä mieleen 

tulleita kysymyksiä sekä esimies näkisi miten muutos on edennyt. Arikoski ym. 

(2007, 68) mukaan henkilöstön tunteet ja vaiheet vaihtelevat yksilöittäin. Siksi onkin 

tärkeää, että esimies tunnistaa jokaisen vaiheen ja muutoksen sekä osaa reagoida 

niihin oikealla hetkellä. Henkilöstön sitouttaminen muutokseen vaatii tilannetajua 

sekä tunneälyä. 
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7 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten ammatillisen koulutuksen reformin 

muutosprosessi on koettu Sedussa sekä miten reformin tuoma muutos on koettu 

ruoka-alan opettajistossa. Vastauksissa oli jonkin verran hajontaa ja vastaajat koki-

vat asioita hyvinkin eri tavalla.  

Se miten muutosprosessi on koettu Sedussa, vastauksista näkyy että viestintä muu-

toksesta on aloitettu ajoissa ja tietoa on tullut riittävästi. Viestintä on koettu hieman 

sekavaksi eikä kaikkea tietoa ole välttämättä osattu eritellä. Toivottiin myös lisää 

kasvotusten tapahtuvaa kommunikointia johdon kanssa. Muutosprosessi koettiin 

työlääksi mutta lopputuloksen toivottiin olevan onnistunut ja toimiva. 

Ruoka-alan opettajat olivat kokeneet muutokset suurimmaksi osaksi positiivisina. 

Vaikka muutokset ovat haasteellisia ottaa käytäntöön ne tuovat uusia toimivia toi-

mintatapoja sekä parantavat opiskelijan asemaa ja opiskelumetodeja. Byrokratia 

vähenee sekä tutkinnot selkeytyvät. Huolestuttavana asiana koettiin lähituntien vä-

heneminen sekä erityisopiskelijoiden asema. 

Tuloksista ilmenee että muutoksesta tiedottaminen oli aloitettu hyvissä ajoin sekä 

lähes kaikki olivat saaneet tietoa riittävästi. Osa oli sitä mieltä että tietoa oli tullut 

kerralla jopa niin paljon että sitä oli vaikea sisäistää. Etsimällä itse aktiivisesti tietoa 

sekä yhteistyö kollegoiden kanssa auttoivat selkeyttämään reformin tuomia käytän-

nön muutoksia. Tiedonhankinta jatkuu edelleen, uusia asioita tulee eteen lähes joka 

päivä vaikka muutosprosessi onkin loppusuoralla. Muutoksen vakiinnuttamiseen ku-

luu näin isossa muutoksessa pitkä aika. 

Sähköposti oli yleisin vastaus viestintävälineeksi, kunhan viestit pysyvät selkeinä ja 

ytimekkäinä. Opettaja-lehti nousi myös paljon käytetyksi informaatiokanavaksi sekä 

Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteet olivat suosiossa. 

Vaikka kokouksia ja tiedotustilaisuuksia onkin järjestetty niin lähes kaikki toivoivat 

oman alan henkilöstölle kasvotusten järjestettyä täsmätiedotusta johtoportaan ta-

holta.  

Käytännön työtä koskettavat muutokset nousivat tärkeiksi sekä merkittäviksi. Jokai-

nen oli jo sitoutunut muutokseen ja kartuttanut osaamistaan sekä suunnitellut työ-

tehtäviään muutosten mukaisiksi. 
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Muutosprosessi sekä reformin tuomat muutokset oli koettu sellaisena kuin näin iso 

muutos usein koetaan. On yhtä monta mielipidettä kuin ihmisiäkin. Muutoksen ai-

heuttamat tunteet näkyivät: innostus, pelko ja ahdistus. Suurin osa hyväksyy muu-

tokset ja toimii niin kuin pitääkin. Osa suunnittelee innoissaan uutta tulevaa vaikka 

pelko ja ahdistus ovat myös olemassa. Suurin osa haastateltavista ovat toiveikkaita 

ja uskovat reformin olevan hyvä asia.  

Selkeästi näkyi että aikuiskoulutuksen puolella työskennelleet kokivat muutokset eri 

tavalla kuin nuorten kanssa työskennelleet. Heidän työhönsä tulee vähemmän muu-

toksia ja esimerkiksi byrokratia tulee vähenemään. Opetuspisteen vaihtuessa hei-

dän oli opeteltava lisäksi myös organisaatiokulttuurimuutos. 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tehdä tutkimus reformin vaikutuksista opiskelijoihin, 

heihin jotka ovat aloittaneet vanhoilla käytänteillä ja kesken opiskelujen vaihtaneet 

uusiin käytänteisiin. Eli miten he ovat sen kokeneet. 
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Liite 1. Haastattelukysymykset 

Haastattelukysymykset olivat: 

 Saitko ajoissa ja riittävästi tietoa reformista ennen sen voimaan astumista? 

- Mikä oli ensimmäinen viestintäkanava kuullessasi reformista? 

- Mikä olisi mielestäsi tehokkain viestintäkanava? 

- Pystytkö jakamaan muutosprosessin pienempiin osiin? 

 Oletko itse aktiivisesti ottanut selvää reformista ja sen tuomista muutok-

sista? Mistä? 

 Mitkä asiat olet kokenut tärkeimmiksi tässä muutoksessa? 

 Oletko kehittänyt opettajan työtäsi reformiin tuomilla muutoksilla? Miten? 
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Liite 2. Taulukko vastauksista 
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Liite 3. SeAMK:n sopimus opinnäytetyöstä 
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Liite 4. Sedun tutkimuslupahakemus 

 

 

 


