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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaiset roolit HR ammattilaisilla on Aalto-
yliopistossa nyt ja mihin suuntaan ne ovat muuttumassa; millä tavoin HR ammattilaisia 
tuettiin roolinmuutosprosessissa uuden tietojärjestelmän käyttöönotossa ja miltä tämä 
muutos heistä tuntui. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, millaiseksi he toivoisivat HR 
ammattilaisten roolien muuttuvan Aalto-yliopistossa. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda 
ilmi työntekijöiden näkemyksiä, kokemuksia ja odotuksia tulevaisuuden työrooleista ja 
roolinmuutosprosessista. 

HR roolit ovat nyt suurten muutoksien kohteena, kun työelämässä siirrytään 
hyödyntämään entistä enemmän digitaalisia työkaluja, dataa ja tekoälyä. Tämä muuttaa 
työn tekemisen tapoja ja rooleja myös henkilöstöhallinnossa. Aiheen ajankohtaisuuden 
takia tutkin HR roolien muutosta ja muutostukea Aalto-yliopistossa.  

Tutkimus toteutettiin kevään 2019 aikana Aalto-yliopiston HR ammattilaisille uuden 
tietojärjestelmän käyttöönoton aikana. HR roolien muutosprosessi alkoi Aalto-yliopistossa 
uuden tietojärjestelmän käyttöönoton aikana ja prosessi jatkuu pitkälle vuoteen 2020. 
Tutkimus on rajattu kuvaamaan HR roolien muutostukea uuden tietojärjestelmän 
käyttöönoton aikana. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista tutkimusta. Tutkimusaineistona käytettiin 
kerättyjä dokumentteja, puolistrukturoituja teemahaastatteluja ja asiantuntijahaastatteluja. 
Haastatteluihin osallistui kahdeksan eri HR rooleissa toimivaa HR ammattilaista eri 
kouluista ja yksiköistä. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin 
avulla. 

Tutkimuksessa selvisi, että Aalto-yliopistossa HR:n roolinmuutosprosessissa ollaan vielä 
alkuvaiheessa ja HR:n roolinmuutoksista ei voida tehdä vielä suurempia loppupäätelmiä. 
HR roolien muutos noudattaa samoja globaaleja muutostrendejä kuin mitä on nähtävissä 
yrityksissä. HR roolien muutostuki uuden tietojärjestelmän käyttöönoton aikana oli 
systemaattista ja tukitoimia tarjottiin monikanavaisesti ja suunnitelmallisesti. Muutoksen 
herättämät tuntemukset olivat pääosin neutraaleja ja positiivisia, josta voidaan päätellä, 
että muutostuki on ollut kokonaisuudessaan onnistunutta. 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli tutkia, minkälaisia HR roolien muutostukitoimia 

Aalto-yliopistossa tarjottiin ja minkälaisia kokemuksia tämä muutos HR ammattilaisissa 

herätti. Tutkimustavoite on kolmiosainen. Tutkimuksen päätavoitteen ensimmäinen osa 

pyrkii kuvaamaan tapahtuvaa muutosta, kun puolestaan toinen osa tutkii muutoksen 

kohteena olevien ihmisten kokemuksia. Tutkimuksen kolmas tavoite on tutkia Aalto-

yliopistossa käytettyjä HR roolien muutostukitoimia. Kolmas tavoite linkittää kaksi 

ensimmäistä tavoitetta yhteen, sillä opinnäytetyössä kuvataan sekä HR roolien muutosta 

ja siihen liittyviä muutostukitoimia, että muutoksen kohteena olevien ihmisten kokemuksia 

muutoksesta ja sitä tukevista toimista. Päätavoitteita tukevien alatutkimuskysymysten 

avulla selvitettiin, minkälaiset roolit HR ammattilaisilla on nyt ja mihin suuntaan ne ovat 

muuttumassa Aalto-yliopistossa sekä minkälaiseksi HR ammattilaiset uskovat HR roolien 

muuttuvan tulevaisuudessa ja minkälaiseksi he toivoivat roolien muuttuvan Aalto-

yliopistossa. Taulukossa 1 on kuvattuna visuaalisesti tutkimuskysymykset ja kysymysten 

tiedonkeruumenetelmät. 

 

Taulukko 1. Tutkimuskysymykset ja tutkimuskysymysten tiedonkeruumenetelmät. 

 

Rajasin tutkimukseni kuvaamaan HR:n roolinmuutoksen alkuvaiheiden tukitoimia, sillä 

tutkimani roolinmuutosprosessi on kokonaisuudessaan pitkä ja jatkui tutkimuksen otannan 

jälkeen. Tästä syystä roolinmuutoksen tukitoimien kuvaamisessa keskityin erityisesti 

uuden tietojärjestelmän aikana tapahtuviin tukitoimiin, roolinmuutokseen ja HR 

ammattilaisten kokemuksiin muutoksesta. Tämän lisäksi HR roolit ovat todellisuudessa 

jatkuvan muutoksen kohteena ja lopullisten HR roolien vakiintumiseen menee paljon 

aikaa. Täten en ehtisi tutkimuksen suorittamisen aikana määrittelemään HR roolien 

muutoksen lopullista tilaa. Näiden syiden takia näin mielekkäämpänä kuvata HR roolien 

Muutoksen kuvaaminen Kokemukset 

Minkälaisia HR roolien muutostukitoimia 

tarjottiin Aalto-yliopistossa? 

Minkälaisia tunteita HR 

roolinmuutosprosessi herätti HR 

ammattilaisissa? 

Minkälaiset roolit HR ammattilaisilla on nyt 

Aalto-yliopistossa? 

Minkälaiseksi HR ammattilaiset uskovat 

HR roolien muuttuvan tulevaisuudessa? 

Minkälaiseksi HR ammattilaisten roolit ovat 

muuttumassa Aalto-yliopistossa? 

Minkälaiseksi HR ammattilaiset toivoivat 

HR roolien muuttuvan Aalto-yliopistossa? 

  

Dokumentit ja asiantuntijahaastattelu Tutkimushaastattelut 
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nykytilaa, mihin suuntaan ne ovat muuttumassa ja millaisia muutostoiveita HR 

ammattilaisilla itsellään on tulevaisuuden HR rooleista.  

 

Tutkimusmenetelmäksi valitsin kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen, koska HR roolien 

muutostuen tarkastelussa erityisen kiinnostavaa oli tarkastella muutoksessa mukana 

olevien kokemuksia muutosmallien ja prosessien tarkastelun rinnalla. Laadullisella 

tutkimuksella tarkoitetaan luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, jossa aineisto 

kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Laadullisessa tutkimuksen erityispiirteitä on 

muun muassa se, että ihmisiä suositaan tiedon keruun instrumenttina, käytetään 

induktiivista analyysia, valitaan kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti ja 

tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2010, 164.)  

 

Laadullisen tutkimuksen erityispiirteet tukivat valintaani, koska sen avulla pääsin 

syventymään työntekijöiden näkemyksiin, kokemuksiin ja odotuksiin tulevaisuuden 

henkilöstöhallinnon työrooleista ja roolinmuutosprosessista Aalto-yliopistossa. Tämä 

puolestaan vaati sen, että pääsin haastattelemaan ja selvittämään eri rooleissa toimivilta 

organisaation jäseniltä heidän näkemyksiään roolinmuutoksen tuesta ja 

roolinmuutosprosessista. Induktiivinen analyysi antaa minulle lähtökohdan, jossa kykenen 

liikkumaan aineiston monitahoisuuden ansiosta siihen suuntaan, mikä on tärkeää, enkä 

ole rajoitettu testaamaan teoriaa tai hypoteesia. 

 

Tiedonkeruun menetelmänä käytin teemahaastatteluja, dokumentteja ja 

asiantuntijahaastattelua. Teemahaastatteluihin osallistui eri HR rooleissa toimivia HR 

ammattilaisia eri kouluista, laitoksista ja yksiköistä Aalto-yliopistosta. Haastatteluiden 

etuna on sen mahdollistama joustavuus. Haastattelijalla on mahdollisuus toistaa 

kysymyksiä, selventää asioita, pystyä oikaisemaan väärinkäsityksiä ja käymään 

keskustelua tiedonantajan kanssa. Keskustelun mahdollisuus on tärkeää, sillä 

haastateltavat ja haastattelija voivat käsittää esitetyt termit eri tavalla ja haastattelun 

aikana voi nousta esiin ennalta odottamattomia asioita, joita haastattelun aikana voidaan 

tarkentaa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) 

 

Tutkimuksen suoritin yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Työnantajana Aalto-yliopisto 

tarjosi tutkimukseen tarvittavat taustadokumentit ja materiaalit. Henkilöstöpäällikkö tuki ja 

tarjosi sparrailua koko tutkimuksen ajan sekä auttoi soveltuvien haastateltavien 

tunnistamisessa. Lisäksi hän antoi asiantuntijahaastattelun tarjoten tietoa 

muutostukitoimista uuden tietojärjestelmän käyttöönoton aikana. Tutkimuksesta on hyötyä 

Aalto-yliopistolle, koska se yhdistää ja vertailee työntekijöiden kokemuksia, 
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roolinmuutostukitoimia ja teoriaa toisiinsa sekä antaa arvokasta tietoa siitä, millaisia 

tuntemuksia HR ammattilaisilla heräsi muutosprosessin aikana ja mihin asioihin kannattaa 

muutosprosessin jatkuessa kiinnittää huomiota. Tutkimuksesta on hyötyä minulle, koska 

pääsin syventymään Aalto-yliopiston HR organisaation toimintaan ja näin käytännössä, 

millä tavalla HR toiminnot voidaan organisoida isossa organisaatiossa. Tutkimukseni 

ansiosta, en ainoastaan kokenut muutosprosessia työntekijänä vaan pääsin myös 

tarkastelemaan koko roolinmuutostukiprosessin kaarta ja suunnitteluprosessia sen 

taustalla. Tämä on ammatillisen kehittymisen kannalta erittäin arvokas kokemus oppia ja 

jakaa havaitsemiani tuloksia myös muille tradenomeille. 

 

Valitsin HR roolien muutostuen, HR roolien muutoksen ja muutoskokemuksien tarkastelun 

tutkimuksen kohteeksi aiheen ajankohtaisuuden takia. Kevään 2019 aikana Aalto-

yliopistossa valmisteltiin uuden henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän käyttöönottoa, minkä 

ensimmäiset osat tulivat koko organisaation työntekijöiden käyttöön toukokuun 2019 

aikana.  

Myös monissa organisaatioissa HR roolit ovat tällä hetkellä muutospaineen alla, kun 

organisaatiot ottavat käyttöön uusia digitaalisia työkaluja. On arvioitu, että 56 prosenttia 

nyt HR:n suorittamista toistettavista tehtävistä voidaan automatisoida nykyisten 

teknologioiden ja prosessimuutosten avulla (Bustamante & Gandhi, 2018). HR:ssä 

tapahtuvassa muutoksessa ei ole kuitenkaan kyse ainoastaan digitaalisten työkalujen 

ansiosta tapahtuvasta työtapojen muutoksesta vaan koko HR toimintojen uudelleen 

määrittelemisestä. Digitaalinen muutos muokkaa HR ammattilaiset vuorovaikutuksen 

lisääjiksi, jotka innostavat työntekijöitä yhteiseen jakamiseen käyttäjäystävällisten 

ohjelmien avulla. Tulevaisuudessa HR kannustaa työntekijöitä ja esimiehiä päivittäiseen 

dialogisuuteen digitaalisten apuvälineiden avulla, HR ammattilaiset tarjoavat digitaalisia 

oppimisen mahdollisuuksia sekä mahdollistavat jatkuvan tavoitteiden ja suoriutumisen 

asettamisprosessin. (Rimon, 2017). Muutosta on mielenkiintoista tutkia, koska 

henkilöstöhallinnon työtehtävien ja työtapojen muuttuessa, organisaatiot joutuvat 

määrittelemään niin HR roolit, HR toiminnot kuin toimintojen tarkoituksen uudelleen. 

 

Aalto-yliopisto on vuonna 2010 Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun 

ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistyessä syntynyt yliopisto. Aalto-yliopisto on 

monialainen kansainvälinen säätiöpohjainen yliopisto, joka muodostuu kuudesta 

korkeakoulusta; kauppakorkeakoulusta, taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, 

insinööritieteiden korkeakoulusta, kemian tekniikan korkeakoulusta, perustieteiden 

korkeakoulusta ja sähkötekniikan korkeakoulusta. Korkeakouluissa, niiden laitoksissa ja 

yksiköissä toteutetaan tutkimusta, taiteellista toimintaa sekä opetusta. Korkeakoulut ovat 

profiloituneet neljälle avainosaamisalueelle: ICT ja digitalisaatio, materiaalit ja kestävä 
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luonnonvarojen käyttö, taide ja design sekä liiketoiminta muuttuvassa kansainvälisessä 

ympäristössä. Yliopisto toimii organisaationa osittain eri periaatteiden mukaan kuin 

esimerkiksi yksityiset yritykset. Yliopistolaissa (558/2009) on asetettu yleiset kehykset 

suomalaisten yliopistojen tehtäville ja laadulle. (Aalto-yliopisto 2019a; Aalto-yliopisto 

2019c; Aalto-yliopisto 2019d). 

 

Aalto-yliopiston strategian kolme keskeistä elementtiä ovat tutkimus ja innovaatiot, taide ja 

luovat käytännön sekä opetus ja oppiminen. Aalto-yliopisto tarjoaa ratkaisuja 

yhteiskunnan suuriin haasteisiin yhdistämällä uraauurtavaa tiedettä muotoiluosaamiseen 

ja talousajatteluun. Aallon missiona on rakentaa kestävää kilpailuetua alat ylittävällä 

yhteistyöllä monimuotoisten haasteiden tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi sekä 

kaukonäköisten tulevaisuuden asiantuntijoiden kouluttamiseksi. (Aalto-yliopisto 2019e.) 
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2 Keskeiset käsitteet 

Tässä kappaleessa käsittelen aiheeni kannalta tärkeimpiä keskeisiä käsitteitä vertailevalla 

otteella. Tutkimukseni keskeisin käsite on henkilöstöhallinto. Desslerin (2013, 2) mukaan 

henkilöstöhallinnolla tarkoitetaan eri toimintatapoja ja käytäntöjä, joita henkilöstöhallinnon 

ammattilainen hyödyntää henkilöstöön koskevien toimintojen suorittamisessa. Näitä 

toimintatapoja ovat rekrytoiminen, opettaminen, tiedottaminen, palkitseminen ja yleisesti 

turvallisen, eettisen ja oikeudenmukaisen työympäristön luominen organisaation 

työntekijöille. 

 

Margaret Footin ja Caroline Hookin (2011, 10) määrittelyssä henkilöstöhallinto jakautuu 

kahteen eri suuntaukseen kovaan ja pehmeään henkilöstöhallintoon. Kova 

henkilöstöhallinto tarkoittaa sitä, että liiketoimintasuunnitelma ja organisaation tarpeet 

määrittävät täysin sen, miten henkilöstöhallintoa suunnitellaan, otetaan käyttöön ja 

tarjotaan. Tärkeintä kovassa henkilöstöhallinnossa on määrälliset tulokset. Pehmeä 

henkilöstöhallinto puolestaan tarkoittaa sitä lähestymistapaa, jossa organisaatio saavuttaa 

kilpailuetua henkilöstön avulla. Tämän suuntautumisen mukaan kaikkea henkilöstössä 

olevaa potentiaalia pyritään tukemaan ja kehittämään. 

 

Pilbeamin ja Corbridgen (2010, 11) mukaan henkilöstöhallintoa kuvaa parhaiten viisi 

henkilöstöhallinnon taustalla toimivaa ajatusta. Henkilöstöhallinto perustuu siihen 

ajatukseen, että ihmisiin on hyvä sijoittaa, koska ihmiset toteuttavat muutoksen 

organisaatioissa. Organisaation tavoitteiden tulisi olla linjassa yksittäisten työntekijöiden 

tavoitteiden kanssa ja henkilöstöhallinto oikeutetaan sillä, että organisaatiot eivät pärjää 

muuten kilpailuun perustuvassa ympäristössä. Työnantajien ja työntekijöiden väliset 

suhteet perustuvat molemminpuoliseen yhteisymmärrykseen ja sitoutumiseen. Näiden 

lisäksi HR toimintojen tulisi olla linjassa johtamisen tavoitteiden kanssa, jolloin HR 

ammattilainen voi edistää tämän toteutumista toimien business partnerin roolissa. 

 

Foot ja Hook (2011, 3) puolestaan nostivat esiin henkilöstöhallinnon määrittelemisen 

hankaluuden, sillä henkilöstöhallinto näyttäytyy monin eri tavoin organisaatiosta riippuen. 

HR ammattilaiset voivat avustaa organisaation strategian luomisessa ja käytännön 

implementoinnissa, toiset puolestaan tarjoavat erityisalan osaamista tietyn aihepiirin 

ympäriltä esimerkiksi rekrytoinnista, kun osa keskittyy hallinnointityöhön ja palvelemaan 

työntekijöitä.  

 

Desslerin (2013, 2) määritelmä kuvaa henkilöstöhallinnon toimintaa yleisellä tasolla mutta 

voi antaa melko mekaanisen kuvan henkilöstöhallinnon toimista. Tämän takia Footin ja 
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Hookin lisäys pehmeästä henkilöstöhallinnosta sekä Pilbeamin ja Corbridgen viisi tausta-

ajatusta henkilöstöhallinnosta antavat mielestäni yhdessä kokonaisvaltaisemman kuvan. 

Tarkastelen lisäksi tutkimuksessa erilaisia henkilöstökäytäntöjä, joilla tarkoitetaan 

henkilöstöjohtamisen infrastruktuuria, joka jäsentää ja ryhmittää henkilöstöjohtamista 

organisaatiossa. Tämän infrastruktuurin muodostavat henkilöstöjohtamisen toiminnan 

tueksi käyttöön otetut välineet, järjestelmät, pelisäännöt ja toimintamallit. (Viitala 2014). 

 

Opinnäytetyössä käsittelen myös HR:n roolinmuutosprosessia yhtenä 

henkilöstöprosessina. Viitalan mukaan (2014) henkilöstötoiminnot ovat prosesseja eikä 

yksittäisiä toimintoja tai toimenpiteitä. Prosessitarkastelussa henkilöstöjohtamisen 

prosessit hahmotetaan liiketoiminnan ydinprosessien tukitoimintoina ja niitä tarkastellaan 

ajallisesti pitkittäisinä toimintoketjuina, joissa eri vaiheiden yhteensopivuutta ja 

liittymäkohtia kehitetään jatkuvasti. Prosessitarkastelussa toimintakokonaisuudet voidaan 

purkaa osiin, niitä voidaan analysoida ja lopulta kehittää toimintaketjuja eteenpäin. Myös 

Gilley, Eggland & Maycunichin (2002) mukaan henkilöstöhallinnon kehittäminen on 

dynaamista ja käsittää jatkuvasti muuttuvia toimintatapoja, jotka parantavat organisaation 

tehokkuutta. 

 

Henkilöstöprosesseihin ja henkilöstön kehittämiseen liittyy vahvasti henkilöstöhallinnon 

johtaminen. Myös HR:n roolinmuutosprosessin läpivieminen on henkilöstöhallinnon 

johtamista muutoksen läpi. Henkilöstöhallinnon johtamisella tarkoitetaan niitä eri 

toimintatapoja ja käytäntöjä, joita henkilöstöhallinnon ammattilainen hyödyntää erilaisten 

henkilöstöä koskevien toimintojen suorittamisessa (Dessler 2013, 2). Perinteisessä HRM 

kirjallisuudessa (Viitala, 2014) määritellään henkilöstöjohtamisen sisältävän kaiken sen 

tarkoituksellisen toiminnan, jolla varmistetaan yritystoiminnan edellyttämä työvoima ja sen 

riittävä osaaminen, hyvinvointi ja motivaatio. Henkilöstöjohtaminen voidaan jakaa kolmeen 

pääalueeseen: henkilöstövoimavarojen johtamiseen, työelämän suhteiden hoitamiseen ja 

johtajuuteen sekä esimiestyöhön. Viitalan esittelemä perinteinen HRM kirjallisuudessa 

esiintyvä määritelmä on hieman tarkempi kuin Desslerin ja siksi käytän tätä määritelmää 

henkilöstöhallinnon johtamisen viitekehyksenä. Perinteisen HRM kirjallisuuden erottelu on 

hyvä, sillä henkilöstöjohtamiseen viitatessani tarkoitan tutkimuksessa nimenomaan 

henkilöstövoimavarojen johtamista. 
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3 HR roolit ja niiden muutostrendit 

Tässä kappaleessa tarkastelen teorian avulla ensin, miten HR rooli ollaan määritelty ja 

minkälaisia tehtäviä HR ammattilaiselle ajatellaan kuuluvan. Tämän jälkeen esittelen HR 

roolien muutosta organisaatioissa ja lopuksi tarkastelen HR:n tulevaisuuden rooleja. 

 

HR roolin listauksia löytyy monenlaisia hieman erilaisin painotuksin mutta kaikissa 

roolikuvauksissa yhdistää se, että HR:n rooli koostuu suuresta määrästä erilaisia 

tehtäväkokonaisuuksia, jotka kaikki liittyvät henkilöstöstä huolehtimiseen. 

 

Reddington, Williamson ja Withers (2005, 255) ovat kategorisoineet HR:n tarjoamia eri HR 

palveluja viiden eri kategorian kautta. Näitä ovat osaamisen kehittäminen ja suorituksen 

johtaminen, henkilöstöresurssien hallinnointi, työntekijäsuhteiden ja viestinnän hallinnointi, 

palkitseminen ja HR informaation hallinnointi. Osaamisen kehittämisen ja suorituksen 

johtamisen tehtäviin kuuluvat muun muassa organisaation kulttuurin ja arvojen 

kehittäminen, muutosjohtaminen, organisaation oppimisen tukeminen, johtamisen 

kehittäminen, tiimien kehittäminen, työntekijöiden taitojen kehittäminen. 

Henkilöstöresurssien hallinnoinnin alle kuuluu työvoiman suunnittelu, rekrytointi, 

perehdyttäminen, irtisanomiset ja kaikki työntekijän elinkaareen liittyvien tehtävien 

hoitaminen. (Reddington, Williamson & Withers 2005, 255.) 

 

Työntekijäsuhteiden ja viestinnän hallinnoinnissa HR:n tehtäviä ovat sisäisen viestinnän 

hoitaminen, työntekijäkuvan rakentaminen, työntekijöiden neuvonta, sisäinen valvonta, 

mahdolliset kurinpitotoimenpiteet, työntekijöiden työturvallisuuden ja terveydestä 

huolehtiminen ja työskentelyn toimintaperiaatteiden luominen ja ylläpito. Palkitsemisessa 

HR:n tehtävänä on palkitsemiskehyksen määritteleminen, eri roolien arviointi, 

kannustuspalkkiojärjestelmän luominen. HR informaation hallinnoinnin tehtäviä ovat 

työntekijätietojen päivittäminen, organisaation tietojen päivittäminen, henkilöstöön liittyvän 

tiedon raportointi ja siitä viestiminen, palkanmaksu sekä etujen ja muiden palkkioiden 

hoitaminen. (Reddington, Williamson & Withers 2005, 256.) 

 

3.1 HR roolin muutos 

Esittelen HR:n roolin muutosta Ulrich, Younger, Brockbank & Ulrichin roolinmuutosmallin 

avulla koska se kuvaa HR roolin muutosta pitkällä aikavälillä ja antaa yleiskuvan roolien 

muutoksesta. He ovat luokitelleet henkilöstöhallinnon työnkuvan läpikäyneen kolme suurta 

muutoksen aaltoa viimeisen puolen vuosisadan aikana. Heidän mukaansa elämme nyt 

neljännen muutoskauden kohdalla. Mallin mukaan jokainen muutosaalto kulkee saman 
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muutoskäyrän mukaisesti. Kuvassa 1 on esitetty kuvaajan avulla henkilöstöhallinnon työn 

neljä muutosaaltoa. Jokaisessa vaiheessa muutoskäyrä kuvaa sitä, kuinka jokaisessa 

muutoksessa ensin on nousuvaihe, jota seuraa oppiminen, kasvaminen ja lopulta 

tasainen käyrä kuvaa roolin hyväksymistä ja siirtymistä pysyvään tilaan. (Ulrich, Younger, 

Brockbank & Ulrich 2012, 18.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. HR työn evoluutio (Ulrich, Younger, Brockbank & Ulrich 2012) 

 

Ensimmäisessä muutosaallossa HR roolissa painotetaan hallinnollista työtä. HR 

ammattilaiset keskittyvät työssään työolosuhteisiin ja ehtoihin, HR palveluiden 

tarjoamiseen ja sääntöjen noudattamiseen. Tärkeintä heidän tehtävässään on pitää huoli, 

että työntekijät saavat palkkansa, hallinnoida eläkkeitä, seurata poissaoloja ja rekrytoida 

työntekijöitä. Tätä HR roolia voisi kuvailla hallinnollisen ja liiketoiminnallisen palvelun 

tarjoajaksi. (Ulrich, Younger & Brockbank 2012, 18-19.)  

 

Toisessa muutosaallossa painotetaan puolestaan enemmän HR toimintojen innovatiivista 

suunnittelua muun muassa palkitsemisen, oppimisen ja viestinnän suhteen. Tällöin 

keskityttiin tarkastelemaan, miten ja mitä HR toimintoja järjestetään, millaisia palveluja 

voitaisiin tarjota ja miten niitä voitaisiin suunnitella entistä toimivammiksi. HR rooli muuttuu 

hallinnollisten tehtävien suorittamisesta suunnittelevammaksi, kun erilaisia HR toimintoja 

aletaan yhdistellä ja etsitään parhaita käytäntöjä. HR ammattilainen muuttuu toisessa 

muutosaallossa HR prosessien ja toimintatapojen kehittäjäksi. (Ulrich, Younger & 

Brockbank 2012, 19-20.) 

 

Kolmannessa muutosaallossa HR toimintojen ei enää nähty ainoastaan olevan 

tukitoimintoja, jotka ovat irrallisia organisaation strategiasta vaan menestystä lähdetään 

hakemaan strategisen HR:n avulla. Henkilöstöhallinto nähdään voivan olla osallisena 

organisaation kulttuurin ja johtamisen kehittymisessä. HR rooli muuttuu strategisemmaksi, 
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kun heidän vastuulleen asetetaan muun muassa ihmisten kykyjen arvioiminen ja 

kehittäminen, organisaation kulttuurin ja johtamisen tukeminen organisaation strategisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi. HR otetaan tässä vaiheessa vahvemmin mukaan 

keskustelemaan ja vaikuttamaan organisaatioiden strategioihin ja samalla heiltä 

odotetaan entistä kokonaisvaltaisempaa ammatillista otetta työhönsä. HR:n rooli muuttuu 

strategiseksi toimijaksi organisaatioissa. (Ulrich, Younger & Brockbank 2012, 20.) 

 

Neljännessä vaiheessa HR prosessien odotetaan toimivan entistä kokonaisvaltaisemmin 

ja ottavan huomioon sisäisten strategioiden lisäksi ulkoiset liiketoimintaan vaikuttavat 

tekijät kuten eri sidosryhmät ja yritysmaailman lainalaisuudet. Ulrich, Younger ja 

Brockbank ennustavat, että edellisten muutoksien tavoitteet eivät katoa vaan neljännessä 

vaiheessa odotetaan, että HR ammattilaiset kykenevät saavuttamaan kolmen edellisen 

vaiheen tavoitteet onnistuneesti. Odotus on, että hallinnollisen työn täytyy toimia 

moitteettomasti, HR toimintojen täytyy olla innovatiivisia ja kokonaisvaltaisia ja HR:n 

täytyy pystyä muuttamaan strategiset tavoitteet HR toiminnoiksi. Suurin muutos tulee 

kuitenkin siitä, että HR määrittelee omalle organisaatiolleen toimivat HR prosessit 

uudelleen ottaen huomioon myös organisaation ulkoiset toimijat kuten asiakkaat ja 

erilaiset organisaatiolle tärkeät yhteisöt. Tämä on tärkeää koska HR toimintojen 

tuloksellisuuteen ja uskottavuuteen tulee vaikuttamaan jatkossa sisäisten toimijoiden 

lisäksi entistä vahvemmin organisaation ulkopuoliset toimijat. (Ulrich, Younger & 

Brockbank 2012, 20-21.) 

 

Tämän näkemyksen mukaan HR ammattilaisten ei tulisi jumiutua kehittämään vain yhtä 

muutosaallon osa-aluetta vaan määritellä kullekin organisaatiolle tapa toimia 

menestyksekkäästi käyttäen hyödyksi edellisten vaiheiden toimia. Heidän mukaansa HR 

ammattilaiset ja tiimit voivat toimia tehokkaasti ainoastaan silloin kun heillä on useampi 

tavoite, joihin he pyrkivät. 

 

3.2 Tulevaisuuden roolit  

Digitalisaatio on muokannut organisaatioita viimeisen vuosikymmenen aikana valtavasti, 

eikä muutokselta ole välttyneet HR palvelutkaan. Kun organisaatioissa ollaan siirrytty 

käyttämään entistä enemmän digitaalisia alustoja, analysoimaan dataa enemmän ja 

automatisoimaan ennen ihmisten pyörittämiä prosesseja, ollaan tultu tilanteeseen, jossa 

väistämättä HR:n roolit ja osaamistarpeet ovat kokeneet suuren muutoksen. (Pilbeam & 

Corbridge 2010, 133.) 
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Lawlerin ja Boudreaun (2018, 1-2) näkemyksen mukaan HR:n roolinmuutoksen 

suurimmaksi vaikuttajaksi nousee tekniikan ja tietojärjestelmien merkittävä kehittyminen. 

Aikaisemmin HR:n hoitamien tehtävien suorittaminen nopeutuu uusien järjestelmien 

myötä mutta merkittävä ero on jatkossa se, että työntekijät ja esimiehet kykenevät 

hoitamaan monet tehtävät itse. Tämä mahdollistuu uusien pilvipohjaisten ohjelmien 

myötä, joita yksilöt voivat käyttää missä vain omien henkilökohtaisten laitteiden avulla 

helposti, nopeasti ja joustavasti. Pilvipohjaiset palvelut mahdollistavat myös HR 

toimintojen paremman integraation ja analyysien suorittamisen, joka muuttaa HR 

ammattilaisten työtä luonnollisesti enemmän strategisen kehittämisen ja toteuttamisen 

suuntaan. (Lawler & Boudreau 2018, 1-2.) 

 

HR:n tulevaisuuden mahdollisista rooleista ei ole täyttä yksimielisyyttä mutta alan 

kirjallisuudesta on löydettävissä useampia samankaltaisia kuvauksia. Kolme roolia, 

organisaation kehittäjän rooli, strategisen toimijan rooli ja organisaation suunnittelijan 

rooli, toistuvat HR kirjallisuudessa tulevaisuuden HR rooleista puhuttaessa. Seuraavaksi 

esittelen ja vertailen sitä, miten Lawler & Boudreau (2018, 3) sekä Ulrich, Younger, 

Brockbank & Ulrich (2012, 52-53) ovat kuvanneet tulevaisuuden HR rooleja.  

 

Ensimmäinen HR:n tulevaisuuden rooli on organisaation kehittäjän rooli. Lawlerin & 

Boudreaun (2018, 3) mukaan tulevaisuudessa HR toimii Business partnerin roolissa. 

Roolin fokuksessa on ihmisten ja organisaation kehittäminen. Business partner toimii 

erottamattomana osana johtamisen tiimissä. HR Business partner suorittaa työtehtävänsä 

joustavasti hyödyntäen projektimaista työotetta, ulkoistaen tarvittaessa työtehtäviä. 

Business partner rakentaa linkkejä eri ihmisten välillä ja avustaa osaamisen 

kehittämisessä. Roolin tärkein määrittelevä tekijä on se, että HR ammattilainen toimii 

tärkeänä johdon kumppanina strategisen ja liiketoiminnallisen suunnittelun apuna.  

 

Ulrich, Younger, Brockbank ja Ulrich (2012, 53) kuvaavat organisaation kehittäjän roolia 

puolestaan innovaattorin ja integroijan rooliksi. Innovaattorit ja integroijat kykenevät 

innovoimaan ja ratkaisemaan tärkeimpiä liiketoiminnan ongelmia HR toimintoja 

yhdistelemällä. Heidän suurimpana haasteena on kehittää henkilöstöhallinnon toimintaa 

kokonaisuutena, jotta se toimisi tehokkaammin. Käytännössä he pyrkivät kirkastamaan ja 

priorisoimaan haluttuja organisaation tavoitteita. He varmistavat, että organisaation 

kyvykkyydet hyödynnetään tehokkaasti sekä, että HR toiminnot luovat ja ylläpitävät 

organisaation kyvykkyyttä. Ulrichin ym. kuvailema innovaattorin ja integroijan rooli 

muistuttaa Business partnerin roolia, koska roolinhaltijan tarkoitus on tukea liiketoiminnan 

tavoitteiden saavuttamista HR osaamisen avulla. 
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Toinen HR:n tulevaisuuden rooli on strategian edistäjän rooli. Strategisena edistäjänä 

HR:llä on suuri vaikutusvalta liiketoiminnan strategiaan. HR järjestelmät johtavat 

liiketoiminnan suorituksia. Yksinkertaiset aikaisemmin HR:n pääasialliset hallinnolliset 

tehtävät ulkoistetaan tai siirretään asiakkaiden itsepalvelun piiriin. Strategisena edistäjänä 

keskeistä on tiedon johtaminen, fokus on organisaation kehittämisessä, 

muutosjohtamisessa ja HR prosessit linkittyvät liiketoiminnan strategioiden kanssa yhteen. 

Tässä roolissa tärkeintä on toimia tärkeimpänä strategisen suunnittelun ja 

muutosjohtamisen vaikuttajana. (Lawler & Boudreau 2018, 3.) 

 

Ulrich, Younger, Brockbank ja Ulrich (2012, 52) kuvailivat puolestaan strategista edistäjää 

strategiseksi asemoijaksi. Strategisena asemoijana HR ammattilainen ymmärtää globaalia 

liiketoiminnan kontekstia, oman alansa eroavaisuuksia ja erilaisia sosiaalisia, poliittisia, 

teknologisia trendejä, jotka vaikuttavat heidän organisaatioonsa. He kykenevät 

hyödyntämään tätä tietoa omien visioiden rakentamiseen organisaatiossaan. He ovat 

myös aktiivisesti mukana liiketoiminnan strategioiden kehittämisessä ja strategian 

muuttamisessa suunnitelmiksi ja konkreettisiksi tavoitteiksi. 

 

Kolmas tulevaisuuden rooli on organisaation suunnittelijan rooli. Ulrich, Younger, 

Brockbank ja Ulrich (2012, 53) nimesivät tämän roolinhaltijan muutoksen edistäjäksi. 

Muutoksen edistäjänä HR ammattilainen kehittää organisaation kyvykkyyttä muutokseen 

ja muuttaa tämän kyvykkyyden tehokkaiksi muutosprosesseiksi ja rakenteiksi. He 

varmistavat muutosprosessien saumattoman integroitumisen, joka parantaa organisaation 

kilpailukykyä. Heidän tehtävänään on auttaa yksilöitä muutosvastaisuuden kohtaamisessa 

ottamalla sidosryhmäläiset mukaan tärkeimpiin päätöksentekotilaisuuksiin. Tällä tavalla he 

sitouttavat yksilöitä toteuttamaan muutosta. He ratkaisevat muutoksen toteutumisen 

kannalta välttämättömien resurssien kuten ajan, ihmisten ja tiedon saatavuudesta.  

 

Tulevaisuuden roolinäkemyksistä huolimatta Lawerin ja Boudreaun vuodesta 1995 

vuoteen 2016 suorittaman pitkittäiskyselytutkimuksesta ilmeni, että useampi asia HR:n 

työnkuvassa on pysynyt samana kuin muuttunut vuosien aikana. Vuosien aikana 

tapahtuneet muutokset, olivat odotettua pienemmät siihen nähden, kuinka paljon puhetta 

on ollut henkilöstöhallinnon kentällä HR roolin muuttumisesta business partneriksi ja HR:n 

ottavan entistä strategisemman roolin tulevaisuudessa. (Lawler & Boudreau 2018, 139.) 

 

Lawler ja Boudreau identifioivat muutamia mahdollisia syitä hitaaseen muutokseen. Yksi 

syy heidän mukaansa on se, että monissa organisaatioissa ei ole suurta tarvetta 

muutokselle. Sekä HR ammattilaiset, että palvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä siihen 

tilanteeseen, jossa HR hoitaa asiakkaiden puolesta hallinnollisia tehtäviä. Tämä johtaa 
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siihen, että eri osapuolet ovat haluttomia muutokseen koska HR toiminnot tyydyttävät 

molempia osapuolia. Toinen syy muutoksen hitauteen on HR ammattilaisten ajankäyttö. 

He käyttävät edelleen suuren osan ajasta HR toimintoihin, joilla ei ole strategisesti suurta 

painoarvoa, minkä takia heille ei jää tarpeeksi aikaa työtehtävien uudelleen järjestämiseen 

ja kehittämiseen. Vaikka henkilöstöhallinnon kokonaisvaltaisempien tietojärjestelmien on 

ajateltu lisäävän tehokkuutta ja antavan HR ammattilaisille aikaa keskittyä strategisempiin 

työtehtäviin, kyseiset järjestelmät eivät näytä vielä täyttäneen niille asetettuja toiveita. 

Osasyynä tähän nähtiin se, että kyseisiä tietojärjestelmiä tulee markkinoida paremmin HR 

johtajille, jotka toimivat edelleen perinteisten roolien mukaisesti. (Lawler & Boudreau 

2018, 144-145.)  

 

Kolmantena syynä nähdään HR ammattilaisten vajavainen osaaminen muutosjohtamisen, 

strategisen suunnittelun ja organisaation suunnittelun saralla. Uudet HR roolit kuten 

business partneriksi muuntautuminen edellyttää, että HR ammattilaiset omaavat 

laajemman liiketoiminnallisen osaamisen, jotta he kykenevät toimimaan uudessa roolissa. 

Lisäksi Lawlerin ja Boudreaun kyselyissä yllättäen HR ei ole saanut korkeita pisteitä 

hallinnollisten taitojen suhteen, erityisesti henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien 

hallinnoinnissa. HR palveluiden odotetaan toimivan sujuvasti, mikäli HR ammattilaiset 

haluavat näyttäytyä uskottavina oman osa-alueensa ammattilaisina ja siirtyä toimimaan 

strategisena toimijana ja neuvonantajana. (Lawler & Boudreau 2018, 144-145.) 
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4 Muutosjohtamisen mallit 

Ennen Aalto-yliopiston muutosjohtamismallin kuvausta tarkastelen muutosjohtamisen 

viitekehystä muutaman klassisen ja modernin muutosjohtamismallin avulla. Ensin 

määrittelen mitä muutosjohtamisella tarkoitetaan, minkä jälkeen esittelen 

muutosjohtamiskirjallisuuteen vahvasti vaikuttaneiden Kurt Lewinin ja John Kotterin 

klassiset muutosjohtamismallit. Uudemmista muutosjohtamismalleista esittelen John 

Hayesin ja Pekka Mattilan muutosjohtamismallit. 

 

Valitsin Hayesin (2010, 48-55) muutosjohtamismallin tarkasteluun koska sen rakenne on 

varsin samankaltainen Aallon muutosjohtamismallin kanssa. Aallon muutosjohtamismalli 

on yksinkertaistetumpi versio tästä mallista, jossa Hayesin ensimmäisen vaiheen 

muutoshalun ja toisen vaiheen tilanteen määrittely on Aallon mallissa yhdistetty 

kuulumaan ensimmäisen vaiheeseen. Myös Mattilan (2007, 131-204) nelivaiheisessa 

muutosjohtamismallissa muutostoimien ketju on erittäin samanlainen Aallon 

muutosjohtamismallin toimien kanssa. Suurin ero Aallon muutosjohtamismallissa Mattilan 

malliin verrattuna, on viestinnän painotus Aallon muutosjohtamismallissa. Viestinnän 

merkitys korostuu Aallon mallissa, jossa keskustelua käydään eri toimijoiden kanssa 

erilaisten foorumien kautta koko muutosprosessin ajan. Myös Hayesin (2010, 48-55) 

muutosvaiheiden rinnalla kulkee ihmisten johtamisen prosessit, joissa otetaan huomioon 

muutoksessa tapahtuvat ihmisiin liittyvät asiat kuten viestintä, kouluttaminen sekä 

opettelun ja tuen varmistaminen. Nämä samat toimet löytyvät Aallon mallista mutta 

vastaavat toiminnot on eriytetty osatehtäviksi change streamin alle.  

 

Dawsonin ja Andriopoulosin (2014, 161) mukaan muutosjohtamisen määrittelyyn vaikuttaa 

edelleen hyvin vahvasti Pohjois-Amerikkalainen muutosjohtamisen tutkimuksen perinne. 

Muutosjohtamisen määrittely perustuu edelleen pitkälti Kurt Lewinin ajatukseen siitä, että 

muutosjohtamisen keskiössä ovat ihmiset ja kaksisuuntaisen viestinnän kautta 

saavutettava yksilöiden välinen yhteistyö. Tämä määrittely on kuitenkin saanut kritiikkiä 

sen epätarkkuudesta.  

 

Laajemman muutosjohtamisnäkökulman esittänyt Warren Bennis on kiteyttänyt 

muutosjohtamisen olevan vastaus muutokselle, jossa monitahoisella strategialla pyritään 

muuttamaan organisaation uskomuksia, asenteita, arvoja ja organisaation rakenteita, jotta 

se kykenee pysymään mukana teknologioiden, markkinoiden ja haasteiden 

muokkaamassa maailmassa. (Dawson & Andriopoulos 2014, 161.) 
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Monet johtamisoppaat tekevät myös eron muutosjohtamisen ja muutoksen 

projektijohtamisen välillä. Edellinen nähdään silloin liittyvän organisaation niin kutsuttuihin 

pehmeisiin osatehtäviin, viestintään ja henkilöstövoimavarojen johtamiseen, kun 

jälkimmäinen puolestaan koviin, taloudellisiin ja operatiivisiin osatehtäviin. Mattila (2007, 

27) pitää tätä erottelua harhaanjohtavana, sillä onnistuneessa muutosjohtamisessa 

molempia johtamistapoja tarvitaan yhtä lailla. Sen lisäksi tämä erottelu korostaa 

mielikuvaa siitä, että tässä pehmeiksi johtamistehtäväksi luokitellut toimet olisivat jotenkin 

vähemmät tärkeitä, ei-välttämättömiä ja epämääräisiä. 

 
4.1 Klassiset mallit 

Kurt Lewin ja John Kotter ovat esittäneet kaksi klassista muutosjohtamisen mallia. 

Molemmat mallit toimivat monien uudempien muutosjohtamismallien pohjana ja ovat 

vaikuttaneet muutosjohtamisen traditioon merkittävästi. (Green 2007, 5.) 

 

Kurt Lewinin klassisessa keskeisen organisaation muutosteoriassa muutoksessa on 

kolme vaihetta. Vaiheet hän on nimennyt sulattamisvaiheeksi, muutokseen 

vaikuttamisvaiheeksi ja uudelleen jäädyttämisvaiheeksi. Ensimmäisessä vaiheessa 

lähdetään liikkeelle vallitsevasta tilasta, tehdään tähän muutoksia ja juurrutetaan 

muutokset. Tätä mallia on kuitenkin kritisoitu siitä, että se kuvaa muutoksen tapahtuvan 

liian lineaarisesti, kuvaavan huonosti organisaatiossa tapahtuvia radikaaleja muutoksia ja 

kuvaavan muutoksen harhaisesti niin, että muutoksen läpikäynnin jälkeen mitään ei 

tarvitsisi tehdä ja tilanne pysyisi staattisena. (Green 2007, 5.) 

 

Toinen klassinen malli on Kotterin kahdeksantasoinen muutosjohtamismalli. 

Muutosjohtamismallin pääajatus on se, että muutoksessa ei ole tärkeintä ainoastaan itse 

muutosjohtaminen vaan myös vahvojen koalitioiden rakentaminen. Tällöin muutosta 

voidaan viedä yhdessä eteenpäin. Mallin mukaan onnistunut muutos saadaan aikaan 

erilaisten johtamistaitojen ja vahvan koalition eli muutosryhmän rakentamisella ja niiden 

toimilla. (Dawson & Andriopoulos 2014, 168-169.) 

 

Mallin kahdeksan eri vaihetta ovat: kiireellisyyden luominen, vahvan koalition 

rakentaminen, vision ja strategian kehittäminen, muutosvision viestiminen, laaja-alaiseen 

toimintaan kannustaminen, lyhyen aikavälin voittojen luominen, saavutuksien ja 

muutoksen eteenpäin viemisen vahvistaminen ja uusien toimintatapojen ankkuroiminen. 

Ensimmäisessä vaiheessa kiireellisyyden luomisessa organisaatiot tarkastelevat ensin 

markkina-asemaansa ja tekevät realistisen arvion kilpailukyvystään. Lisäksi tässä 

vaiheessa identifioidaan kaikki nykyiset ja mahdolliset uhkat ja ongelmat, jonka lisäksi 

määritellään myös tärkeät mahdollisuudet. Toisessa vaiheessa luodaan vahva koalitio, 
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joka tarkoittaa käytännössä muutosryhmän kokoamista. Tämä ryhmä koostuu ihmisistä, 

joilla on tarpeeksi valtaa, jotta he voivat viedä muutosta eteenpäin. Toinen tärkeä tehtävä 

on varmistaa, että ryhmä toimii hyvän tiimin lailla ja kykenee yhteistyöhön keskenään. 

(Kotter 2012, 22-23; Dawson & Andriopoulos 2014, 169.) 

 

Kolmannessa vaiheessa luodaan visio ja strategia muutokselle. Visio auttaa tuomaan ilmi 

muutoksella tavoittelemaa suuntaa ja luo tulevaisuudenkuvan siitä, mihin muutoksella 

pyritään. Strategian rakentaminen auttaa vision saavuttamista, kun vision tueksi on 

määritelty toimintatavat. Neljäs vaihe on muutosvision viestinnän vaihe, jossa 

hyödynnetään kaikkia mahdollisia eri tapoja ja väyliä uuden vision ja strategian jatkuvaan 

viestintään. Muutosryhmä toimii roolimalleina muille työntekijöille. Viidennessä vaiheessa 

kannustetaan kaikkia laaja-alaiseen toimintaan vision saavuttamiseksi. Tässä vaiheessa 

otetaan huomioon muutosta estävät tekijät ja pyritään hankkiutumaan niistä eroon. 

Tärkeintä on ratkaista miten muutosta haittaavat tärkeät järjestelmät ja toimintatavat 

voidaan muuttaa tukemaan muutosta. Tässä uudelleen järjestämisen vaiheessa 

muutosryhmäläiset voivat toimia isossa roolissa kannustamassa työntekijöitä ottamaan 

käyttöön uusia toimintatapoja. (Kotter 2012, 22-23; Dawson & Andriopoulos 2014, 169.) 

 

Kuudennessa vaiheessa pyritään luomaan lyhyen aikavälin voittoja. Vaihe perustuu 

siihen, että isot muutokset vievät usein enemmän aikaa, joten ihmisten kannustamiseksi 

ja palkitsemiseksi on hyvä luoda pitkän prosessin aikana saavutettavia pienempiä voittoja. 

Motivaation ja sitoutumisen kannalta voitot ovat erittäin tärkeitä. Tällöin ihmisiä, jotka 

mahdollistivat voitot, tulee muistaa huomioida ja palkita. Seitsemännessä vaiheessa 

vahvistetaan saavutuksia ja viedään muutosta eteenpäin. Muutosmalli ja strategia ovat 

saaneet vahvistusta muutoksen edistyessä ja lyhyen aikavälin onnistumisten ansiosta. 

Tätä kasvanutta uskottavuutta hyödyntäen muutetaan ja kehitetään kaikkia järjestelmiä, 

toimintatapoja ja käytäntöjä, jotka eivät sovi enää yhteen tai jotka eivät tue uutta visiota. 

Uusia toimia, ihmisiä ja muita resursseja voidaan suunnata muutoksen edistämiseen. 

Viimeisessä kahdeksannessa vaiheessa ankkuroidaan uudet toimintatavat osaksi 

organisaation pysyviä toimintatapoja. Tämä vaatii uusien toimintatapojen ja 

käyttäytymisen linkittämistä organisaation onnistumisiin, jotta uudet toimintatavat todella 

muovautuvat osaksi organisaation toimintakulttuuria. Parempaa suorittamista edistetään 

asiakas- ja tuottavuussuuntautuneisella toiminnalla ja paremmalla johtamisella. (Kotter 

2012, 22-23; Dawson & Andriopoulos 2014, 170.) 

 

Kotterin malli on myös saanut kritiikkiä siitä, että se kuvaa muutosta melko lineaarilla 

tavalla. Kotter kuitenkin tuo ilmi sen, että muutos on usein odottamatonta ja sekavaa. 

Kotter on kuitenkin myöhemmin siirtynyt alkuperäisestä vaiheittaisesta mallista 
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kaksinaisen järjestelmän. Hänen mukaansa moderneissa organisaatioissa täytyy ylläpitää 

kahta eri järjestelmää onnistuneen muutoksen aikaansaamiseksi. Operatiivinen 

järjestelmä ylläpitää ja ohjailee päivittäistä toimintaa, kun strateginen järjestelmä tunnistaa 

mahdollisuuksia ja kehittää strategioita. (Dawson & Andriopoulos 2014, 171-172.) 

 

4.2 Hayesin muutosjohtamismalli  

Käsittelen seuraavaksi John Hayesin yleistä muutosjohtamismallia, jota voi hyödyntää 

erilaisissa organisaatioissa eri tasoilla tapahtuvan muutosprosessin johtamisessa (Hayes 

2010, 47). Hayesin muutosmalli perustuu sille ajatukselle, että organisaation eri toimien 

tulisi olla linjassa organisaation järjestelmien ja toimintaympäristön kanssa. Yhtenäisen 

suunnan löytäminen nähdään jatkuvana prosessina ja siitä syystä malli perustuu 

jatkuvalle dynaamiselle kehittämiselle. (Hayes 2010, 48.) Muutosjohtamismalli koostuu 

kahdeksasta eri toiminnosta. Nämä toiminnot ovat: muutoksen tarpeen tunnistaminen, 

muutosprosessin aloittaminen, määrittely, muutoksen valmistelu ja toteuttamisen 

suunnittelu, toteuttaminen, arviointi, muutoksen ylläpito ja ihmisten johtamisen. 

Muutosvaiheiden keskiön luovat viisi muutosvaihetta edellä mainituista toiminnoista, joita 

ovat: muutoksen tarpeen tunnistaminen ja muutosprosessin aloittamisen vaihe, 

määrittelyvaihe, suunnittelu ja muutoksen valmisteluvaihe, muutoksen toteuttamisvaihe ja 

muutoksen ylläpidon vaihe. Alla kuvassa 2 on kuvattu Hayesin muutosjohtamisvaiheet ja 

niiden eri toiminnot. (Hayes 2010, 48-55.) 

Kuva 2. Hayesin muutosjohtamismalli (Hayes 2010)  
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Muutos lähtee muutoksen tarpeen tunnistamisesta. Tässä vaiheessa arvioidaan mitkä eri 

tekijät vaativat muutosta ja onko muutos todella tarpeen. Ensimmäisessä 

muutosvaiheessa muutostarpeen tunnistamisen jälkeen aloitetaan muutosprosessi. 

Tällöin muutostarve muutetaan muutoshaluksi ja päätetään ketkä johtavat muutosta. 

Toisessa muutosvaiheessa suoritetaan tilanteen määrittely. Ensin tehdään nykytilanteen 

arviointi, jonka jälkeen määritellään tulevaisuuden visio eli mihin muutoksella pyritään 

tulevaisuudessa. (Hayes 2010, 48-55.) 

 

Kolmannessa suunnittelun ja muutoksen valmisteluvaiheessa suunnitellaan tarkemmin 

toteuttamisen strategia ja muutosmallin eri vaiheet. Neljäs vaihe on muutoksen 

toteuttamisvaihe. Toteuttamisvaiheessa pannaan täytäntöön muutosmalli ja muutoksen 

tukemisen suunnitelmat. Tässä vaiheessa järjestetään liiketoiminnan prosessit uudelleen, 

tuetaan opettelua ja oppimista sekä tuetaan suorittamisen johtamista ja ryhmäytystä. 

Viimeisessä viidennessä vaiheessa pyritään ylläpitämään muutosta. Käytännössä tämä 

tarkoittaa uusien toimivien käyttäytymismallien vahvistamista uusiksi tavoiksi, 

saavutuksien päälle rakentamista ja uusien toimintatapojen sekä prosessien levittämistä 

koko organisaatioon. (Hayes 2010, 48-55.) 

 

Näiden eri vaiheiden ja toimien rinnalla kulkee koko ajan tapahtuva arviointi. Arviointi ei 

tapahdu ainoastaan kunkin eri vaiheen päätteeksi vaan se liitetään osaksi eri 

toimintavaiheita tapahtuvaksi jatkuvaksi toiminnaksi. Eri muutosvaiheiden edistymistä 

seurataan asetettuja tavoitteita vasten. Toinen jatkuvasti muutosvaiheiden rinnalla kulkeva 

toiminto on ihmisten johtaminen. Ihmisten johtamisen prosessilla pyritään ottamaan 

huomioon muutoksessa tapahtuvat ihmisiin liittyvät asiat kuten ihmisten motivoiminen 

muutokseen, muutosvastarinnan käsittely, ihmisten johtaminen muutosprosessissa, 

viestintä sekä kouluttamisen, opettelun ja tuen varmistaminen ihmisille. Ihmisten 

johtaminen on läsnä jokaisessa eri muutosvaiheessa muutosvaiheen toimien alusta 

loppuun asti. (Hayes 2010, 48-55.) 

 

Valitsin Hayesin mallin viitekehykseksi tutkimukselleni, koska mielestäni malli kuvaa 

klassisia malleja tarkemmin nykyorganisaatioissa tapahtuvaa muutosjohtamista. Hayesin 

muutosjohtamisprosessi on dynaamisempi, sillä se ottaa huomioon johtamisvaiheiden ja 

tarkkojen toimien kuvauksen lisäksi näiden vaiheiden rinnalla tapahtuvan arvioinnin ja 

ihmisten johtamisen prosessin yhtäaikaisesti. 

 
4.3 Mattilan muutosjohtamismalli 

Pekka Mattilan (2007, 131-204) onnistuneen muutoksen johtamismalli perustuu neljän eri 

vaiheen läpivientiin. Vaiheet kulkevat ajallisessa suoritusjärjestyksessä seuraavasti: ensin 
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on perustan luomisen vaihe, käynnistystoimien vaihe, hallitun etenemisen vaihe ja 

vakiinnuttamisen vaihe. Tämä nelivaiheinen malli tarjoaa lähtökohdan laajamittaisen 

muutoshankkeen johtamiseen ja ohjaukseen. Mattila painottaa, että nämä neljä vaihetta 

luontaisesti toteutuvat samassa järjestyksessä melkein kaikissa muutoshankkeissa. 

Vaiheiden tarkka sisältö ja tehtävien painotus ovat kuitenkin täysin riippuvaisia muutoksen 

luonteesta, organisaation koosta, resursseista ja kulttuurista. (Mattila 2007, 131-204.) 

 
Ensimmäinen vaihe on perustan luominen. Tässä vaiheessa tärkeintä on luoda 

kokonaiskuva aiotusta muutoksesta ja sen vaikutuksista, pohtia kriittisesti oman 

organisaation lähtötilannetta ja siihen liittyviä riskejä, tiivistää muutoksen visio ja perusteet 

sekä konkretisoida muutokselle asetetut tavoitteet. Perustan luomisen vaihe pyrkii 

luomaan vakaan perustan seuraavaan vaiheeseen ja tukemaan muutoksen hallittua 

etenemistä. (Mattila 2007, 135.)  

 

Ensimmäiseen perustan luomisen vaiheeseen kuuluu kuusi tärkeää tehtävää. Näitä ovat 

muutoksen tarpeen täsmentäminen, lähtökohdan kriittinen arvioiminen, riskien 

kokoaminen, arvioiminen ja huomioiminen, vision muotoilu ja argumentoinnin valmistelu, 

muutoksen strategian ratkaisu sekä konkreettisten tavoitteiden muodostaminen. 

Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu useita tehtäviä, joiden hoitaminen edistää ja tukee 

seuraavien vaiheiden etenemistä oleellisesti. (Mattila 2007, 204.) 

 

Toiseen käynnistystoimien vaiheeseen kuuluu kolme tärkeää tehtävää, joita ovat: koalition 

varmistaminen, pilottiprojektien valjastaminen, nopeiden tuloksien varmistaminen ja 

lopuksi lähtökäskyn antaminen. Käynnistystoimien tehtävien tavoite on varmistaa 

muutoksen sujuva käynnistyminen kaikilla halutuilla tavoilla, luoda innostusta ja 

sitoutumista sekä vaimentaa muutosvastarintaa heti alkuvaiheessa. Käynnistysvaiheessa 

nopea ja päättäväinen liike muutoksen alkuvaiheessa on tärkeää, koska silloin voidaan 

voittaa aikaa siltä varalta, että myöhemmin ilmenee ongelmia. Tämän lisäksi samalla 

luodaan uskottavuutta uudelle suunnalle. (Mattila 2007, 204.) 

 
Kolmas hallitun etenemisen vaihe on kaikista työläin ja pisin vaihe, johon kuuluu 

kahdeksan tehtävää. Näitä ovat laajentaminen, sääntöjen vahvistaminen, tehtävien 

pilkkominen ja seuraaminen, tiedon levittäminen ja osaamisen synnyttäminen, mittaus ja 

palkitseminen, olennaiseen keskittyminen ja uudelleenrajaus, läsnäolo ja viimeisenä 

viestin kohdentaminen ja toistaminen. (Mattila 2007, 204.)  

 
Neljänteen ja viimeiseen vakiinnuttamisen vaiheeseen kuuluu Mattilan mukaan neljä 

alavaihetta omine tehtävineen. Vaiheet ovat kylvöksen kastelemisen ja kitkemisen vaihe, 

voittojen noston ja tappioiden tulkitsemisen vaihe, tuloksen ja arvon tallennuksen vaihe ja 
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roolien uusien paikkojen etsimisen vaihe. Alla kuvassa 3 on eri muutosvaiheet ja niiden 

alavaiheet visuaalisesti kuvattuna. (Mattila 2007, 204.) 

 

 
Kuva 3. Muutosjohtamisen nelivaiheinen malli tehtävineen (Mattila 2007) 

 
Muutoshankkeen johtaminen on suositeltavaa integroida tiiviisti perusorganisaation 

johtamisjärjestelmään. Tämä tarkoittaa sitä, että perusorganisaation tulee asettaa 

tehtävät, rajat ja tavoitteet muutokselle ja ohjata sitä oikeisiin uomiin säännöllisen 

raportoinnin ja riittävän monen yhteisen, tiivisti osallistetun jäsenen avulla. Strategisesti 

tärkeän laajamittaisen muutoksen ohjaaminen vaatii lisäksi aktiivista operatiivista 

johtajuutta. Mitä laaja-alaisempi ja radikaalimpi muutos on, sitä enemmän muutoksen 

onnistunut läpivienti vaatii hallinnollista työtä verrattuna pelkkään johtajuuteen ja 

itseohjautuvuuteen. Tästä syystä edellä kuvattu nelivaiheinen malli koostuu 30 prosentista 

johtajuutta ja 70 prosentista hallinnointia. (Mattila 2007, 205-206.) 
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5 HR roolit Aalto-yliopistossa 

Tässä kappaleessa esittelen, miten HR palvelut ovat järjestetty Aalto-yliopistossa ja 

millaiset tehtäväkuvaukset HR sihteerin ja HR-koordinaattorin rooleista on käytössä 

organisaatiossa. Lopuksi kuvaan millaiseksi HR roolien ajatellaan muuttuvan 

tulevaisuudessa Aalto-yliopistossa. 

 
5.1 Nykyiset HR roolit Aalto-yliopistossa 

Aalto-yliopistossa HR palvelut kuuluvat osaksi palvelukokonaisuutta. Aalto-yliopiston 

tavoitteena on tarjota ensiluokkaisia tukipalveluita, jotka tuovat lisäarvoa tutkimukselle, 

opetukselle sekä taiteelle ja luovalle toiminnalle. Aallon henkilöstöstrategian tärkeimmiksi 

tavoitteiksi on määritelty; ansiokkaan johtamisen tukeminen, lahjakkaiden työntekijöiden 

houkutteleminen, työskentelytapojen kehittäminen ja lisäarvon luominen ydintoiminnoille 

huippuluokan tukipalvelujen avulla. Palveluorganisaatio toimii matriisiorganisaation tavoin. 

Kuva 4 havainnollistaa palveluorganisaation rakennetta ja sen tarkoitusta Aalto-

yliopistossa (Aalto-yliopisto 2019a). 

Kuva 4. Palvelukokonaisuuksien tarkoitus ja rakenne Aalto-yliopistossa (Aalto-yliopisto 

2019b) 

 

Palvelukokonaisuudet ovat jaettu Aalto-yliopistossa kymmeneen eri palveluyksikköön. 

Yksikköjä ovat tutkimus- ja innovaatiopalvelut, oppimispalvelut, HR palvelut, IT palvelut, 

johtamisen tukipalvelut, kampuspalvelut, talouspalvelut, viestintäpalvelut, sihteeripalvelut 

ja tekniset palvelut. Henkilöstöpalvelut tarjoavat yliopiston opetus- ja 

tutkimushenkilökunnalle ja muulle henkilökunnalle palveluita, jotka turvaavat innostavan 

työympäristön, tarjoavat haastavia tehtäviä, hyvät työolosuhteet ja houkuttelevat 
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urajärjestelmät. Yliopiston henkilöstöprosessit tukevat hallintoa, tutkimusta, opetusta ja 

taidetta sekä luovia käytäntöjä. Yliopisto panostaa työnantajana erityisesti henkilöstön 

hyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen ja monikulttuurisen yhteisön luomiseen. (Aalto-

yliopisto 2019a.)  

 

HR palvelut on jaettu siten, että yhteiset operatiiviset palvelut om keskitetty eri 

korkeakouluille, koska palvelutuotanto kohdistuu pääosin akateemisille työntekijöille. HR 

palvelut on jaettu seitsemään eri yksikköön. Kuudella eri korkeakoululla on oma HR 

yksikkö, joka muodostuu HR sihteereistä, HR-koordinaattoreista ja HR päälliköistä. HR 

yksiköiden henkilökunnan määrä ja rakenne vaihtelevat koska korkeakoulujen toiminnot ja 

suuruusluokka eroavat toisistaan. Seitsemäs yksikkö on henkilöstöhallintoa tukeva 

asiantuntijayksikkö, joka tukee ja neuvoo korkeakoulujen HR yksiköitä erityisosa-alueilla 

kuten rekrytoinnissa, palvelussuhdeasioissa ja osaamisen kehittämisessä. (Aalto-yliopisto 

2019b.)  

 

Aalto-yliopisto on määritellyt HR sihteerin ja HR-koordinaattorin roolit tehtäväkuvauksissa. 

Tehtäväkuvaukset kuvaavat minkälaisia valmiuksia ja tehtäväkokonaisuuksia roolien 

omaavilta henkilöiltä odotetaan tällä hetkellä. Tehtäväkuvaukset ovat luokituksia, jotka 

eivät kuvaa roolien moninaisuutta mutta auttavat työnkuvan vaativuustason 

määrittelemisessä. Käsittelen seuraavaksi kyseisiä tehtäväkuvauksia, koska ne kuvaavat 

nykyisiä HR rooleja Aalto-yliopistossa. (Aalto-yliopisto 2019b.) 

 

5.1.1 Henkilöstösihteerin tehtäväkuvaus 

Henkilöstösihteerin tärkeimmiksi tehtäviksi on määritelty laitoksen HR-koordinaattorin 

työparina toimiminen, laitoksen henkilöstöasioiden hoitamiseen osallistuminen ja 

henkilöstöasioissa neuvominen. Tämän lisäksi tehtävään voi kuulua myös yleisiä sihteerin 

tehtäviä ja laitoksen muita vaihtelevia tukitehtäviä, kuten tapahtumajärjestelyjä ja 

viestintätehtäviä. Tehtävään voidaan liittää myös laitoksen matkajärjestelyistä 

huolehtimista ja asiakaspalvelutilanteita, joissa tarvitaan ruotsin kielen taitoa. (Aalto-

yliopisto 2019b.) 

 

Tehtävän edellyttämiin ongelmanratkaisu- ja organisointitaitoihin kuuluu kyky hoitaa 

työtehtävät itsenäisesti Aallon yhteisiä HR-prosesseja ja toimintaohjeita noudattaen ja 

soveltaen sekä oikeat työmenetelmät valiten. Työ edellyttää työsuhdeasioiden ja 

säädösten perustason tuntemusta ja käytännön soveltamista. Tehtävän hoidon 

vaadittaviin vuorovaikutustaitoihin on listattu työhön liittyvien asiakokonaisuuksien 

valmisteluun ja kokoamiseen tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Rooli vaatii yhteistyökykyä 
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toimia eri HR kollegoiden ja muiden palvelukokonaisuuksien työntekijöiden sekä 

viranomaisten kanssa. Työ edellyttää myös vieraan kielen, yleisimmin englannin 

käyttämistä suullisesti ja kirjallisesti tehtävälle tyypillisissä tilanteissa. Tiedollisten ja 

taidollisten valmiusvaatimusten mukaan henkilöstösihteerin työtehtävät edellyttävät oma-

aloitteista osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä sekä valmiutta sopeutua muuttuviin 

tilanteisiin. Tehtävässä edellytetään Aalto-yliopiston käytössä olevien tietojärjestelmien 

käyttämistä ja uusien järjestelmien käytön omaksumista. (Aalto-yliopisto 2019b.) 

 

Vaativamman tason henkilöstösihteerin tehtävä on luonteeltaan erityisammattitaitoa 

vaativa tehtävä, joka edellyttää vastuulle kuuluvien työtehtävien ja työssä tarvittavan 

erityisosaamisen itsenäistä hallintaa. Tässä roolissa henkilöstösihteerin tehtäviin kuuluu 

edellisen kuvauksen työtehtävien lisäksi tehtävään mahdollisesti kuuluvat tehtävät kuten 

tapahtumanjärjestelytehtävät, viestintätehtävät ja matkajärjestelyistä huolehtiminen 

laitoksilla. Vuorovaikutustaidoissa tässä roolissa edellisen roolin tehtävien lisäksi 

edellytetään itse valmisteltujen asiakokonaisuuksien esittämistä suullisesti tai kirjallisesti. 

Vastuu on tässä roolissa suurempi ja sihteeri vastaa oman toimintansa 

asianmukaisuudesta, oikeellisuudesta ja laadusta sekä osallistuu työnsä suunnitteluun ja 

kehittämiseen. Henkilöstösihteeri vastaa jonkin työhönsä kuuluvan kokonaisuuden 

suunnittelusta ja kehittämisestä, yleensä koulutasolla. Suuremman vastuun ja laajempien 

työtehtävien takia myös tiedollisten ja taidollisten valmiuksien joukossa edellytetään oma-

aloitteista osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä sekä eri lähteistä saatavan tiedon 

käytettävyyden ja oikeellisuuden arviointia. (Aalto-yliopisto 2019b.) 

 

5.1.2 HR-koordinaattorin tehtäväkuvaus 

HR-koordinaattorin roolista löytyy yksi tehtäväkuvaus. HR-koordinaattorin työ on 

luonteeltaan vaativa asiantuntijatehtävä, johon voi kuulua esimies- tai työnohjausvastuuta. 

HR-koordinaattori vastaa kokonaisvaltaisesti yhden tai useamman laitoksen tai 

palvelukokonaisuuden henkilöstöasioista ja toimii laitosten tai palvelukokonaisuuksien 

johdon tukena. HR-koordinaattorin tehtäviin kuuluu vastuu laitoksen tai 

palvelukokonaisuuden henkilöstöasioista sekä niiden suunnittelusta, kehittämisestä ja 

toteuttamisesta. Laitos- tai palvelukokonaisuustasolla HR-koordinaattorilla on vastuu 

Aallon yhteisistä HR-prosesseista ja palvelussuhdeasioista sekä näihin liittyvästä 

neuvonnasta. Hän toimii laitosjohtajan tai palvelukokonaisuuden päällikön tukena 

henkilöstöasioissa ja koordinoi rekrytointeja. Hän voi olla esimerkiksi koordinoimassa 

kansainvälisiä rekrytointeja ja professorihakuja. (Aalto-yliopisto 2019b.) 
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Tämän lisäksi hän osallistuu laitoksen tai palvelukokonaisuuden henkilöstösuunnitelman 

laatimiseen ja suunnitelman toteutumisen seurantaan yhdessä laitoksen tai 

palvelukokonaisuuden johdon kanssa. Hän on vastuussa HR-viestinnästä ja –

raportoinnista omalla laitos- tai palvelukokonaisuustasolla. Hänen työnkuvaansa kuuluvat 

työhyvinvoitiin, osaamisen kehittämiseen ja muutoksen tukemiseen liittyvät tehtävät. 

Tehtävään voi kuulua myös kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvää neuvontaa, koulutason 

koordinointi- ja kehittämistehtäviä ja esimies- tai työnohjausvastuuta. Tehtävä edellyttää 

ongelmanratkaisu- ja organisointitaitoja, joissa HR-koordinaattori hoitaa työtehtävänsä 

itsenäisesti alan asiantuntemusta ja työmenetelmiä soveltaen sekä tilanteeseen liittyviä 

tietoja analysoiden ja kehittämistarpeet tunnistaen. Tehtävä edellyttää tehtävien 

priorisointi- ja organisointitaitoja ja sitä, että hän pystyy toimimaan ratkaisukeskeisesti 

haastavissa tilanteissa. (Aalto-yliopisto 2019b.) 

 

Vuorovaikutustaitojen osalta HR-koordinaattorin tehtävä vaatii monipuolisia yhteistyö-, 

viestintä-, ohjaus-, neuvonta- ja neuvottelutaitoja. HR-koordinaattorin pitää kyetä 

toimimaan osana laitoksen tai palvelukokonaisuuden palvelutiimiä tiiviissä yhteistyössä 

kyseisen laitoksen tai palvelukokonaisuuden henkilöstön kanssa. Yhteistyötä tehdään 

johdon, esimiesten ja työntekijöiden sekä palveluorganisaation kanssa. Työhön kuuluu 

myös vuorovaikutusta Aallon ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Työ edellyttää 

asiakaspalveluosaamista ja kansainvälisessä työyhteisössä toimimista. Työssä 

käsiteltävät vaikeat asiat ja haastavat tilanteet vaativat erityisosaamista 

vuorovaikutustilanteissa. Vuorovaikutustilanteet tulee pystyä hoitamaan sujuvasti sekä 

suomen- että englanninkielellä, mahdollisesti myös ruotsin kielellä. Työhön kuuluu 

kokonaisvastuu omasta tehtäväkokonaisuudesta, johon sisältyy toiminnan suunnittelua, 

kehittämistä, koordinointia ja ohjeistamista sekä seuranta- ja raportointitehtäviä. Työhön 

voi sisältyä esimies- tai työnjohtovastuuta. Laitoksilla HR-koordinaattori vastaa 

työparinaan toimivan henkilöstösihteerin päivittäisestä työnohjauksesta. Tiedolliset ja 

taidolliset valmiudet ovat korkeat, jolloin HR-koordinaattori kykenee käyttämään erilaisia 

tietojärjestelmiä ja omaksumaan uusia. Työ vaatii fasilitointiosaamista, esiintymis- ja 

vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. 

Työntekijältä odotetaan jatkuvaa ja oma-aloitteista osaamisen kehittämistä, laajentamista 

ja syventämistä. (Aalto-yliopisto 2019b.) 

 

5.2 HR roolien tavoitetila  

Ennen varsinaisten HR roolien muutostukitoimien suunnittelua ja rakentamista HR:n 

johtoryhmä käsitteli HR:n tulevaisuuden haasteita ja rooleja, tavoitteenaan visioida HR 

roolien tavoitetilaa. Kokouksessa johtoryhmän jäsenet pohtivat yhdessä yleisellä tasolla 
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minkälaisia haasteita HR tulee kohtaamaan tulevaisuudessa, minkälaiseen suuntaan HR 

roolit ovat muuttumassa, minkä jälkeen he arvioivat HR:n organisoinnin perusperiaatteita 

Aalto-yliopistossa. (Aalto-yliopisto 2019g.) 

 

Tulevaisuuden haasteiksi määriteltiin viisi eri tekijää, joita ovat osaamisen johtaminen, 

jatkuva uusiutuminen, muutoksen johtaminen, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen ja 

demografisten muutosten hallinta. Näihin haasteisiin vastaten HR:n uusien roolien 

kehittämisen lähtökohdiksi nousivat kuusi roolia ja osaamisaluetta kuvaavaa määritelmää, 

jotka ovat kuvattu lyhyesti kuvassa 5. (Aalto-yliopisto 2019g.) 

 

  Kuva 5. Aalto-yliopiston HR:n uudet roolit. (mukaillen Aalto-yliopisto 2019g) 

 

Aalto-yliopistossa HR:n nähdään muuttuvan strategiseksi partneriksi, joka toimii 

asiakkaidensa yhteistyökumppanina. HR ammattilaisen rooli muuttuu jatkuvasti oppivaksi 

ja uusiutuvaksi. HR rooleja ei nähdä enää yhtä pysyvinä kuin aiemmin vaan liikkuvuus 

rooleissa lisääntyy ja roolit tulevat uusiutumaan yksilön osaamisesta riippuen. HR:n 

nähdään muuttuvan kehittymisen mahdollistajaksi. Tulevaisuuden HR konsultoi ja kehittää 

ihmisiä organisaatio-, tiimi- ja yksilötasoilla. Lisäksi HR:n roolissa korostuu 

tulevaisuudessa muutoksen tukena toimiminen. Hän vie muutosta eteenpäin ja 

mahdollistaa uusia asioita. HR ammattilainen muuttuu asiantuntevaksi palveluiden 

kehittäjäksi, joka kykenee kehittämään henkilöstökäytäntöjä yhteistyössä muiden kanssa. 

HR nähdään myös jatkossa enemmän teknologian hyödyntäjänä ja edistäjänä. HR 

ammattilainen kykenee hyödyntämään teknologiaa hallinnollisissa HR tehtävissä, 

hyödyntämään sosiaalista mediaa ja kykenee yhdistämään ihmisiä teknologian avulla 

entistä ketterämmin. (Aalto-yliopisto 2019g.) 
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Osana HR:n roolien tavoitetilan määrittelemisessä HR:n johtoryhmä arvioi etukäteen HR:n 

organisoinnin perusperiaatteita. Perusperiaatteiden määrittelyssä arvioitiin erilaisia HR:n 

toimintaa ohjaavia perusperiaatteita niin, että jokaisesta aiheesta valittiin kahden ääripään 

väliltä kumpaan suuntaan Aalto-yliopiston HR:ssä kallistutaan nyt ja mikä on 

tulevaisuuden tavoitetila. Kuvassa 6 näkyy esimerkki asetetusta periaatteesta osaamisen 

painopiste, jota arvioitiin skaalaamalla sen mukaan, ollaanko nykytilanteessa HR:ssä 

enemmän HR generalisteja vai HR spesialisteja. Kuvassa 6 nykytilanteen arvion 

mukaisesti väritettiin ääripäistä se pallo, jota lähempänä koettiin nyt olevan, kun 

puolestaan ylemmän rivin pallot väritettiin tulevaisuuden tavoitetilan mukaisesti. Tämän 

visuaalisen raportointityylin avulla pallojen täyttämisen jälkeen pystytään nopeasti 

huomaamaan missä asioissa ollaan jo nyt saavutettu tavoitetila ja missä asioissa ollaan 

vielä kaukana tavoitellusta. Samalla ilmenee, mitkä asiat perustoiminnoista vaativat 

enemmän huomiota ja työstämistä, jotta tavoitetilaan päästään. (Aalto-yliopisto 2019h). 

 

 

Kuva 6. Aalto-yliopiston perusperiaatteet HR:n organisoinnille. (Aalto-yliopisto 2019h) 

 

HR:n johtoryhmän perusperiaatteiden arvioinnin jälkeen sama tehtävä vietiin kaikille Aalto-

yliopiston kouluille ja laitoksille, jossa eri HR tiimit keskustelivat HR rooleista. Tiimit tekivät 

vastaavan perusperiaatteiden arvioinnin nykytilan ja tavoitetilan arvioinneilla. He pohtivat 

apukysymysten avulla kenelle he tarjoavat HR tukea, mitkä heidän tarpeensa ovat ja 

millaista HR tukea he tarvitsevat. Jatkona tähän he pohtivat missä ja miten he voisivat 

tarjota tätä tukea näille henkilöstöryhmille? Heitä pyydettiin myös pohtimaan, millaisiin 

asioihin ja toimintoihin he suuntaisivat aikansa, jos heille vapautuisi työaikaa uuden 

henkilöstöhallinnon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä. Henkilöstöpäällikkö 

kokosi yhteen keskusteluista yhteenvedot ja esitti ne HR:n johtoryhmän kokouksessa. 

(Aalto-yliopisto 2019h.) 

 

HR:n johtoryhmä arvioi HR:n organisoinnin perusperiaatteiden tavoitetilaksi yhtenäiset ja 

automatisoidut työtavat ja prosessit, online tuen tarjoamisen, saumattoman toimivan 

yhteistyön eri funktioiden välillä ja HR:n toimimisen sekä mahdollistajana, että HR 

spesialistina. HR ammattilaisten arviot samoista perusperiaatteista olivat pitkälti 

samansuuntaisia muutama eriävää näkemystä lukuun ottamatta. Kouluilla HR:ssä 

korostettiin tulevaisuudessakin lähituen tarvetta. HR:n johtoryhmän jäsenet näkivät HR 

toiminnan painottuvan kehittämiseen ja HR roolin muuttuvan enemmän spesialistin 

suuntaan, kun puolestaan kouluilla HR roolien nähtiin muuttuvan generalistisempaan 

suuntaan. Kouluilla ei nähty toiminnassa yhtä vahvasti kehittämispainotusta 
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tulevaisuudessa. Monet koulut kokivat myöskin yhteistyön muiden funktioiden kanssa jo 

nyt saumattomaksi tai melko saumattomaksi. (Aalto-yliopisto 2019h.) 

 

Kokouksiin osallistuvien palautteen ja yhteisesti määriteltyjen tulevaisuudennäkemyksien 

avulla lähdettiin suunnittelemaan HR roolin muutostukitoimia ja pilotoimaan uusia 

palvelutapoja. Tavoitteeksi asetettiin HR palveluiden monimuotoisuuden lisääntyminen, 

jolloin HR palveluja olisi tarjolla tulevaisuudessa monikanavaisesti. HR palveluita 

tarjottaisiin jatkossa kasvokkain tapahtuvan paikallisen palvelutiskin kautta ja virtuaalista 

palvelua tarjottaisiin chatin avulla. Chat antaisi mahdollisuuden työntekijälle kysyä 

askarruttavia kysymyksiä HR ammattilaiselta ja hän voisi odottaa saavansa vastauksen 

kysymyksiinsä nopeasti. Näiden kanavien lisäksi virtuaalista apua tarjoaisi myös chatbot, 

jossa tekoälyä hyödyntävä botti vastailee ihmisten kysymyksiin. (Aalto-yliopisto 2019h.) 

 

Uusien palvelutapojen pilotointi aloitettiin palvelutiskipilotilla keväällä 2017. Kevään 2019 

aikana Aalto-yliopisto aloitti myöskin kaksi botti pilottia, ensimmäinen botti rakennettiin 

tukemaan perustieteiden koulun yhden laitoksen henkilökuntaa ja toinen avusti asiakkaita 

uuden työnajankirjausjärjestelmän, Tiiman, käyttöönoton aikana. (Henkilöstöpäällikkö, 

08.08.2019.) 
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6 HR järjestelmän käyttöönottoprojekti 

Aalto-yliopistossa otettiin keväällä 2019 käyttöön uusi henkilöstöhallinnon 

toiminnanohjausjärjestelmä, joka toimi alkusysäyksenä HR roolien uudelleen 

määrittelyssä ja organisoimisessa. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön koko organisaatiossa 

ja se muutti merkittävästi henkilöstöhallinnon prosesseja ja työnkuvia. Tämän 

seurauksena HR ammattilaisten täytyi mukautua heti järjestelmän käyttöönotossa 

tapahtuviin työtapojen muutoksiin mutta myös valmistautua pidemmällä tähtäimellä HR 

funktioiden uudelleenjärjestämiseen. (Aalto-yliopisto 2019f.) 

 

Uusi toiminnanohjausjärjestelmä, Workday, on amerikkalainen pilvipohjainen HR 

järjestelmä, jonka perusajatuksena on tarjota helppokäyttöinen, natiivisti pilvessä ja 

mobiilissa toimiva HR-järjestelmä. Järjestelmän idea on siinä, että se tarjoaa yhden 

sovelluksen, jonka sisällä on erilaisia integroituja toimintoja, jotka löytyvät kaikki yhdestä 

paikasta. (Laitila 2017.)  

 

Workday valittiin Aalto-yliopiston uudeksi henkilöstöhallinnon 

toiminnanohjausjärjestelmäksi, koska se on yksi johtavista HR:n ja talouden 

pilvipohjaisista ohjelmista tällä hetkellä. Workday on saanut paljon suosituksia sekä 

erilaisilta suomalaisilta yrityksiltä, että yhdysvaltalaisilta yliopistoilta. Tärkeimmiksi 

järjestelmän valintakriteereiksi nousivat ohjelman helppous ja käyttäjäystävällisyys. 

Workdayn eduksi nousee myös se, että se on rakennettu dynaamiseksi alustaksi. Tämä 

tarkoittaa sitä, että uusia toimintoja voidaan ottaa käyttöön ja jo olemassa olevia 

prosesseja voidaan kehittää virallisen käyttöönoton jälkeenkin. Yhdelle alustalle voidaan 

täten keskittää monia eri toimintoja ja tietoja, jotka ovat ennen löytyneet erillisten alustojen 

ja sovellusten kautta. Workday on pääosin käytössä yritysmaailmassa mutta Aalto-

yliopisto ottaa Workdayn käyttöön ensimmäisenä yliopistona Euroopassa. (Aalto-yliopisto 

2019f.) 

 

Käytännön HR työn kannalta tämä tarkoittaa sitä, että Workdayn myötä HR prosessit 

muutetaan Aalto-yliopistossa digitaliseen muotoon. Paperisten lomakkeiden täyttö jää pois 

ja manuaalista työmäärä pyritään minimoimaan, jotta jatkossa HR:n käsittelemiä tietoja ei 

tarvitse syöttää kuin yhden kerran yhteen paikkaan. Tällöin uusien tietojen syöttäminen 

järjestelmään nopeutuu. Workdayn myötä työntekijöille ja esimiehille on tarjolla laajemmat 

itsepalvelumahdollisuudet. Tämän lisäksi erillisistä Exceleistä päästään eroon, kun 

Workdayhin kerääntynyt HR data ja raportointi tapahtuvat saman ohjelman avulla. 

Tarvittava data tallentuu pilveen, jolloin tieto on joustavammin saatavilla eri organisaation 
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jäsenille. Edistyneempi ja laajempi HR data ja raportit mahdollistavat jatkossa paremman 

analytiikan ja datan käytön päätöksenteossa. (Aalto-yliopisto 2019f.) 

 

Workdayn käyttöönottoprojekti aloitettiin Aalto-yliopistossa jo lokakuun alussa vuonna 

2018. Workday otetaan käyttöön vaiheittain useamman vuoden aikana. Workdayn 

käyttöönottoprojekti jaettiin alussa kahteen käyttöönoton vaiheeseen, jossa ensin otettiin 

perustoiminnot käyttöön, jonka jälkeen Workdayssä otetaan käyttöön perustoimintoja 

tukevia toimintoja. Perusprosessit eli core-toiminnot otettiin käyttöön keväällä 2019. 

Perustoimintoihin kuuluvat työntekijän elinkaaren hoitoon liittyvät tehtävät kuten uuden 

työntekijän palkkaaminen, perehdyttäminen, työsuhteen muutoksien hoitaminen ja 

työsuhteen päättäminen. Perustoimintoihin kuuluvat myös yleisien työntekijöihin liittyvien 

tietojen raportoiminen järjestelmään sekä organisatoristen tietojen hallinnointi. 

Workdayhin kirjataan perushenkilötiedot. Workdayn kautta hoidetaan Tenure Track 

etenemisprosessi, oppimisen ja osaamisen kehittämisen toiminnot ja henkilöstöraportointi. 

Workdayn käyttöönottoprojekti jatkuu vuoden 2020 puolella uusien lisämoduulien 

käyttöönotolla. (Aalto-yliopisto 2019f.) Tässä opinnäytetyössä tarkastelen ainoastaan 

ensimmäisen käyttöönottovaiheen aikaisia kokemuksia roolinmuutoksesta, koska 

seuraavia vaiheita ei ole otettu vielä käyttöön tutkimuksen aikana. 

 

Workdayn käyttöönoton yhteyteen linkitettiin vahvasti roolinmuutoksen tukitoimet niin, että 

ne kulkivat koko teknisen käyttöönottoprojektin ohella. Järjestelmän ensimmäisen vaiheen 

käyttöönottoprojektin muutosjohtamisen vaiheet aikataulutettiin etukäteen niin, että 

prosessi aloitettiin lokakuussa 2018 ja se loppuisi noin kesäkuun 2019 lopussa. 

Käytännössä viimeinen lujittamisvaihe kuitenkin jatkuu tätä pidempään mutta rajasin 

tutkivani muutosjohtamismallin toimia kevään 2019 loppuun asti. Ensimmäinen 

valmisteluvaihe ajoitettiin lokakuusta 2018 maaliskuuhun 2019 asti. Suunnitteluvaihe 

sijoittui ajallisesti osittain valmisteluvaiheen kanssa limittäin alkaen marraskuussa 2018 ja 

jatkuen toukokuun 2019 puoliväliin. Toteutusvaihe alkoi marraskuun 2018 aikana ja jatkui 

kesäkuuhun 2019 asti. Lujittamisvaihe alkoi toukokuun 2019 aikana ja jatkuu koko vuoden 

2019. Kuvassa 7 on Aalto-yliopiston muutosjohtamismallin eri vaiheet visuaalisesti 

esitettynä. (Aalto-yliopisto 2019b.)  
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Kuva 7. Uuden tietojärjestelmän käyttöönoton muutosjohtamismallin aikataulu. (mukaillen 

Aalto-yliopisto 2019f)  
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7 Muutosjohtamismalli ja tukitoimet HR:lle järjestelmäprojektissa 

Roolinmuutoksen tukitoimien ymmärtämiseksi kuvaan ensin Aallon käyttämän 

muutosjohtamismallin rakenteen ja muutoksen tukitoimia. Tämän jälkeen esittelen, miten 

ihmiset huomioitiin muutosjohtamismallissa ja lopuksi kuvaan tarkemmin change streamin 

ja change championien toimintaa muutosprosessin aikana. 

 

Aallossa käytettävän muutosjohtamismallin nelivaiheinen toimintasuunnitelma käsittää 

konkreettisia tavoitteita ja toimia, joiden avulla tuetaan muutoksessa olevia ihmisiä ja 

organisaatiota systemaattisesti. Malli koostuu valmistelu-, suunnittelu-, toteutus- ja 

lujittamisvaiheista. Muutosjohtamismalli perustuu siihen ajatukseen, että muutoksessa 

edetään vaihe vaiheelta eteenpäin muutoksen omaksumisen mukaisesti ja muutoksessa 

olevia tuetaan eri vaiheissa eri tavoin. Näiden vaiheiden lisäksi tärkeässä osassa 

muutosjohtamismallissa on ihmisten huomioiminen muutoksessa. Koko muutosprosessin 

aikana huolehditaan siitä, että muutoksessa mukana olevien ihmisten kanssa pidetään 

dialoginen keskusteluyhteys auki kaikissa eri muutoksen vaiheissa. Kuvassa 8 on 

visuaalisesti kuvattu muutosjohtamismallin rakenne. (Aalto-yliopisto 2019k.) 

 

 

Kuva 8. Aalto-yliopiston muutosjohtamismalli (mukaillen Aalto-yliopisto 2019k) 

 

Seuraavaksi esittelen, miten Aallon muutosjohtamismallia hyödynnettiin uuden 

tietojärjestelmän käyttöönottoprojektin muutosjohtamisessa ja HR:n roolimuutoksen 

tukemisen valmistelussa. Ensin käyn läpi tietojärjestelmän käyttöönoton tavoitteita ja 

aikataulua, esittelen tarkemmin, millaisia toimia muutosjohtamismallin eri vaiheisiin liittyy 

ja miten niitä toteutettiin tässä muutoksessa. 

 



 

 

31 

7.1 Muutosjohtamismallin tukitoimet uuden tietojärjestelmän käyttöönotossa 

Kuvaan ensin Aallon muutosjohtamismallin neljän eri vaiheen tehtäviä yleisellä tasolla, 

jonka jälkeen tarkastelen, millaisia tukitoimia Aallossa otettiin käyttöön uuden 

tietojärjestelmän käyttöönotossa. Alla kuvassa 9 on kuvattu muutoksenjohtamismallin eri 

vaiheet ja vaiheisiin kuuluvat tärkeimmät tehtävät. 

 

 

 

Kuva 9. Muutosjohtamisen malli ja vaiheeseen liittyvät tukitoimet. (mukaillen Aalto-

yliopisto 2019f) 

 

Jokaiselle eri vaiheelle määriteltiin etukäteen kuhunkin vaiheeseen kuuluvat toimenpiteet 

ja minkälaisia asioita tulisi ottaa huomioon onnistuneen muutoksen läpiviemiseksi. 

Valmisteluvaiheessa tärkeintä on identifioida, mikä on muutoksen perimmäinen syy ja 

luoda yleinen jaettu visio. Valmisteluvaiheeseen liittyy erilaisia kartoituksia kuten 

vaikutusalan kartoitusta, jolloin kirjataan ylös, miten muutos vaikuttaa organisaatioon ja 

henkilökuntaan, prosesseihin ja työtapoihin, työkaluihin ja taitoihin. Sidosryhmiä 

kartoitettaessa kirjataan ylös keihin muutos vaikuttaa, mitkä sidosryhmät haluavat ja 

voivat olla mukana muutoksen eturintamassa ja mitkä sidosryhmät vaativat muutoksesta 

tiedottamista.  

 

Suunnitteluvaiheessa on tärkeintä kartoittaa muutosvalmiutta sekä asettaa ja kirjata 

muutosta tukevat päämäärät ja konkreettiset toimet siitä, miten asetettuihin päämääriin 

päästään. Suunnitteluvaiheessa kirjataan muutoksen toimintasuunnitelma, 

viestintäsuunnitelma ja osaamisen kehittämisen suunnitelmat. Toteutusvaiheessa on 

tärkeää huolehtia, että suunnitellut toimet ja tehtävät tulevat suoritetuksi. Toimien 

suorittamisen lisäksi on tärkeää huolehtia organisaation jäsenten muutoskyvystä, viestiä 

avoimesti sidosryhmien kanssa ja kannustaa dialogisuuteen. Lujittamisvaiheessa tärkeintä 

on jatkaa muutoksen tukemista käytännössä. Lujittamisvaiheeseen kuuluu keskeisesti 

tilanteen arviointi ja seuranta, palautteen kerääminen sekä onnistumisten juhliminen. 

(Aalto-yliopisto 2019b.) 
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Aalto-yliopistossa uuden tietojärjestelmän käyttöönoton valmisteluvaiheessa ensin 

kirkastettiin muutokselle asetetut tavoitteet. Tavoitteiden kirkastamisessa kartoitettiin 

ensin muutoksen vaikuttavuutta, taulukoimalla millaiset vaikutukset muutoksella on; 

organisaatioon ja henkilökuntaan, toimintatapoihin ja prosesseihin, työkulttuuriin ja 

työtapoihin, työkaluihin sekä osaamiseen ja taitoihin. Eri osa-alueista kirjattiin ylös, 

millainen on tämänhetkinen tilanne, tavoitetila ja lopuksi arvioitiin, kuinka suuri vaikutus 

muutoksella tulee olemaan. Vastaavasti taulukoinnin avulla kartoitettiin eri sidosryhmät, 

sen mukaan kuinka suuri vaikutus heillä on muutokseen, kuinka kiinnostuneita he ovat 

muutoksesta, kuinka vaikutusvaltaisesta ryhmästä on kyse, kuinka paljon tukea he 

tarvitsevat tällä hetkellä ja arvioidaan heidän sekä nykyistä että haluttua sitoutumisen 

määrää. (Aalto-yliopisto 2019b.) 

 

Valmisteluvaiheessa perustettiin muutostiimi eli change stream ja nimettiin muutoksen 

tukijoiksi muutosjohtajat, joina toimi yksiköiden HR-päälliköt ja HR-päälliköt nimesivät 

muutoksen tukijat eli change championit. Muutosvalmiuskyselyjä suoritettiin HR:lle kaksi 

kertaa ja HR-koordinaattorit arvioivat esimiesten muutosvalmiutta eri kouluilla ja laitoksilla. 

Change championeilta saatiin muutosvalmiusarviointeja HR:ltä huhtikuussa, jolloin he 

olivat selvittäneet mitkä asiat innostavat ja turhauttavat HR ammattilaisia muutoksessa. 

(Aalto-yliopisto 2019b.) 

 

Suunnitteluvaiheessa kehitettiin muutosjohtamisen tarkka toimintasuunnitelma. 

Suunnitelmaan liitettiin tieto siitä, miten muutoksesta viestitään, miten osaamista 

kehitetään, miten muutosvastarintaa johdetaan sekä suunniteltiin erilaiset muutokseen 

liittyvät tapahtumat ja tilaisuudet. Muutosjohtajat ja change championit pyrittiin 

sitouttamaan mahdollisimman hyvin mukaan jo suunnitteluvaiheessa. 

Toimintasuunnitelman luomisessa identifioitiin muutosta tukevat toimenpiteet ja mitkä ovat 

kyseisten toimenpiteiden kohderyhmät, kuka on toimenpiteistä vastuussa ja mikä on 

toimenpiteiden aikataulu. Toimenpiteiden suorittamista seurattiin säännöllisesti. (Aalto-

yliopisto 2019b.) Lisäksi suunnitteluvaiheessa laadittiin viestintäsuunnitelma. 

Viestintäsuunnitelmassa pyrittiin viestimään narratiivinen muutostarina tärkeille 

sidosryhmille. Viestintäsuunnitelmaan kirjattiin jokainen viesti tai tapahtuma erikseen ylös, 

sen perään viestin tarkoitus ja toivottu lopputulos, kohderyhmä, suunniteltu julkaisumedia, 

koska tai kuinka usein viesti lähetetään, kuka on viestistä vastuussa ja lopuksi 

statusmerkintä. Kolmas laadittava suunnitelma oli osaamisen kehittämisen suunnitelma. 

Osaamisen kehittämisen suunnitelman avulla määriteltiin etukäteen, millä tavoin ja koska 

HR ammattilaisia tuettaisiin uuden järjestelmän opettelussa. (Aalto-yliopisto 2019b.) 
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Kolmannessa implementointi- eli toteutusvaiheessa, toteutettiin muutosjohtamisen 

suunnitelma. Silloin tarjottiin ratkaisuja opetteluun ja harjoitteluun, varmistettiin viestinnän 

kulku erilaisten viestintäkanavien avulla ja pantiin täytäntöön muut suunnitelmassa kirjatut 

tukitoimet. Change championeiden tehtävänä oli lisätä työntekijöiden sitoutumista 

muutokseen. Toteutusvaiheessa pyrittiin myös tukemaan muutosta ja johtamaan 

muutosvastarintaa. (Aalto-yliopisto 2019b.) Change championit osallistuivat 

toteutusvaiheessa konfiguraatioiden testaamiseen. Osaamisen kehittämisen suunnitelma 

toteutettiin tässä vaiheessa. Kuvassa 10 on kuvattuna Workdayn opettelun tukitoimet 

aikajärjestyksessä.  

 

 

Kuva 10. Osaamisen kehittämisen suunnitelma HR:n Workdayn opettelussa. (Aalto-

yliopisto 2019l) 

 

Workdaysta viestittiin HR:lle sisäisten uutiskirjeiden muodossa ja HR:lle avattiin oma Q&A 

osio Workdayhin liittyen jo hyvissä ajoin ennen uuden järjestelmän opettelua. Lisäksi 

kouluilla ja yksiköissä pidettiin lyhyitä Workday-demoja ennen opettelua, jotta työntekijät 

saivat jo etukäteen käsityksen siitä mitä on tulossa. Itse Workdayn opettelu lähti käyntiin 

yhteisillä kick-off sessioilla, joissa kerrottiin miksi Workday otetaan käyttöön, millainen on 

Workdayn implementoinnin aikataulu. Siinä kuvattiin Workdayn yleiset periaatteet ja miten 

HR ammattilaisten Workdayn opettelu jatkuu tästä eteenpäin. Kick-offin yhteydessä 

kaikille HR ammattilaisille annettiin Workdayhin liittyen ennakkotehtävä, jonka oli tarkoitus 

virittää ja saada heidät jo hieman tutustumaan Workdayhin. Kick-offien jälkeen 

järjestelmän opettelu aloitettiin prosessisessioiden avulla, jotka oli teemoitettu eri 

aihepiirien mukaisesti. Tavoite oli, että jokainen HR-koordinaattori ja HR sihteeri 
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osallistuisi vähintään neljään eri teemaiseen sessioon. Koska ei ollut realistista ajatella, 

että jokainen pääsisi osallistumaan kaikkiin koulutustilaisuuksiin, koulutukset videoitiin ja 

esitysmateriaalit jaettiin kaikille HR ammattilaisille myöhempää kertausta ja aiheeseen 

tutustumista varten. Samaan aikaan kun prosessisessiot alkoivat, HR ammattilaiset 

jaettiin opetteluryhmiin ja heitä kehotettiin hyödyntämään toistensa apua aikatauluttamalla 

yhteisiä opettelusessioita keskenään. Tämän lisäksi itsenäistä Workdayn opettelua tuettiin 

tarjoamalla Workdayn opettelun työkirja ja kevään aikana tarjottiin myös useampia 

Workday calleja eli verkon välityksellä tapahtuvia opettelusessioita. Opetussessioissa 

kerrattiin erilaisia Workday prosesseja ja samalla osallistujat saivat mahdollisuuden kysyä, 

jakaa ja oppia muilta. Opettelu huipentui järjestelmän julkaistavaan versioon 

tutustumiseen ja yhteiseen HR Forumiin, jossa kerättiin opettelun aikaisia mietteitä ja 

kehityskohteita Workdayhin liittyen koko HR henkilöstöltä. (Aalto-yliopisto 2019b.) 

 

Viimeisessä lujittamisvaiheessa pyritään lujittamaan jo aikaansaatu muutos pysyväksi 

muutokseksi. Tässä vaiheessa muutosjohtamismallin mukaan kerätään palautetta, jotta 

voidaan arvioida ja seurata miten hyvin uutta järjestelmää ollaan kyetty hyödyntämään 

sekä tarkastelemaan miten hyvin uudistuneet prosessit ovat toimineet. Change 

championit ja muutosjohtajat keräävät palautetta kyselyiden avulla. Palautteen avulla 

voidaan tarvittaessa suorittaa korjaavia liikkeitä. Lujittamisvaiheen tarkoituksena on tarjota 

valmennusta ja tukea muutosvaiheessa oleville työntekijöille suurimman muutoksen 

jälkeen. Tässä vaiheessa on aika juhlistaa onnistumisia ja jakaa työntekijöiden 

onnistumistarinoita organisaatiossa. Aalto-yliopistossa juhlittiin Workdayn käyttöönottoa ja 

jokaisen HR ammattilaisen panostusta sen toimintaan ja opetteluun yhteisessä HR 

Forumissa kesäkuussa 2019. Tilaisuudessa juhlittiin onnistumisia, kerättiin palautetta ja 

rentouduttiin yhdessä koko HR palveluhenkilöstön kesken. (Aalto-yliopisto 2019b.) 

 

7.2 Ihmisten huomioiminen muutosjohtamismallissa 

Haastattelin henkilöstön ja organisaation kehittämisen päällikköä, jotta sain tarkemman 

kuvan ihmisten huomioimisesta muutosjohtamismallissa ja miten tämä toteutui 

järjestelmäprojektissa. Asiantuntijahaastattelun mukaan (Henkilöstön ja organisaation 

kehittämisen päällikkö, 6.6.2019) muutosjohtamismallin eri vaiheiden lisäksi koko 

muutosprosessissa tärkeässä osassa oli jatkuvan viestinnän ylläpito muutoksessa 

mukana olevien ihmisten kanssa. Viestinnän perusajatus on, että muutoksessa pyritään 

ottamaan ihmiset mukaan muutokseen huomioiden heidän näkemykset ja ajatukset 

muutoksen eri vaiheissa. Ihmisten huomioon ottaminen ja osallistaminen 

muutosprosessiin tapahtuu jatkuvan molemminpuolisen viestinnän avulla. 

Järjestelmäprojektin aikana dialogista keskustelua järjestettiin Aalto-yliopistossa 
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useampien erilaisten keskustelutilaisuuksien ja foorumien avulla. (Henkilöstön ja 

organisaation kehittämisen päällikkö, 6.6.2019.) 

 

Keskustelutilaisuuksien suunnittelussa hyödynnettiin projektin johtamisen 

valmisteluvaiheessa tehtyjä sidosryhmäanalyyseja. Sidosryhmäanalyysissa hyödynnettiin 

eri sidosryhmien ja yksilöiden määritelmiä siitä, kuinka kiinnostuneita he olivat 

muutoksesta ja kuinka suurta vaikutusvaltaa heillä oli organisaatiossa. Arvioinnin mukaan 

voitiin silloin määritellä tarkemmin, minkälaisia keskustelutilaisuuksia järjestetään, kenelle 

ja mikä näiden tilaisuuksien tavoite tulisi olemaan. Taulukossa 2 on esitettynä ihmisten 

kuulemisen foorumit. (Henkilöstön ja organisaation kehittämisen päällikkö, 6.6.2019.) 

 

Taulukko 2. Muutoksen aikana käydyt keskustelutilaisuudet Aalto-yliopistossa. 

(Henkilöstön ja organisaation kehittämisen päällikkö 6.6.2019) 

Tapahtuma Osallistujat Tilaisuuden tavoitteet 

HR Forum koko HR henkilöstö -yleiskuvan antaminen 

tulevasta muutoksesta  

-herättää huomaamaan, 

että muutos on tulossa 

-avartaa näkemyksiä 

millaisia eri 

mahdollisuuksia muutos voi 

tuoda 

HR johtoryhmän palaverit HR:n johtoryhmän 

edustajat 

-yhteisen ymmärryksen 

rakentaminen muutoksesta 

-muutoksen toteuttamisen 

suunnittelu 

HR palaverit kouluilla HR tiimit  -ymmärrys 

tulevaisuudennäkymistä 

HR:ssä 

-ymmärrys miten roolit 

tulevat muuttumaan  

-mitä roolimuutokset 

tarkoittavat jokaiselle 

käytännössä 

-yksilöiden toiveiden ja 

näkemyksien kerääminen  
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HR forumeita järjestetään koko HR henkilöstölle Aalto-yliopistossa vuodessa noin kaksi 

kertaa. Näissä yhteisissä tapahtumissa tiedotetaan yleisellä tasolla tulevista asioista ja 

muutoksista. Uudesta HR:n tietojärjestelmästä kerrottiin ensimmäisen kerran vuonna 

2017 keväällä HR Forumissa. HR Forumissa tapahtuneissa keskusteluissa tavoitteena oli 

antaa yleiskuva tulevasta muutoksesta, herätellä ja tiedottaa, että muutos on tulossa ja 

avartaa näkemyksiä siitä, mitä tämä muutos mahdollistaa ja käytännössä tarkoittaa. 

(Henkilöstön ja organisaation kehittämisen päällikkö, 6.6.2019.) 

 

HR johtoryhmän palaverit olivat puolestaan suunnattu yksiköiden HR päälliköille ja 

yliopisto tasoisten tiimien vetäjille. Tästä syystä johtoryhmän jäsenet osallistettiin tiiviisti 

aivan muutosprosessiin alusta loppuun ja heidän näkemyksiä ja ajatuksia otettiin tarkoin 

huomioon koko prosessin aikana. Johtoryhmän palavereissa oli toisinaan ulkopuolisia 

puhujia, jotka kertoivat kokemuksia HR järjestelmien käyttöönotosta ja HR toimintojen 

organisoinnista. HR johtoryhmässä mietitään yhdessä, miten Aalto-yliopistossa HR 

palvelut toteutetaan. (Henkilöstön ja organisaation kehittämisen päällikkö, 6.6.2019.) 

 

Koulujen HR palavereihin osallistuivat HR päälliköiden johdolla HR-koordinaattorit ja HR 

sihteerit. HR palaverien tavoitteena oli antaa tiimiläisille parempi ymmärrys HR:n 

tulevaisuudennäkymistä ja ymmärrys siitä, miten heidän roolinsa tulevat muuttumaan, 

mitä roolimuutokset tarkoittavat jokaiselle käytännössä sekä kerätä ihmisten toiveita ja 

näkemyksiä. Näissä pienemmissä ryhmissä tuttujen kollegoiden kesken ihmisten on 

helpompi tuoda ilmi omia toiveita ja ajatuksia, mikä on yksi tärkeä syy, miksi tällaisia 

keskustelutilaisuuksia järjestettiin. HR päälliköt raportoivat muutoksenjohtamistiimille 

eteenpäin kouluilla nousseet toiveet ja näkemykset, joita voitiin hyödyntää 

muutosprosessin kulun arvioinnissa ja kehittämisessä. (Henkilöstön ja organisaation 

kehittämisen päällikkö, 6.6.2019.) 

 

7.3 Change streamin toiminta 

Muutosta tukemaan muodostettiin erikseen Change stream -tiimi, joka pyrki edistämään 

toimillaan omissa yksiköissään ja laitoksillaan muutoksen sujumista mahdollisimman 

kitkattomasti. Change stream toimi järjestelmäprojektin alaprojektina ja sen tavoitteena oli 

huolehtia siitä, että työntekijät ja esimiehet pysyvät ajan tasalla HR prosesseihin ja uuteen 

tietojärjestelmään liittyvistä muutoksista. He huolehtivat, että työntekijät ja esimiehet ovat 

Henkilökohtaiset 

keskustelut HR 

ammattilaisten kanssa 

eri rooleissa toimivat HR 

ammattilaiset 

-yksilöiden toiveiden ja 

näkemyksien kerääminen 
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halukkaita ja kykeneväisiä ottamaan käyttöön uudet automatisoidut itsepalvelua vaativat 

HR prosessit ja varmistavat, että HR henkilöstö on kykeneväinen tukemaan asiakkaitaan 

muutosprosessissa. (Aalto-yliopisto 2019i). 

 

Change streamin toiminnan tavoitteeksi asetettiin muutoksen toimintasuunnitelman 

suunnittelu ja toteutus, muutoksen viestintäsuunnitelman suunnittelu ja toteutus, 

osaamisen kehittämisen suunnitelman suunnittelu ja toteutus, palautteen ja seurannan 

suorittaminen sekä muutosjohtamismallin rakentaminen, jota voidaan hyödyntää myös 

tulevissa muutosprojekteissa. Change streamin toiminta alkoi lokakuussa 2018 ja jatkuu 

koko vuoden 2019 ajan. (Aalto-yliopisto 2019i). 

 

Change streamin ryhmän jäsenet jakautuivat viiden eri roolin alle, josta jokaiselle kuului 

omat vastuualueet ja tehtävät. Alla kuvassa 10 Change streamiin kuuluvien eri roolit. 

 

Kuva 11. Change streamin roolit (mukaillen Aalto-yliopisto 2019i) 

 

Change stream koostui siis muutoksen projektijohtajasta, viestinnän asiantuntijasta, 

osaamisen kehittämisen asiantuntijasta, muutosjohtajista kouluissa ja palveluissa sekä 

change championeista kouluissa ja palveluissa. Muutoksen johtajan vastuulla oli 

muutoksen johtamisen suunnitelman suunnittelu ja esittäminen. Hän oli vastuussa 

muutosjohtamisen toimintasuunnitelmasta, seuraamisesta ja projektijohtajien 

sparraamisesta. Lisäksi hänen vastuullaan oli varmistaa erilaisten muutosjohtamistoimien 

kuten sidosryhmäanalyysin ja muutosvalmiusanalyysin tekeminen ja dokumentaatio. 

Viestinnän asiantuntija puolestaan oli vastuussa viestinnän toimintasuunnitelman 

laatimisesta ja ylläpidosta. Hän vastasi muutosviestinnän suunnittelusta, koordinoinnista 
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ja toteutuksesta ennalta määritellyissä kanavissa yhteistyössä muutosjohtajien ja change 

championeiden kanssa. Osaamisen kehittämisen asiantuntija oli vastuussa osaamisen 

kehittämisen toimintasuunnitelman laatimisesta ja ylläpidosta. Tämän lisäksi hän vastasi 

osaamisen kehittämisen hankkeiden suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta 

yhteistyössä muutosjohtajien ja change championeiden kanssa. (Aalto-yliopisto 2019i). 

 

Viides ryhmä muodostui muutoksen johtajista kouluilla ja palveluissa. Muutoksen johtajien 

tehtävänä oli johtaa muutosprosessia ja auttaa tiimejä uuden omaksumisessa. Heidän 

tehtävänä oli myös esimiehien coachaus muutoksessa ja välittää työntekijäpalautetta 

projektiryhmälle, jota projektiryhmä voi hyödyntää mahdollisten muutoksessa esiin 

nousevien haasteiden kohtaamisessa. Viimeinen ryhmä muodostui change 

championeista, jotka toimivat kouluilla ja palveluissa. Change championit olivat HR:ssä 

työskenteleviä HR-koordinaattoreita, jotka HR päälliköt olivat nimenneet tähän tehtävään. 

Heidän tehtävänään oli tukea muutosjohtajia muutoksen läpiviennissä. He viestivät 

tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti paikallisella tasolla ja coachasivat työntekijöitä 

muutoksessa. Lisäksi heidän tehtävänä oli kuulostella, miten muutos otettiin vastaan eri 

kouluilla ja laitoksilla sekä välittää työntekijäpalautetta muutosjohtajille eteenpäin. (Aalto-

yliopisto 2019i). 

 

Change stream oli koottu niin, että se läpi leikkaa mahdollisimman hyvin HR:n eri tasot ja 

HR edustajia olisi mahdollisimman kattavasti eri kouluilta, jotta muutoksen etenemisestä 

saadaan mahdollisimman todenmukainen kuva. Change streamin roolien ja vastuiden 

määrittelyn jälkeen tehtävät sidottiin nelivaiheisen muutosjohtamismallin toimien kanssa 

yhteneväiseksi. Valmisteluvaiheen change streamin projektiryhmäläisten tehtävät 

sijoittuivat lokakuun 2018 ja maaliskuun 2019 väliin. Suunnitteluvaiheen toimet sijoittuivat 

limittäin lokakuun lopulta 2018 huhtikuun 2019 loppuun kun toteutusvaiheen toimet 

sijoittuivat marraskuusta 2018 toukokuuhun 2019. Lujittamisen vaiheen toimet alkoivat 

huhtikuussa 2019 ja jatkuvat niin kauan kuin Workdayssä otetaan yhä uusia eri toimintoja 

käyttöön. (Aalto-yliopisto 2019i). 

 

7.4 Change championien toiminta 

Change stream –tiimin yhtenä tärkeänä muutoksen tukijaryhmänä toimivat change 

championit. Heillä oli merkittävä tehtävä muutoksen tukemisessa uuden järjestelmän 

käyttöönotossa niin, että he tukivat muutoksen johtajia koko muutosprojektin aikana. He 

loivat positiivista kuvaa muutoksesta ja avustivat muutoksen omaksumisessa. Heidän 

roolissaan tärkeintä oli kyky coachata ja sparrailla, kuunnella ja havainnoida merkkejä 

muutosvastarinnasta, olla etunenässä opettelemassa Workdaytä, kannustaa 
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kaksisuuntaiseen kommunikaatioon, kuunnella huolia ja erityisesti olla läsnä ja paikalla 

siellä missä muutosta tapahtuu. (Aalto-yliopisto 2019j).  

 

Change championeilla oli ensimmäinen aloitustapaaminen joulukuussa 2018 kun 

muutostiimien toimintaa käynnistettiin muutenkin. Change championit osallistuivat change 

streamin kahden viikon välein pidettäviin tapaamisiin, joissa käsiteltiin muutoksen 

läpiviennin edistymistä. Change championeille tämä toimi viestinnän pääkanavana, jossa 

he pääsivät tuomaan eri kouluilta ja laitoksilta saatua palautetta. Change championit olivat 

myös mukana Workdayn testauksissa, jotta he oppivat ymmärtämään, miten Workday 

toimii ja mitä sillä voitaisiin tehdä. Tämä oli tärkeää, että he ymmärsivät itse, miten 

järjestelmä toimii, jotta he pystyisivät viestimään käyttäjä näkökulmasta tulevasta 

työtapojen muutoksesta. Change championeiden tuli ymmärtää järjestelmää myös siksi, 

että he olivat mukana Workdayn koulutustilaisuuksissa ja pitivät lyhyitä demoja kouluilla ja 

laitoksilla. (Aalto-yliopisto 2019j). 
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8 Haastattelujen toteutus ja tulokset 

Tässä kappaleessa kuvaan ensin haastattelussa käytettyjä menetelmiä ja tavoitteita 

lyhyesti, jonka jälkeen kuvaan haastattelujen toteutusta ja kulkua tarkemmin. Lopuksi 

analysoin haastatteluaineistoa. 

 
8.1 Menetelmä ja tavoitteet 

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, minkälaisia HR roolien muutostukitoimia Aalto-

yliopistossa tarjottiin ja minkälaisia kokemuksia tämä muutos HR ammattilaisissa herätti. 

Teemahaastatteluiden avulla haettiin vastauksia päätavoitteen toiseen ja kolmanteen 

osaan eli tutkittiin HR ammattilaisten kokemuksia HR roolien muutokseen ja tutkittiin 

heidän kokemuksia muutostukitoimiin liittyen Aalto-yliopistossa uuden tietojärjestelmän 

käyttöönoton aikana. Haastatteluissa keskityttiin saamaan vastaukset 

tutkimuskysymyksiin; minkälaisia tunteita HR roolinmuutosprosessi herätti HR 

ammattilaisissa, minkälaiseksi HR ammattilaiset uskovat HR roolien muuttuvan 

tulevaisuudessa ja minkälaiseksi HR ammattilaiset toivovat HR roolien muuttuvan Aalto-

yliopistossa. 

 

Kokemuksien selvittämiseksi valitsin aineistonkeruun metodiksi haastattelun, koska pyrin 

saamaan vastauksen kysymyksiin mitä, miten ja miksi. Tutkimushaastattelussa tutkija 

pyrkii välittämään kuvaa haastateltavan ajatuksista, käsityksistä, kokemuksista ja tunteista 

(Hirsjärvi & Hurme 2009, 41). Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven (2009, 74) mukaan 

haastattelu on hyvä valinta silloin kun haastatteluun halutaan sellainen henkilö, jolla on 

kokemusta tutkittavasta ilmiöstä tai tietoa aiheesta. Tavoitteenani oli lähteä kartoittamaan 

Aallon henkilöstöhallinnon kokemuksia HR roolimuutosprosessista, joten tästä syystä tällä 

hetkellä organisaatiossa työskentelevät HR ammattilaiset valikoituivat haastatteluihin. 

Teemahaastatteluiden lisäksi muutoksen kuvaamisessa selvitin asiantuntijahaastattelun 

avulla muutostukitoimien yksityiskohtia haastattelun avulla. Molemmat aiheet ovat 

sellaisia, joista kaikkein tarkimman kuvaksen saan haastattelemalla eri HR rooleissa 

toimivia henkilöitä. 

 

Analyysimetodiksi valitsin haastatteluihin aineistolähtöisen sisällönanalyysin. 

Sisällönanalyysi on laadullinen tutkimusmenetelmän metodi, jossa etsitään 

merkityssuhteita ja merkityskokonaisuuksia. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä 

tutkijan tavoitteena on löytää tutkimusaineistosta esimerkiksi jonkinlainen toiminnan 

logiikka tai tutkimusaineiston ohjaamana jonkinlainen tyypillinen kertomus. (Vilkka 2015.) 

Analyysiprosessissa tutkija päättää tutkimusaineiston keräämisen jälkeen, ennen 

analyysin tekemistä, mitä hän lähtee aineistosta etsimään. Tutkimusaineistoa 
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pelkistetään, tiivistetään ja pilkotaan osiin asetettujen tutkimusongelmien ja 

tutkimuskysymysten avulla. Tämän jälkeen tutkimusaineisto ryhmitellään uudeksi 

johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Tutkimuksen tuloksena ryhmittelyistä muodostuu 

käsitteitä, luokitteluja tai teoreettinen malli. (Vilkka 2015.) 

 

8.2 Toteutus 

Haastattelut toteutin teemahaastatteluina, joihin haastattelin yhteensä kahdeksaa Aalto-

yliopistossa toimivaa HR ammattilaista. Haastateltavaksi valikoitui HR päälliköitä, HR 

koordinaattoreita ja HR sihteereitä eri kouluilta, laitoksilta ja palvelutasolta, jotta saisin 

mahdollisimman kattavan käsityksen eri rooleista, heidän työnkuvastaan ja miten muutos 

on vaikuttanut heihin. Sopivien haastateltavien valintaan sain apua 

roolinmuutosprosessista vastaavalta henkilöstöpäälliköltä. Taulukossa 3 on esiteltynä 

haastatellut HR ammattilaiset, heidän roolinsa ja työskentelevätkö he suoraan kouluilla vai 

kouluja tukevissa yhteisissä palveluissa. Eri kouluilla työskentelevät henkilöt työskentelivät 

koulujen HR palveluissa mutta haastateltavien anonymiteetin varmistamiseksi en erottele 

tarkemmin, kuka työskenteli milläkin koululla. 

 

Taulukko 3. Haastatellut HR ammattilaiset 

Haastat

eltavat 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

Tehtävä

nimike 

HR-

koordin

aattori 

HR 

päällik

kö 

HR 

partne

r 

HR 

sihteer

i 

HR 

sihteer

i 

Henkilöst

öjohtaja 

HR-

koordin

aattori 

HR 

partne

r 

Haastat

eltavan 

työyksik

kö 

kouluta

solla 

koulut

asolla 

yhteisi

ssä 

palvel

uissa 

koulut

asolla 

koulut

asolla 

yhteisissä 

palveluiss

a 

kouluta

solla 

yhteisi

ssä 

palvel

uissa 

 

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Jokainen haastattelu kesti noin tunnin ja 

jokainen haastattelu nauhoitettiin. Haastattelut pidettiin huhtikuun ja toukokuun 2019 

välisenä aikana. Haastattelut suoritettiin haastateltavien omissa työtiloissa eri yksiköissä 

hiljaisissa palaverihuoneissa.   

 

Teemahaastatteluissa haastattelun pääkysymyksiksi nostin seitsemän eri kysymystä, 

jotka ryhmittelin haastateltavien kannalta mahdollisimman loogiseen järjestykseen niin, 
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että ensin kysyin haastateltavien työ- ja koulutustaustasta. Seuraavaksi kysyin heidän 

nykyisistä rooleistaan, mihin suuntaan he uskovat ja mihin suuntaan he haluaisivat HR 

roolien muuttuvan. Lopuksi kysyin, miten roolinmuutosprosessi on sujunut uuden 

tietojärjestelmän käyttöönoton aikana, ja miltä muutos on heistä tuntunut. Liitteessä 1 on 

esiteltynä teemahaastattelussa esitetyt haastattelukysymykset. Näiden kysymysten lisäksi 

kysyin haastateltavilta tarkentavia lisäkysymyksiä aihepiireihin liittyen. 

 

Valitsin liitteessä 1 esitellyt haastattelukysymykset haastatteluihin, sillä niiden avulla pyrin 

saamaan vastauksen tutkimuskysymyksiini. Haastattelukysymykset yksi, kaksi ja kolme 

toimivat taustoittavina kysymyksinä, joiden avulla selvitin, minkälainen on HR sihteerin, 

HR koordinaattorin ja HR päällikön nykyinen rooli ja minkälaisia työtehtäviä heille kuuluu. 

Tutkimuskysymykseen minkälaisia tunteita HR roolinmuutosprosessi herätti HR 

ammattilaisissa vastasi haastattelukysymys kuusi ja seitsemän. Näiden 

haastattelukysymysten avulla selvitin, miten roolinmuutosprosessi on sujunut ja miltä tämä 

muutos on heistä tuntunut. Tutkimuskysymykseen minkälaiseksi HR ammattilaiset 

uskovat HR roolien muuttuvan tulevaisuudessa vastasi haastattelukysymys neljä. 

Puolestaan tutkimuskysymykseen minkälaiseksi HR ammattilaiset toivovat HR roolien 

muuttuvan Aalto-yliopistossa vastasi haastattelukysymys viisi eli millaisia muutostoiveita 

haastateltavilla on HR roolien suhteen, toisin sanoen millaiseksi he haluavat HR roolien 

muuttuvan. 

 

8.3 Analyysi  

Analyysin toteuttamisessa hyödynsin Tuomen ja Sarajärven (2018) esittämää laadullisen 

tutkimuksen yleistä kuvausta ja etenin sen mukaisesti aineiston analysoimisessa. Sen 

mukaan ensimmäisessä vaiheessa päätetään mikä aineistossa on kiinnostavaa. Toisessa 

vaiheessa käydään aineisto läpi sekä erotetaan ja merkitään asiat, jotka tutkija on 

rajannut kiinnostaviksi. Kolmannessa vaiheessa luokitellaan, teemoitetaan tai tyypitellään 

aineisto. Lopuksi analyysistä kirjoitetaan yhteenveto.  

 

Ennen aineiston analyysia litteroin koko haastatteluaineiston. Ensimmäisessä vaiheessa 

tutkimuskysymysten selvittämisen kannalta arvioin aineistossani olevan kiinnostavaa 

tutkia haastateltavien näkemyksiä rooleista, roolinmuutoksesta, roolinmuutosprosessista 

ja roolinmuutostoiveista. Toisessa vaiheessa kävin koko litteroidun haastatteluaineiston 

läpi ja taulukon avulla kirjasin jokaisen haastateltavan alle heidän vastauksensa 

seitsemään teemahaastattelun kysymykseen. Tämän lisäksi litteroidusta aineistosta 

keräsin haastateltavien suoria sitaatteja. Kolmannessa vaiheessa taulukon avulla oli 

helpompi löytää aineistosta samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia ja lopulta nostaa 
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toistuvia teemoja muutokseen ja HR rooleihin liittyen. Seuraavaksi esittelen 

haastatteluiden tulokset ryhmitellen tutkimuskysymysten mukaisesti. 

 

8.3.1 HR ammattilaisten roolit ja miten HR roolien uskotaan muuttuvan 

tulevaisuudessa Aalto-yliopistossa 

Haastatteluissa selvitin haastattelukysymysten 1-4 avulla, millaiset roolit HR 

ammattilaisilla on Aalto-yliopistossa ja minkälaiseksi he uskovat HR roolien muuttuvan 

tulevaisuudessa. Kahden eri kouluilla toimivan HR sihteerin haastatteluiden perusteella 

heidän tehtävänkuvansa esittelyssä samankaltaista oli se, että he hoitavat työntekijöiden 

koko työsuhteen elinkaareen liittyvät käytännönjärjestelyt. Tämän lisäksi heidän työhönsä 

liittyy laitoksen sisäistä viestintää ja erilaisia selvittelytöitä. Suurimpana erona heidän 

käytännön työtehtävissään nousi esille se, että toisen työ muistutti enemmän 

yleissihteerin töitä, kun toisen työhön liittyi syvempää erityisosaamisen itsenäistä hallintaa, 

koska hän teki enemmän kansainvälisten asioiden hoitamisen neuvontaa ulkomaalaisille 

työntekijöille.  

 

Haastattelin kahta HR-koordinaattoria ja kahta HR partneria, jotka kaikki toimivat eri 

kouluissa tai yksiköissä. HR-koordinaattorien roolissa yhteistä oli laitosjohtajien 

tukeminen; vastaaminen siitä, että operatiivinen HR toimii laitoksella ja yksiköissä, 

laitoksen sisäisen viestinnän tukeminen ja laitoksen ja yksiköiden kehitysprojektien 

eteenpäin vieminen. Yhteisten tehtävien lisäksi toisen HR-koordinaattorin työnkuvassa 

painottui erityisesti rekrytointiosaaminen, esimiehien ja johtajien coachaaminen sekä 

yhteisten toimintojen kehittäminen koulun HR palveluissa ja vastuu laitoksen 

operatiivisesta HR toiminnasta. Haastattelussa kävi ilmi, että HR-koordinaattorin 

nimikkeestä huolimatta haastateltava toimi hyvin HR partnermaisessa roolissa. HR 

partnereilla yhdistäviä työtehtäviä olivat coachaava ja valmentava ote, yliopistolaajuiset 

kehittämistehtävät, nimetyn yksikön tukeminen erityisesti esimiesten ja päälliköiden 

tukeminen, johtoryhmässä toimiminen, yksikön rekrytoinneissa tukeminen ja 

työnantajamielikuvan kehittäminen. 

 

HR päällikkötasolta haastattelin HR päällikköä koululta ja henkilöstöjohtajaa yhteisistä 

palveluista. Näitä tehtäviä ei ole järkevää vertailla toisiinsa, koska tehtävänkuvat eroavat 

toisistaan melkoisesti, joten esittelen tässä, miten haastateltavat kuvasivat roolejaan. HR 

päällikön päätehtävä on tukea dekaania kaikissa hänen tehtävissään. Hän vastaa siitä, 

että työntekijöiden elinkaaren tehtäviä hoidetaan laitoksella, hän hoitaa professorien 

rekrytoinnin, uriin liittyvät etenemiset ja tukee professoreita uralla etenemisessä. Suurin 

osa hänen työstään menee suunnittelu- ja kehitystyöhön sekä laitoksen sisällä että 
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koulujen välillä. Yhteisissä palveluissa toimivan henkilöstöjohtajan tehtävä on 

kaksiosainen. Hänen vastuulleen kuuluvat HR asiat ja turvallisuus- ja aulapalvelut. Hän on 

vastuussa operatiivisen HR:n toiminnasta. Eniten hänen työaikaansa kuluu strategiseen 

HR työhön ja henkilöstön kehittämiseen. 

 

Aalto-yliopiston HR ammattilaisilla oli varsin samankaltaisia näkemyksiä siitä, millaiseksi 

he uskovat HR roolien muuttuvan tulevaisuudessa. Suurin osa vastaajista kuvasi HR 

rooleista kysyttäessä HR ammattilaisten tehtäviä ja työnkuvia. Vastauksissa toistui ajatus 

siitä, että osa aikaisemmin HR sihteerien tarjoamista hallinnollisista palveluista siirtyy 

itsepalveluksi työntekijöiden hoidettavaksi. HR ammattilaiset uskovat kuitenkin, että 

itsepalvelun lisääntyessä jää edelleen tehtäviä, joita hoitavat HR sihteerit. Haastateltavat 

uskoivat, että HR sihteerien palveluiden tarjonta monimuotoistuu niin, että työntekijöiden 

asioita voidaan jatkossa hoitaa service deskien eli palvelutiskien kautta, puhelimitse, 

sähköpostitse ja ohjausta annetaan myös chatin sekä botin avustuksella. Haastateltavat 

odottavat HR sihteerien työn muuttuvan generalistisempaan suuntaan.  

 

Haastateltavat uskovat myös, että partner tyyppisiä strategisia rooleja olisi jatkossa 

enemmän. Haastateltavat ajattelivat, että uusien HR partnerien roolissa pysyy edelleen 

tärkeänä esimiesten tukeminen, sparraaminen, kehittäminen, erilaiset selvittelyasiat ja 

ihmisten kanssa asioista sopiminen. He määrittelivät HR partnereille tulevaisuudessa 

tärkeiksi osaamisalueiksi: organisaation kehittämistehtävät, coachaus, konsultointitaidot 

sekä syvemmän asiantuntijaosaamisen. 

 

8.3.2 Millaisia tunteita HR roolinmuutosprosessin tukitoimet herättivät 

Haastatteluiden tavoitteena oli selvittää, millä tavoin HR ammattilaisia tuettiin 

roolinmuutoksessa Aalto-yliopistossa uuden tietojärjestelmän käyttöönotossa ja miltä 

tämä muutos on heistä tuntunut. Keräsin dokumentteja roolinmuutosprosessin tukitoimista 

Aalto-yliopistossa saadakseni kuvan meneillään olevasta prosessista ja haastatteluissa 

kysyin haastateltavilta heidän kokemuksistaan, miten roolinmuutosprosessi on sujunut ja 

miltä muutos on heistä tuntunut. Roolinmuutosprosessin sujumisesta kysyttäessä monet 

kertoivat, miten uuden tietojärjestelmän käyttöönotto on sujunut. 

 

Yhteisesti haastateltavat nostivat esiin, että uuden tietojärjestelmän käyttöönoton aikana 

tapahtuvassa roolinmuutosprosessissa itse työ ei ollut muuttunut moneltakaan osin mutta 

työn tekeminen oli muuttunut. Työhön saataisiin uusi työkalu, jonka takia tapa tehdä 

asioita väistämättä muuttuisi. Tarkemmin työtapojen muutoksesta kertoivat HR sihteerit ja 

HR-koordinaattorit. He kertoivat, että heillä oli nyt monta uutta tehtävää ja työvaihetta 
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prosesseissa tai osa tehtävistä oli siirtynyt heille toisesta yksiköstä. Tästä huolimatta HR 

sihteerit uskoivat työn tekemisen nopeutuvan pidemmän päälle, kun osa prosesseista 

virtaviivaistuu. HR-koordinaattorit ja HR partnerit roolinmuutoksesta kysyttäessä totesivat, 

että uuden tietojärjestelmän käyttöönotto ei juuri vaikuta heidän työnkuvaansa tai 

rooliinsa, sillä heidän vastuulleen eivät juuri kuluu hallinnolliset HR tehtävät. Suurin 

muutos heille on se, että he joutuvat opettelemaan uuden järjestelmän käyttöä ja 

tukemaan erityisesti esimiehiä järjestelmän käytössä. HR sihteerit olivat samaa mieltä, 

että uusi järjestelmä ja uusien toimintatapojen opettelu ja opettaminen työntekijöille vie 

aluksi paljon aikaa.  

 

Suurempia eroavaisuuksia esiintyi, kun haastateltavilta kysyi, miltä muutos on heistä 

tuntunut. HR päälliköt näkivät muutokset varsin positiivisina, kun puolestaan HR 

sihteereiltä esiin nousi huoli tulevasta. HR-koordinaattorit ottivat muutoksen melko 

rauhallisesti, mutta olivat lähinnä huolissaan HR sihteerien jaksamisesta. HR sihteerit ja 

HR-koordinaattorit raportoivat HR sihteerien uupumuksesta muutoksien ja uuden 

opettelun suhteen. Osa kertoi kuormittavuuden näkyvän lisääntyneinä poissaoloina ja 

yleisenä epätietoisuutena, miten asiat hoidetaan jatkossa. HR sihteerit kertoivat, ettei 

heidän kysymyksiinsä uudesta järjestelmästä ole vastattu, ja heille on jäänyt epäselväksi, 

keneltä saa tietoa tarvittaessa. Esiin nousi suuri huoli siitä, ettei heillä ole enää jatkossa 

aikaa kohdata ihmisiä, kun he hoitavat hallinnolliset tehtävät ja neuvonnan pääasiassa 

järjestelmien ja netin kautta. HR-koordinaattorit ja HR partnerit kokivat muutoksen 

neutraalisti tai varovaisen positiiviseksi. He olivat helpottuneita, että paperin pyöritys 

loppuu uuden tietojärjestelmän käytön myötä ja kokivat, että joidenkin prosessien 

hoitaminen helpottuu. He totesivat, että ensimmäiset kuukaudet uuden järjestelmän 

käytön opettelussa ovat raskaita mutta pidemmän päälle se nopeuttaa asioiden hoitoa. 

HR partnerit kuvailivat myös omasta uudesta työroolista nousseita tuntemuksia. Uusi 

tehtävä herätti innostusta uuden oppimisesta ja ammatillisesta kehittymisestä. Rooli 

herätti ajoittain epävarmuutta siitä, mitkä kaikki tehtävät kuuluvat tämän roolinhaltijalle. 

Heille epämieluisia tunteita heräsi siitä, jos ei ehtinyt hoitamaan kaikkia asioita tai ehtinyt 

käyttää aikaa sellaisiin asioihin, jotka he kokevat olevan tärkeitä. 

 

8.3.3 Millaisia HR roolit voisivat olla tulevaisuudessa 

Lopuksi selvitin, millaiseksi haastateltavat haluaisivat HR roolien muuttuvan Aalto-

yliopistossa. HR sihteerit esittivät tähän kysymykseen konkreettisia toivomuksia 

työntekemisen tapojen muuttamiseksi mutta myös toivomuksia millaisiin asioihin he 

käyttäisivät enemmän työaikaansa. HR-koordinaattorit ja HR partnerit esittivät yleisen 
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tason kehitysehdotuksia, kun puolestaan HR päällikkö tasolla toimivat visioivat miltä kaikki 

Aallon HR roolit näyttäisivät tulevaisuudessa.  

 

HR sihteerit toivoivat, että prosessiketjuja lyhennettäisiin, erillisiä järjestelmiä olisi 

vähemmän, selvittelyyn menisi vähemmän aikaa ja työ olisi vähemmän hektistä. Näiden 

kehitettävien toimien lisäksi he toivoivat enemmän aikaa suunnitella, enemmän aikaa 

ihmisten kohtaamiseen ja enemmän yhteisöllisyyttä. HR-koordinaattoreilta ja HR 

partnereilta suurin yhtenäinen toivomus oli, että työaikaa käytettäisiin enemmän 

kehittämistehtäviin kuin hallinnollisiin tehtäviin. HR päällikkö tasolla visioitiin, että HR 

päälliköt muuttuvat superpartnereiksi, jolloin heidän tehtävänkuvansa muuttuu entistä 

strategisempaan suuntaan ja he hyödyntävät datapohjaista johtamista. Nykyiset HR-

koordinaattorit muuttuvat HR partnereiksi, jotka hyödyntävät HR dataa esimiesten ja 

johtajien ohjaamisessa ja tukemisessa. Tämän lisäksi kouluissa toimii johonkin tiettyyn 

aihepiiriin kuten rekrytointiin tai kansainvälisiin asioihin erikoistuneita työntekijöitä. 

Operatiivisen HR tuen tarjoaa HR-sihteerit service deskien, chatin ja HR bottien avulla. 

Lisäksi koulujen HR ammattilaisia tukee center of expertise ryhmä. Tämä 

asiantuntijajoukko tukee kaikkia HR ammattilaisia Aallon yhteisissä 

henkilöstöprosesseissa ja kehittää HR toimintoja yliopistolaajuisesti. Kuvassa 12 edellä 

kuvattu tulevaisuuden HR roolien visio Aalto-yliopistossa. 

 

 

 

Kuva 12. Visio tulevaisuuden HR rooleista Aalto-yliopistossa. 
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9 Pohdinta 

Tässä opinnäytetyössä tutkin, minkälaisia HR roolien muutostukitoimia Aalto-yliopistossa 

tarjottiin ja minkälaisia kokemuksia tämä muutos HR ammattilaisissa herätti. 

Muutostukitoimien selvittämiseksi etsin vastausta seuraaviin alatutkimuskysymyksiin: 

minkälaisia HR roolien muutostukitoimia tarjottiin Aalto-yliopistossa, minkälaiset roolit HR 

ammattilaisilla on nyt Aalto-yliopistossa ja minkälaiseksi HR ammattilaisten roolit ovat 

muuttumassa Aalto-yliopistossa. HR ammattilaisten kokemuksien selvittämiseksi etsin 

vastausta seuraaviin alakysymyksiin: minkälaisia tunteita HR roolinmuutosprosessi herätti 

HR ammattilaisissa, minkälaiseksi HR ammattilaiset uskovat HR roolien muuttuvan 

tulevaisuudessa ja minkälaiseksi HR ammattilaiset toivovat HR roolien muuttuvan Aalto-

yliopistossa. 

 

Tutkimuksessa selvisi, että Aalto-yliopiston HR roolien muutostuki uuden tietojärjestelmän 

käyttöönoton aikana oli systemaattista ja tukitoimia tarjottiin monikanavaisesti ja 

suunnitelmallisesti. Muutoksen herättämät tuntemukset olivat pääosin neutraaleja ja 

positiivisia, josta voidaan päätellä, että muutostuki on ollut kokonaisuudessaan varsin 

onnistunutta. Lisäksi selvisi, että HR roolit ovat muuttumassa koko organisaatiossa 

strategisempaan suuntaan. HR roolien muutos on jo alkanut mutta muutosprosessi on 

vielä alkuvaiheessa. 

 

HR ammattilaisten rooleja tarkastellessa selvisi, että Aalto-yliopistossa on käytössä tällä 

hetkellä kaksi virallista HR roolin tehtävänkuvausta, toinen HR-koordinaattoreille ja toinen 

HR sihteereille. (Aalto-yliopisto 2019b.) Haastatteluaineistosta kävi ilmi, että 

tehtävänkuvausten lisäksi Aalto-yliopiston HR palveluista löytyy neljä erilaista HR roolia; 

HR sihteerit, HR-koordinaattorit, HR Partnerit ja HR päälliköt. Tämä konkretisoi sen, että 

Aalto-yliopistolla eletään HR roolien murrosvaihetta, koska organisaatiosta löytyy 

samanaikaisesti samankaltaisia töitä tekeviä HR-koordinaattoreita ja HR partnereita. 

Suurin ero näiden kahden eri roolin välillä on se, että uudemman HR partnerin rooliin on 

sisällytetty strategisempia työtehtäviä. HR roolien murrosvaiheessa olemista kuvastaa 



 

 

48 

myös se, että HR sihteerien roolin nimi on pysynyt samana mutta työn tekemisen tavat 

ovat muuttuneet vuosien varrella merkittävästi. Haastatteluissa kävi myös ilmi, että jotkut 

saman roolin omaavat hoitavat käytännössä melko erilaisia tehtäväkokonaisuuksia 

koulusta tai yksiköstä riippuen. Tämä tuo ilmi sen, että eri kouluissa ja yksiköissä on voitu 

melko vapaasti sopia keskenään HR tehtävien jakamisesta koulun, laitoksen tai yksikön 

sisällä. 

 

Tutkiessani minkälaiseksi HR ammattilaisten roolit ovat muuttumassa Aalto-yliopistossa 

selvisi, että HR roolit ovat muuttumassa koko organisaatiossa entistä strategisempaan 

suuntaan. Lawlerin ja Boudreaun (2018, 1-2) mukaan tämän mahdollistaa pilvipohjaiset 

palvelut, joiden avulla analyysien suorittaminen helpottuu, joka puolestaan vie HR:n roolia 

strategisempaan suuntaan. Aallon uusi HR partnerin rooli vastaa yritysmaailman HR 

business partnerin roolia. Business partnerin roolissa fokuksessa on ihmisten ja 

organisaation kehittäminen ja hänen tehtävänään on toimia johdon tärkeänä kumppanina 

strategisen ja liiketoiminnallisen suunnittelun apuna. (Lawler & Boudreau 2018, 3.) 

Yliopistomaailmassa HR partner toimii kuitenkin laitosjohtajien ja esimiesten strategisena 

kumppanina. Strategisemman roolin ottavat Aallossa myös HR päälliköt. Strategisena 

edistäjänä keskeistä on tiedolla johtaminen, organisaation kehittäminen ja HR prosessien 

linkittäminen liiketoiminnan strategioihin. (Lawler & Boudreau 2018, 3; Ulrich, Younger, 

Brockbank & Ulrich, 52.) 

 

Vaikka Aalto-yliopiston HR ammattilaisilla oli varsin samankaltaiset näkemykset 

millaiseksi he uskovat HR roolien muuttuvan tulevaisuudessa, eri rooleissa toimivien 

vastauksissa tulevaisuuden rooleja kuvattiin eri asioihin keskittyen. HR sihteerit pohtivat 

käytännön työtehtävien muutoksia erityisesti oman roolinsa näkökulmasta, kun puolestaan 

HR-koordinaattorit ja HR päälliköt kuvailivat laajempien visioiden avulla tulevaisuuden HR 

rooleista ja HR toimintojen järjestämisestä. Mitä strategisemmassa ja kehittämistä 

painottavammassa HR roolissa henkilö toimii, sitä enemmän tietoa tulevaisuuden 

näkymistä hän omaa ja siksi eri HR rooleissa olevien kuvailut eroavat niin paljon 

toisistaan.  

 

Tutkimuksessa selvisi, että HR roolien muutostuki koko uuden tietojärjestelmän 

käyttöönoton aikana suoritettiin systemaattisesti ja muutostukea jatkettiin käyttöönoton 

jälkeenkin. Tukea oli saatavilla monin eri tavoin ja siinä otettiin huomioon se, että ihmiset 

oppivat eri tavoin. Haastateltavat totesivat, että uuden tietojärjestelmän käyttöönotto ei 

muuta heidän työtään merkittävästi vaan se tarjoaa uuden työkalun, jonka takia vain työn 

tekemisen tapa muuttuu. Työtapojen muutos koskee pääasiassa HR sihteereitä ja HR-
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koordinaattoreita. HR ammattilaiset uskoivat uuden järjestelmän opettelun vievän aluksi 

aikaa mutta uskoivat työn tekemisen nopeutuvan pidemmällä aikavälillä.  

 

HR ammattilaisten tuntemuksia tutkittaessa selvisi, että HR rooleissa toimivien 

tuntemukset roolinmuutosprosessista erosivat varsin paljon toisistaan. HR sihteereillä 

esiintyi eniten huolta roolinmuutostukitoimiin liittyen, koska heidän työnkuvansa on 

muuttumassa merkittävimmin kaikista Aalto-yliopiston HR rooleista. Säännönmukaisesti 

mitä vähemmän oma rooli oli muutoksen alaisena, sitä vähemmän vahvoja tuntemuksia 

muutos herätti. HR-koordinaattorit ja HR päälliköt suhtautuivat muutokseen joko melko 

neutraalisti tai positiivisesti.  

 

Tutkimuskysymykseen, minkälaiseksi HR ammattilaiset toivoivat HR roolien muuttuvan 

Aalto-yliopistossa, haastateltavat kuvailivat muutosta eri tavoin riippuen siitä, 

minkälaisessa roolissa he toimivat organisaatiossa. HR sihteerit esittivät konkreettisia 

muutostoiveita työn tekemisen tapojen muuttamiseksi, kun HR-koordinaattorit ja HR 

Partnerit esittivät yleisen tason kehitysehdotuksia. HR päälliköt visioivat tulevaisuuden HR 

roolien järjestämistä ja HR palveluiden tarjoamisen tapoja organisaatiotasolla. Tästä 

selvisi konkreettinen Aallon HR roolien visio, jossa HR päälliköt muuttuvat 

strategisemmiksi dataa hyödyntäviksi superpartnereiksi, HR-koordinaattorit muuttuvat 

strategisiksi HR Partnereiksi ja HR tukea tarjoavat HR sihteerit service deskin, HR chatin 

ja HR botin avulla. 

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että Aalto-yliopistossa HR:n roolinmuutosprosessissa ollaan vielä 

alkuvaiheessa ja HR:n roolinmuutoksista ei voida tehdä vielä suurempia loppupäätelmiä. 

HR roolit ovat kuitenkin jo muutoksen alaisena, josta on selkeitä viitteitä. Työssä selvisi, 

että Aalto-yliopistossa HR roolien muutos noudattaa samoja globaaleja muutostrendejä ja 

roolit ovat muuttumassa samaan suuntaan kuin mihin ne ovat muuttuvat yrityksissä. Kuten 

Ulrich ym. (Ulrich, Younger & Brockbank 2012, 20-21.) esittivät, HR roolinmuutoksen 

neljännessä vaiheessa HR roolit ovat muuttuneet strategisempaan suuntaan ja HR 

prosessien odotetaan ottavan huomioon sisäisten strategioiden lisäksi ulkoiset 

liiketoimintaan vaikuttavat tekijät kuten yritysmaailman lainalaisuudet. Aalto-yliopisto 

voidaankin nähdä olevan juuri HR roolinmuutoksen neljännessä vaiheessa, jossa HR 

toimintojen suunnitelmat muistuttavat yrityksissä tapahtuneita muutoksia. Yrityksien 

HR:ssä vilisee HR Business partnereita ja strategisia edistäjiä tai vastaavia tehtäviä 

hoitavia strategisia asemoijia ja innovaattoreita. (Lawler & Boudreau 2018, 3; Ulrich, 

Younger, Brockbank ja Ulrich 2012, 52).  
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Tutkimuksessa kehityskohdaksi esiin nousi, että HR roolien muutostukitoimien jatkuessa 

HR sihteerit kannattaa ottaa hyvin huomioon ja tarjota erityisesti heille tukea uuden roolin 

omaksumisessa. Tutkimuksen mukaan heillä heräsi eniten vahvoja tuntemuksia 

muutostukitoimien aikana ja siksi olisi hyvä auttaa heitä muutoksen aiheuttamien 

tuntemuksien kanssa selviämisessä niin, että heillä on foorumeita keskustella 

tuntemuksistaan ja he kokevat tulevansa kuulluiksi. HR partnereille ja HR-

koordinaattoreille olisi hyvä selkeyttää tulevaa partnerimaista roolia ja odotuksia 

roolinhaltijalle. Kaikille HR ammattilaisille on hyvä jatkossa kirkastaa roolinmuutoksien 

päämäärää ja kirkastaa yhteisiä tavoitteita mihin näillä muutoksilla pyritään. Esille nousi 

myös se, että tulevissa muutosjohtamisen tukitoimissa yleisesti olisi tärkeää muistaa, että 

suurimman muutoksen jälkeen muutoksessa mukana olevien ihmisten kanssa jatkettaisiin 

viestimistä ja varmistetaan, että heillä on tukea saatavilla tarvittaessa.  

 

9.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti osoitan tarkoin lähdeviittein toisten tutkijoiden 

saavutukset ja esitän selkeästi omat ja toisten tutkijoiden ajatukset (Vilkka 2015). Käytän 

tutkimuksessani yleisesti hyväksyttyjä tiedonhankintamenetelmiä ja käytän asianmukaisia 

tietolähteitä viitekehyksenä, tutkimuksen suorittamisen pohjana sekä havaintojen ja oman 

tutkimukseni analysoinnissa Tutkimuksen tekemisessä tutkijan odotetaan toimivan 

tutkimusetiikka huomioon ottaen ja pyrkivän pitämään huolen tutkimuksen 

luotettavuudesta. Tutkimusetiikalla tarkoitetaan yleisesti sovittuja pelisääntöjä suhteessa 

kollegoihin, tutkimuskohteeseen, rahoittajiin, toimeksiantajiin ja suureen yleisöön. Hyvä 

tieteellinen käytäntö kietoutuu puolestaan vahvasti tutkimusetiikkaan. Hyvällä tieteellisellä 

käytännöllä tarkoitetaan, että tutkija noudattaa eettisesti kestäviä 

tiedonhankintamenetelmiä ja tutkimusmenetelmiä. Käytännössä tutkijan odotetaan 

odottavan tehdyllä tutkimuksellaan tutkimusmenetelmien, tiedonhankinnan ja 

tutkimustulosten johdonmukaista hallintaa. Tutkijalle on tärkeää noudattaa rehellisyyttä, 

yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä ja tutkimustulosten esittämisessä. 

(Vilkka 2015.)  

 

Yleisesti tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan tulosten tarkkuutta, eli sitä kuinka hyvin 

tutkimus on toistettavissa ja kuinka hyvin se antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. 

Toistettavuudella tarkoitetaan oikeastaan kahta eri asiaa: tutkimuksen käytännön 

toistettavuutta ja tutkimustekstin teoreettista toistettavuutta. (Vilkka 2015.) Käytännön 

toistettavuuden varmistamiseksi tutkija pyrkii dokumentoimaan mahdollisimman tarkasti 

mitä hän on tehnyt ja perustelemaan valintojaan uskottavasti. Tutkimuksen teoreettisella 

toistettavuuden varmistamiseksi tutkija pyrkii kirjoittamaan auki tutkimusprosessissa 
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käytettyjen periaatteiden ja kulun tarkan kuvauksen ja havainnollistamaan päättelyn ja 

tulkinnan aineistokatkelmilla. Teoreettisella toistettavuudella pyritään siihen, että lukija 

pystyy päätymään samaan tulokseen tutkimuksen tekijän kanssa.  

 

Laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyssä tutkimuksessa luotettavuuden kriteerinä on 

tutkija itse ja hänen rehellisyytensä, koska arvioinnin kohteena ovat tutkijan 

tutkimuksessaan tekemät teot, valinnat ja ratkaisut. (Vilkka 2015.) Tällöin luotettavuuden 

kannalta tutkijan tulisi pystyä koko prosessin ajan arvioida tutkimuksensa luotettavuutta 

jokaisen tekemänsä valinnan kohdalla. Tärkeä luotettavuuden arvioinnissa on 

puolueettomuusnäkökulma. Tutkijan on hyvä tarkastella, olla tietoinen ja kirjoittaa auki 

tutkimukseen vaikuttavista asenteista ja näkemyksistä erityisesti silloin kun tutkija itse on 

osa tutkimaansa yhteisöä. Paras keino taklata tätä ongelmaa on tehdä kaikki asiat 

tutkimuksessa läpinäkyvästi. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 133.) Tutkimuksen suorittamisen 

aikana olen ollut tietoinen laadullisen tutkimusmenetelmän tutkijaan kohdistuvasta 

suuresta luottamuksellisesta tehtävästä ja täten olen pyrkinyt toimimaan kaikissa 

tutkimuksen suorittamisen vaiheissa mahdollisimman puolueettomasti. 

Puolueettomuusnäkökulman otin huomioon erityisesti haastatteluita laadittaessa ja 

haastatteluiden aikana pyrkien välttämään ohjailevia, asenteellisia kysymyksiä ja 

puhetapoja. Tämän arviointi on kuitenkin haasteellista koska sanattoman viestinnän avulla 

omat tiedostamattomat asenteet ovat voineet välittyä haastateltaville tutkimuksen aikana. 

 

Aineistolähtöinen analyysin luotettavuutta mahdollisesti heikentää se perustavanlaatuinen 

ajatus, että tutkijat eivät voi tehdä koskaan täysin objektiivisia havaintoja, vaan jo käytetyt 

käsitteet, tutkimusasetelmat ja menetelmät ovat tutkijan valitsemia ja vaikuttavat aina 

saatuihin tuloksiin. Tämä tutkimusongelma on merkittävä laadullisessa tutkimuksessa 

mutta erityisesti aineistolähtöisessä tutkimuksessa. Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan 

siten, että tutkija kirjoittaa auki omat ennakkokäsityksensä ilmiöstä ja pyrkii olemaan 

tietoinen omista ennakkokäsityksistään tutkimusprosessin aikana. (Tuomi & Sarajärvi 

2018.) 

 

9.2 Tulosten arviointi 

Tutkimuksessa koottiin HR ammattilaisten tuntemuksia roolinmuutosprosessin ajalta, jota 

organisaatio voi hyödyntää roolinmuutosprosessin jatkon suunnittelussa ja 

toimintatavoissa mutta myös hyödyntää tätä tietoa tulevissa muutosprosesseissa. Tässä 

työssä on tehty näkyväksi ihmisten kokemukset, ja ne ovat itsessään arvokkaita 

onnistuneen muutoksen suunnittelussa, läpiviennissä ja muutosprosessien 

kehittämisessä. Tämän lisäksi työ esittelee organisaatiossa hyödynnetyn 
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muutosjohtamismallin ja siihen kuuluvat muutostukitoimet. Näitä malleja organisaatiot 

voivat hyödyntää tulevissa muutosjohtamistilanteissa ja kehittää niitä yhä eteenpäin. Työ 

tuo esiin kaiken sen työn, joka on tehty muutosjohtamisen aikana ja on siksi arvokas 

dokumentaatio organisaatioille. Jatkotutkimuksen kohteena Aalto-yliopistossa olisi 

mielenkiintoista tutkia HR:n roolinmuutoksen jälkeistä aikaa sitten kun HR roolit ovat 

hieman vakiintuneet ja selvittää millaiseksi heidän roolinsa ovat todellisuudessa 

muovautuneet, miten he kokivat muutoksen ja millaisia kehityskohteita he 

muutosprosessissa silloin identifioivat. Lisäksi vertaileva tutkimus tämän tutkimuksen ja 

uudemman tutkimuksen välillä antaisi mielenkiintoisen näkymän paitsi HR roolien 

muutoksesta myös muutosjohtamisprosessin kokemisesta eri aikoina samassa 

organisaatiossa. 

 

Valitsemani laadullisen tutkimuksen puitteissa tarkoituksena oli ymmärtää tutkittavia 

ennemminkin kuin saada yleistettävää tietoa. Tutkimuksen tuloksia tarkastellessa täytyy 

kuitenkin huomioida se, että haastateltavana ei ollut edustajia kaikista kouluista ja 

yksiköistä. Tämä on voinut vaikuttaa siihen, että esille ei ole tullut koko organisaation HR 

ammattilaisten kokemusten kirjo. Haastatteluiden lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli 

kuvata muutosjohtamismallia ja muutostukitoimia sekä samanaikaisesti verrata 

muutoksen alaisena olevien työntekijöiden tuntemuksia ja ajatuksia HR roolien 

muutoksesta ja muutostukitoimista. Asetettujen tavoitteiden takia tulosten yleistettävyys ei 

ole tämän tutkimuksen kannalta oleellinen puutos.  

 

Tutkimuksessani olen noudattanut hyvän tieteellisen käytännön mukaisia lähdeviittauksia 

ja tuonut ilmi selkeästi omat ja toisten tutkijoiden ajatukset. Puolueettomuusnäkökulman 

mukaisesti tutkijana pyrin olemaan tietoinen ja tarkastelemaan omia asenteitani ja 

näkemyksiäni tutkimusprosessin aikana. Tästä huolimatta haastatteluiden avulla saatuun 

aineistoon on voinut vaikuttaa se, että tutkimuksen aikana työskentelin itse Aalto-

yliopistossa HR palveluissa. Kollegoita haastatellessa puolistrukturoidussa 

teemahaastattelussa en ole voinut pohtia etukäteen jokaista tarkentavaa kysymystä ja 

siitä syystä on mahdollista, että olen tiedostamatta tuonut ilmi omia näkemyksiäni 

haastatteluissa. 

 

9.3 Oman oppimisen ja ammatti-identiteetin kehittyminen 

Opinnäytetyön tekemisen aikana opin projektimaisesta työskentelystä enemmän kuin 

minkään aikaisemman työn loppuun saattamisesta. Tämän prosessin aikana opin 

jämäkkyyttä, aikatauluttamista ja strukturoidumpaa työskentelyotetta. Tämä oli minulle 

ensimmäinen suuri itsenäinen kirjoitustyö ja siksi ajoittain opinnäytetyöprosessi tuntui 
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varsin raskaalta. Opinnäytetyöprosessi opetti paljon työelämässä tärkeitä taitoja kuten 

projektin hallinnan taitoja, ajankäyttöä, oman työn etenemisen seuraamista ja 

raportoimista. Yleisten taitojen oppimisen lisäksi opin paljon sisällöllisesti HR kentästä, 

erityisesti HR rooleista ja niiden tulevaisuudesta. Tämän lisäksi pääsin sukeltamaan 

muutosjohtamisen teoriaan ja käytäntöihin opinnäytetyöni kokoamisessa. Oli erittäin 

mielenkiintoista tutustua teoriaan ja työpaikallani nähdä käytännössä, miten muutosta 

johdetaan, millaisia tilanteita oikeassa elämässä tulee vastaan ja miten nämä tilanteet 

ratkotaan. 

 

Opinnäytetyöprosessissa kaikkein haastavinta oli ehdottomasti työn rajaaminen ja 

ajankäyttö. Minulle vaikein tehtävä kaikista näistä oli työn rajaaminen. HR roolien 

tulevaisuus kiinnosti minua erittäin paljon ja mitä syvemmälle asian tutkimisessa pääsin, 

sitä vaikeampi minun oli pitää tavoite ja rakenne selkeänä mielessä. Tutkimukseen tulikin 

lopulta aika monta erilaista toisiinsa kietoutunutta näkökulmaa ja se teki työn 

hallitsemisesta ajoittain varsin vaikeaa. Tästä opin, että tiukempi rajaus ja tiettyihin 

valittuihin asioihin keskittyminen kannattaa ja itselleni suuri oppi oli, että minun pitää rajata 

aihe mutta myös muistuttaa itseäni tavoitteista tasaisin väliajoin, jotta osaan pysyä 

asiassa. Positiivista tässä oli kuitenkin se, että lopulta löysin sopivan kulman työnantajalta 

apua saadessani.  

Toinen haaste työn tekemiselle oli ajankäyttö. Opin itsestäni ja omista työtavoistani 

valtavasti prosessin aikana. Huomasin, että tarvitsen rauhallisen työtilan ja tarvitsen 

suhteellisen paljon aikaa asiaan kiinni päästäkseni. Kuitenkin silloin, kun kunnolla pääsen 

kirjoittamisessa vauhtiin, tekstin tuottaminen tulee minulta varsin vaivattomasti. Yritän 

muistaa tämän kykyni uppoutua aiheeseen kuin aiheeseen jatkossa oman työni ja 

erilaisten työtehtävien hoitamista suunnitellessani. 

 

Tutkimuksen toteuttamisesta opin sen, että tutkimuksen suorittamisessa tärkeintä on 

sinnikäs työnteko ja askel askeleelta eteneminen. Tutkimus vaati pitkäjänteisyyttä ja 

rauhallista vaihe vaiheelta etenemistä, joka oli ajoittain itselleni hankalaa. Tutkimuksen 

suorittaminen yksin vaati itsensä johtamisen taitoja, joita pääsin todella harjoittamaan 

prosessin aikana. Tutkimuksen suorittamisen mieluisin vaihe oli haastatteluiden 

pitäminen, joissa koin olevani vahvoilla. Tässä opin myös kuinka haastavaa oikeaoppisten 

haastattelututkimusten pitäminen on. On erityisen hankalaa pysyä objektiivisena 

haastattelijana, silloin kun tuntee haastateltavat jo joillain tapaa. Koska tutkimukseeni 

kuului lähes kymmenen haastattelua, koin oppivani jokaisesta haastattelusta jotain uutta.  

 

Ammatillinen-identiteettini vahvistui, kun tutkin ja perehdyin pääaineeni teoriaan ja 

trendeihin, jonka jälkeen koin ymmärtäväni paremmin HR alaa. Ammatillisesti suurin 
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kehitys on kuitenkin tapahtunut kaiken tämän sisällön tutkimisen lomassa. Tunne siitä, 

että pystyn hallitsemaan vastaavia suuria projekteja itsenäisesti, on taatusti suurin tämän 

prosessin aikana saamani oppi. Olen tyytyväinen tuotokseeni ja koen, että näiden oppien 

avulla voin suoriutua jatkossa entistä paremmin vastaavista tehtävistä. 
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Liitteet 

Teemahaastattelun kysymykset  
 
1. Millainen on työ ja koulutushistoriasi? 
2. Minkälainen on nykyinen roolisi? 
3. Minkälaisia työtehtäviä sinulle kuuluu? 
4. Miten uskot HR roolien muuttuvan tulevaisuudessa? 
5. Millaiseksi haluat HR roolien muuttuvan? 
6. Miten muutosprosessi on sujunut? 
7. Miltä muutos on tuntunut? 
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