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Opinnäytetyön aiheena oli tutkia, kuinka ravintola-alan case -yrityksen muutos-
johtaminen on onnistunut ja kuinka sitä voidaan kehittää.  
 
Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, joka koostui teoriaosuu-
desta ja empiirisestä osuudesta. Teoriaosuus koostui muutosjohtamisesta ja 
muutosprosessista. Näissä määriteltiin mitä muutos on, muutosjohtamisen hal-
linta ja organisaatiomuutos. Muutosprosessin luvussa käsitellään muutoksen vai-
heita ja muutososaamista. Opinnäytetyössä sivutaan myös viestintää ja työhyvin-
vointia, jotka ovat tärkeitä muutostilanteissa. Teoriaosuuteen aineistoa kerättiin 
suomen- ja englanninkielisestä kirjallisuudesta ja internetlähteistä.  
 
Empiirisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytettiin haastatteluja, joi-
hin osallistui yrityksen eri johtoportaissa olevaa henkilökuntaa. Haastattelut to-
teutettiin kasvokkain. Haastattelut nauhoitettiin ja analysoitiin.  

Tutkimuksesta selvisi, että muutosjohtaminen on yleisesti onnistunut hyvin ja ta-
voitteisiin on päästy. Tutkimuksesta tuli ilmi muutamia kehityskohteita. Kehitys-
kohteiksi nousi erityisesti muutosta edeltävä ja sen aikana tapahtuva viestintä, 
henkilöstön osallistaminen ja muutoksen jälkeinen seuranta.  
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Abstract 

Emmi Jauho 
Change Management in Restaurant Industry, 37 pages, 1 appendix 
LAB University of Applied Sciences 
Faculty of Tourism and Hospitality, Lappeenranta 
Degree Programme in Tourism and Hospitality 
Bachelor´s Thesis 2020 
Instructor: Ms. Anu Kurvinen, Senior Lecturer, LAB University of Applied Sci-
ences 
 
The purpose of this bachelor’s thesis was to find out how change management 
had been done in this particular restaurant and if there were possibilities to de-
velop the change management.  
 
This bachelor’s thesis uses quantitative research method. Data for this study 
were collected from literature, Internet and the interviews of the executive work-
ers in the restaurant. The theory mostly discusses the concept of change man-
agement, change process and the change in organization. Also, theory about 
communications and well-being at work are included, because they are a major 
part of change management.      
 
The result of the study shows that change management had mostly been done 
well. There were a few things that needed developing. Study shows that com-
munications before and through change process, controlling change process 
and staff’s involvement in change process need developing.  
 

Keywords: change, change management, restaurant industry 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön case-yritys, eli ravintola-alan yritys on hiljattain kokenut suureh-

kon organisaation muutoksen, kun ravintola muutti kauppakeskuksesta toiseen 

ja tuli osaksi isompaa työyhteisöä. Olen päässyt työni takia seuraamaan muu-

tosta lähietäisyydeltä. Tutkimuksen tekemiseen innoitti halu tehdä tutkimusta, 

jossa yhdistyy sekä muutosjohtaminen että ravintola-ala. Viimeaikaiset muutok-

set organisaatiossa yhdistävät mielestäni hyvin aihealueet. 

Aihe on merkityksellinen, ajankohtainen sekä opettava, sillä muutos on jatkuvaa 

ja siltä ei voida välttyä. Muutos on ajaton aihe sen jatkuvuuden vuoksi.  

Yrityksellä on oltava hyvä strategia, miten muutoksissa toimitaan ja kuinka muu-

toksen tuomat uudet toimintatavat jalkautetaan. Yrityksen on hyvä katsoa muu-

toksen jälkeen luotua polkua ja pysähtyä hetkeksi miettimään, miten muutos on 

onnistunut ja onko edetty haluttuun suuntaan. Työn aihe on tärkeä case -yrityk-

selle, koska opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa.  

Aihe on opintojen kannalta tärkeä, koska se yhdistää johtamisen, muutoksen ja 

opiskeltavan alan. Ravintola-alalla muutos sekä henkilöstössä että toimintata-

voissa on jatkuvaa ja itseasiassa opinnäytetyön case-yrityksen taustalla on toi-

minnan yhtenä periaatteena jatkuva uudistuminen.  

Ravintola-alan yritykset toimivat aina asiakaslähtöisesti ja uudistuvat asiakkaiden 

mukaan aina ajankohtaisiksi ja trendikkäiksi. Trendit kiertävät nopeasti, ja nopei-

siinkin muutoksiin on varauduttava. Henkilöstö tulee tässä mukaan, koska alan 

yrityksissä henkilöstö näyttäytyy asiakkaalle ja edustaa edustamaansa yritystä. 

Näin ollen muutos käsittää koko yrityksen: asiakkaista, tuotteeseen, johtajiin ja 

henkilöstöön. 

Tutkimuksen toimeksiantajana toimii Etelä-Karjalan alueella toimiva ravitsemis-

alan yritys. Yritys pysyy opinnäytetyössä nimettömänä aiheen sensitiivisyyden 

vuoksi. Tutkimuksen aihe on merkityksellinen yritykselle, sillä muutos on jatkuvaa 

ja opinnäytetyön tulokset toimisivat työkaluna tulevaisuutta varten.  
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Luvuissa 2 ja 3 käsitellään muutosjohtamista ja muutosprosessia yleisellä tasolla. 

Luvussa 4 käsitellään opinnäytetyön tutkimuksen empiirinen osuus ja haastatte-

lun tulokset. Viimeisissä luvuissa on yhteenvetoa tuloksista, tulosten analysointia 

ja kehittämisehdotuksia. 

 

1.1 Tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten muutosjohtaminen on koh-

deyrityksessä onnistunut. Päätavoitteena on selvittää miten muutosjohtamista 

voidaan kyseessä olevassa yrityksessä kehittää. Onko henkilöstön tarpeita otettu 

tarpeeksi huomioon? Onko yrityksen johto tyytyväinen muutoksiin? Mitä olisi 

voitu tehdä paremmin? Tutkimuksen alatavoitteena on tuoda yritykselle työkaluja 

tulevaisuuden varalle.  

 

1.2 Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Tutkimusongelmana on muutoksen onnistuminen kohdeyrityksessä. Opinnäyte-

työssä on tarkoitus perehtyä muutosjohtamiseen ja sen onnistumiseen organi-

saatiomuutoksessa. Opinnäytetyössä perehdytään tutkimusongelmaan yrityksen 

esimiesten näkökulmasta. 

Jotta tutkimusongelmaan saadaan vastauksia, tärkeiksi kysymyksiksi nousevat 

seuraavat: Miten muutosjohtamista voidaan kehittää? Mitä muutosjohtaminen 

on? Miksi muutosjohtaminen on tärkeää? Miten muutoksen johtamisessa onnis-

tutaan? Miten muutos on toteutettu tässä yrityksessä?  

Kysymysten avulla on tarkoitus saada selville muutosjohtamisen kehityskohdat 

kohdeyrityksessä.  
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1.3 Teoreettinen viitekehys ja rajaukset 

Opinnäytetyön teoreettisena viitekehyksenä käytetään John Kotterin muutosjoh-

tajuuden portaikkoa. Muutosjohtajuuden portaissa kuvataan vaiheittain muutos-

prosessia, ja kuinka muutosjohtamisen tulisi toimia, kun tavoitteena on uusien 

toimintatapojen juurruttaminen yrityskulttuuriin. Opinnäytetyön teoriaosuudessa 

on myös esitelty muita muutosteorioita, kuten Claes Janssenin muutoksen talo ja 

Lewinin ja Scheinin muutosteoria. 

Työn rajauksena toimii se, että tutkimus tarkastelee vain kohdeyritystä.  

 

1.4 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullinen tutki-

mus soveltuu parhaiten tähän opinnäytetyöhön, sillä niin saadaan parhaiten tie-

toa ilmiöstä, eli muutoksesta, jonka onnistumista selvitetään.  

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on menetelmäsuuntaus, jota käytetään ih-

mistieteissä määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen lisäksi. Laadullisessa tut-

kimuksessa pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Tällä tarkoitetaan il-

miön merkityksen tai tarkoituksen selvittämistä sekä kokonaisvaltaisen ja syvem-

män käsityksen saamista ilmiöstä. Käytännössä tämä tarkoittaa usein tilan anta-

mista tutkittavien henkilöiden näkökulmille ja kokemuksille sekä perehtymistä tut-

kittavaan ilmiöön liittyviin ajatuksiin, tunteisiin ja vaikuttimiin. (Wikipedia.)  

Tarkoituksena on haastatella yrityksen viittä esimiestä, jotka toimivat eri johtopor-

taissa. Laaditaan puolistrukturoitu haastattelulomake, jonka pohjalta haastattelu 

käydään. Haastattelussa on avoimia kysymyksiä. Haastattelussa on lisäksi erilli-

senä omana teemanaan henkilöstöasiat. 

Puolistrukturoidussa haastattelussa, eli teemahaastattelussa haastateltavalle 

esitettävät kysymykset on laadittu etukäteen, mutta niiden paikkaa voi vaihdella 

niin halutessaan. Lisäksi kysymysten muotoa voi muokata, ja tarkat sanamuodot 
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voivat vaihdella haastateltavien välillä. Osa ennalta laadituista kysymyksistä voi-

daan jättää haastattelun edetessä pois, ja vastaavasti haastateltavalta voi kysyä 

myös ennakkoon suunnittelemattomia kysymyksiä. (Oppariapu.) 

Tiedonkeruu suoritetaan haastattelemalla yrityksen johtoon kuuluvia henkilöitä: 

kohdeyrityksen ravintolapäällikköä, ravintolatoimen päällikköä, henkilöstö- ja 

viestintäpäällikköä, vuoropäällikköä sekä johtajaa.  

Haastateltaville lähetetään ennen haastattelua haastattelukysymykset valmiiksi, 

jotta varmistetaan mahdollisimman kattavat ja valmistellut vastaukset. Haastatte-

lut nauhoitetaan puhelimen sovelluksella. Materiaali litteroidaan, eli äänitallenteet 

kirjoitetaan puhtaaksi tekstimuotoon. Materiaali analysoidaan ja haastattelutulok-

sia verrataan muutosjohtamisen teoriaan.  

Haastattelukysymykset ovat teemoittain. Esimerkiksi henkilöstöresursseihin liitty-

vät asiat käydään omana teemanaan läpi.  

 

1.5 Keskeiset käsitteet 

Työn keskeisiä käsitteitä ovat muutosjohtaminen, organisaatiomuutos ja muutos-

prosessi.  

Muutosjohtaminen tarkoittaa tavoitteeseen pohjautuvaa määrätietoista proses-

sia, joka toteutetaan tarkkaan harkittujen ja johdonmukaisten toimenpiteiden 

avulla (Martola 2017). Muutosjohtamisella siis pyritään viemään läpi jokin pro-

sessi, jotta päästään toisenlaiseen tilaan tulevaisuudessa.  

Organisaatiomuutos voidaan määritellä rakenteelliseksi, koko organisaatiota 

koskevaksi toiminnalliseksi muutokseksi. Organisaatiomuutoksen olemukseen 

kuuluu sen laajuus. Se koskettaa yleensä useampaa työntekijää, heidän työteh- 

täviään ja asemaansa tai jopa koko organisaatiota ja sen henkilöstöä. (Pahkin & 

Vesanto 2013.) 

Muutosprosessi tarkoittaa muutoksen erilaisia vaiheita, jotka on käytävä läpi 

päästäkseen haluttuun lopputulokseen (Valpola 2004). 
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2 Muutosjohtaminen 

Muutosjohtamisella tarkoitetaan tavoitteeseen pohjautuvaa määrätietoista pro-

sessia, joka toteutetaan tarkkaan harkittujen ja johdonmukaisten toimenpiteiden 

avulla. Muutosjohtamisen avulla pyritään ohjaamaan käytettävissä olevat ihmi-

set ja resurssit toimimaan ennalta määritetyn tulevaisuustilan saavuttamiseksi. 

(Martola 2017.)  

 

Se on lähestymistapa, jolla halutut muutokset jalkautetaan yrityksen toiminta-

kulttuuriin perusteellisesti ja suunnitellusti niin, että muutoksen avulla saavutet-

tavat edut saavutetaan pysyvästi. Painopisteenä muutosjohtamisessa on ihmis-

ten siirtyminen nykyisestä tilanteesta uuteen. (MindTools.)  

 

2.1 Muutos 

Muutosta ohjaa päämäärä, joka kuvassa 1 on esitetty visiona. Ennen muutosta 

täytyy tunnistaa nykytila, josta ponnistetaan kohti visiota perättäisillä parannus-

toimenpiteillä. Toimenpiteitä ohjaavat arvot, valtuudet sekä politiikka ja periaat-

teet. (Piirainen 2011.) 
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Kuva 1. W.E. Demingin kuvaus muutosprosessista (Piirainen 2011.)  

 

Muutos on prosessi, jossa jokin tulee toisenlaiseksi kuin se aikaisemmin oli. Muu-

tos voi olla suuri tai pieni, nopea tai hidas. (Myllymäki 2017.)  

Työelämän dynaamisuus on lisääntynyt hyvin voimakkaasti ja nopeasti, mikä on 

johtanut työn tuottavuuden kasvuun ja taloudellisen kilpailukyvyn parantumiseen 

(Aro 2002).  

Muutokset työelämässä ovat jatkuvia ja niiltä ei voida välttyä. Ilman muutosta yri-

tys ei voi menestyä, ja jatkuviin muutostoimenpiteisiin on varauduttava, jotta yri-

tys pysyy trendien mukana ja näin asiakkaiden suosiossa. Muutos vaatii jatkuvia 

toimenpiteitä, jotta haluttu olotila voidaan saavuttaa.  

 

2.2 Organisaatiomuutos 

Organisaatiomuutoksia voidaan eritellä sen mukaan, mitä aspektia ne lähinnä 

koskevat: perustehtävää, rakennetta, toiminnallisia rutiineja vai kulttuuria (Aro 

2002). 
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Usein organisaatiomuutoksesta tulee mieleen rakenteellinen muutos, eli organi-

saation sisäinen työnjako kokee muutoksen. Se voi olla esimerkiksi sitä, että 

työntekijät vaihtuvat tai saadaan uusia työtehtäviä tai toimintatapoja. 

Perustehtävien muutoksella tarkoitetaan strategiatyön muutoksia. Parhaimmil-

laan strategiatyö on jatkuvaa, tiivistä ja sensitiivistä vuoropuhelua käytännön toi-

mijoiden ja toiminnan kanssa, jossa strategiaa jatkuvasti hienosäädetään vastaa-

maan paremmin ja tarkemmin toimintaympäristön odotuksia. Organisaatiomuu-

toksista yksinkertaisimpia ovat toiminnallisten rutiinien muutokset. Rutiinimuutok-

set voivat olla hyvin pieniä, kuten esimerkiksi matkalaskujen hyväksymiskäytän-

nön muutos tai hyvin suuria, kuten esimerkiksi euron käyttöönotto. Kaikkein sy-

vällisimmät muutoksen organisaatiossa tapahtuvat organisaatiokulttuurin tasolla. 

Kulttuurimuutoksille on erityisen ominaista voimakas murros vanhan ja uuden 

kulttuurin välillä. (Aro 2002.)  

Vanhan ja uuden kulttuurin murroksessa on hyvä muistaa säilyttää arvokkaat, 

hyvin toimineet tavat ja sisällyttää ne uuteen kulttuuriin. 

 

2.3 Onnistunut muutosjohtajuus 

Muutoksen johtaminen on tärkeää, jotta jokainen palanen loksahtaa kohdalleen 

mahdollisimman hyvin. Muutosjohtamista hallitaan takaamalla johtohenkilöstön 

valmiudet muutoksen läpiviemiseen, varmistamalla henkilöstön tyytyväisyys ja 

ymmärtämällä muutoksen aiheuttavia reaktioita ja seurauksia.  

Muutosjohtamisessa on paljon ansoja, joihin voi sortua.  

Muutosjohtamisessa korostetaan läsnäoloa. On tärkeää olla läsnä ja kuunnella 

työntekijöitä sekä havainnoida muutostilanteen kehittymissuuntaa. Läsnäolon 

puute voi siis näytellä isoa roolia muutosjohtamisen epäonnistumisessa. 

Mikäli muutokseen valitaan vastuuhenkilöt, joiden johtamistyyli ja asema eivät 

viesti aitoa henkilöstön osallistumismahdollisuutta, toimitaan uudistusta vastaan. 

Pikaiset, näennäiset ratkaisut hosumisen takia horjuttavat työyhteisöä. 
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Myös näennäinen yksimielisyys ja vuorovaikutuksen sulkeutuneisuus viestittävät 

henkilöstölle paljon muutoksesta. Kaikki nämä seikat aiheuttavat muutosvasta-

rintaa ja epäluottamusta ja sen myötä muutosjohtaminen vaikeutuu. (Ylikoski 

2009.)  

  

 

3 Muutosprosessi 

Tässä luvussa kuvaillaan muutosprosessia eri teorioin. Muutosprosessi on aina 

tunteita herättävä. Muutosprosessin voi jakaa karkeasti kolmeen vaiheeseen: (1) 

lähtötilanne, (2) muutosvastarinta, joka käynnistyy, kun tuleva tila kerrotaan ja (3) 

muutoksen tekeminen ja varsinaisen muutoksen aloitus (Piirainen 2011). 

 

3.1 Muutoksen vaiheet 

Muutoksen vaiheita on kuvattu monin eri teorioin ja monelta eri taholta. Yleisim-

min käytettyjä teorioita ovat John Kotterin muutosjohtajuuden portaikko, muutok-

sen talo ja Lewin & Scheinin muutosteoria. 
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Muutosjohtajuuden portaissa kuvassa 2 kuvataan vaiheittain muutosprosessia, 

ja kuinka muutosjohtamisen tulisi toimia, kun tavoitteena on uusien toimintatapo-

jen juurruttaminen yrityskulttuuriin. Ensimmäisenä vaiheena on muutosten kiireel-

lisyyden ja välttämättömyyden tähdentäminen. Muutoksen käynnistämisessä on 

tärkeää muutostarpeen hyväksyntä ja selkeät tavoitteet.  

Muutoksen kiireellisyyden ja välttämättömyyden painottaminen antaa vankan 

pohjan muutoksen edistymiselle. Samalla on tiedotettava, mitä muutoksen avulla 

aiotaan saada aikaan ja miten se tulee muuttamaan liiketoimintaa ja kilpailutilan-

netta. Henkilöstölle tulisi selvittää yrityksen uhat, mahdollisuudet, kilpailukyky ja 

taloudellinen tilanne, jotta muutostarve ymmärretään. 

Muutoksen tavoitteet määritellään mahdollisimman tarkkaan. Asetetaan välita-

voitteet ja lopullinen päämäärä. Tavoitteiden lisäksi on suunniteltava varsinaisen 

muutosprosessin kulku. (Suominen 2006.) 

Kuva 2. Muutosjohtajuuden portaat (Tiimiakatemia 2017.) 
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Toisessa vaiheessa kootaan luotettava ja hyvät viestintätaidot hallitseva tiimi, 

josta löytyy tehokkuutta ja analyysikykyä. Ohjausryhmästä pitää löytyä myös auk-

toriteettia, jolla muu työyhteisö saadaan toteuttamaan muutos. Kahden ensim-

mäisen vaiheen valmistelevien toimenpiteiden jälkeen tulee päättää visio ja stra-

tegia, mihin muutoksella pyritään. Selvitetään tulevaisuudennäkymät ja keinot, 

miten saavutetaan asetetut tavoitteet tulevaisuudessa. (Kotter 1996.) 

Vaiheet 4 – 7 keskittyvät muutoksen toteuttamiseen. Henkilöstölle on tärkeää 

viestiä muutoksesta siten, että he ymmärtävät ja ymmärtämisen myötä hyväksy-

vät, mitä muutoksella tavoitellaan. Viidennessä vaiheessa annetaan mahdollisim-

man monelle mahdollisuus osallistua muutoksen toteuttamiseen. Kuudennessa 

vaiheessa kehitetään välietappeja, joiden onnistuessa voivat muutoksen toteut-

tajat tuntea palkitsevaa voitontunnetta ja onnistumista. (Kotter 1996.) 

Muutoksen seitsemännessä vaiheessa kiinnitetään huomiota sitouttamiseen ja 

parannusten vakiinnuttamiseen. Vision toteutuminen voi vaatia lisämuutoksia, joi-

hin ryhdytään ensimmäisten onnistuneiden muutostoimenpiteiden jälkeen. Muu-

tosprosessin lopulla kahdeksannessa vaiheessa pidetään kiinni uusista toiminta-

tavoista ja juurrutetaan uudistukset yrityskulttuuriin. (Kotter 1996.) 

 

TYYTYVÄISYYS 
- olemme parhaita 
- ylimielisyys 
- ulkopuolisten vähättely - pu-
hutaan  

yksityiskohdista 
- toiminta ohjeistettu 
- ehditään myöhemminkin  

 

UUDISTUMINEN 
- tehdään yhdessä 
- motivaatiota ja energiaa - fokus 
- vastuunotto ja luottamus - ei mielistelyä 
- haasteelliset tavoitteet  

KIELTÄMINEN 
- muut ovat vastuussa 
- kyllä, mutta 
- asiantuntijat kielletään - suo-
jellaan syyllisiä 
- syytetään syyttömiä 
- aggressioita  

 

KAAOS, HÄMMINKI - miksi, mitä, milloin,  

kuka 
- rukoillaan apua 
- uusi strategia päivittäin - palkataan ulkopuo-
lelta - paljon asiantuntijoita 
- paniikkireaktioita  
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Kuva 3. Muutoksen talon neljä huonetta (Janssen 2010.)  

 

Kuvassa 3 on esitetty ’’muutoksen talo’’ -malli, joka on Claes Janssenin ke-

hittämä.  Se kuvaa organisaation ja yksittäisen ihmisen suhtautumista muutok-

seen. Siinä kuvataan erilaiset tavat toimia muutoksen eri tilanteissa, mitä tapah-

tuu organisaatiolle ja ihmisille muutoksessa ja kuinka niihin voi vaikuttaa. Muu-

toksen talon huoneet kuvaavat muutosprosessia, jonka kautta organisaatiot ja 

ihmiset käyvät muutosta läpi. Muutosprosessin aikana siirrytään talon huoneista 

toisiin. Organisaatio voi olla missä tahansa talon huoneessa, mutta talon huo-

neita käydään muutosprosessin kestäessä tietyssä järjestyksessä läpi.  

 

 
Kuva 4. Lewinin ja Scheinin muutosteoria (Jääskeläinen 2017.) 

Kuvassa 4 on havainnollistava kuvio Lewinin ja Scheinin muutosteoriasta. Alla 

käydään läpi muutosteorian eri vaiheet.  
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Muutoksen ensimmäinen vaihe eli sulattamisvaihe perustetaan teorialle, jossa 

ihmisen käyttäytyminen perustuu aikaisemmin havainnoimalla opittuun sekä 

kulttuurisiin vaikutuksiin. Muutoksen onnistuminen voi edellyttää joidenkin sel-

laisten olemassa olevien tekijöiden poistamista, jotka ovat tärkeitä käytöksen 

ennallaan pysymisen kannalta. Tässä sulattamisen prosessissa on kolme ali-

prosessia, jotka liittyvät valmiuteen ja motivaatioon muuttua. (Wirth 2004.)  

•  Epätietoisuus siitä, mihin nykyiset tavat vievät, johtaa epävarmuuteen 

ja tyytymättömyyteen. Kuitenkin, mitä suurempi ero nykyisten uskomus-

ten ja haluttujen uskomusten välillä on, sitä suuremmalla todennäköisyy-

dellä uutta informaatiota sivuutetaan.  

•  Aikaisempien uskomuksien näkeminen väärinä kehittää huolestunei-

suutta selviytymisestä. Tämä kuitenkaan ei välttämättä aiheuta muutosta, 

jos työpaikalla ilmenee oppimisen pelkoa.  

•  Oppimisen pelko aktivoi suojeluvaiston ja vastustusta, koska tarkoituk-

sena olisi hylätä vanhat, jo aiemmin hyväksytyt tavat. (Wirth 2004.)  

On tärkeää päästä mahdollisten pelko- ja ahdistustilojen ohi, jotta muutos saa-

daan etenemään. Tuloksiin voidaan päästä, jos joko selviytymisen ahdistus on 

vahvempi kuin oppimisen pelko tai mieluisampi vaihtoehto, vähentämällä vain 

oppimisen pelkoa. (Wirth 2004.) 

Muuttumisen vaiheeseen siirrytään, kun on saavutettu riittävä määrä tyy-

tymättömyyttä nykyisiin oloihin. Tällöin on tärkeää tehdä tarkalleen selväksi, miltä 

osin muutosta kaivataan. Tässä vaiheessa vaaditaan selkeä katsaus uuteen ta-

soon ja selvitetään ero nykyisen ja toivotun tilan välillä. Tarkoitus on löytää juuri 

itselle sopiva tapa lähestyä kokeilemalla ja virheistä oppimalla. (Wirth 2004.)   

Uudelleen jäädytys on viimeinen vaihe, jossa uusi käyttäytymismalli juurrutetaan 

tavaksi. Tähän kuuluu esimerkiksi uuden identiteetin löytäminen ja uusien ihmis-

ten välisten suhteiden luominen. (Wirth 2004.)  

 



17 

3.2 Muutososaaminen 

Muutososaaminen tarkoittaa kaikkia niitä taitoja ja valmiuksia, joita on olemassa, 

jotta muutos saadaan läpivietyä ja juurrutettua pysyvästi yrityksessä. Kyse on 

erilaisten osa-alueiden hallinnasta samaan aikaan. Muutosta johdetaan aina 

työntekijöiden näkökulmasta, ja se vaatii johtajilta tunnepohjaista sekä professio-

naalista johtamista.  

Johdon työtyyli tai niin sanottu käsiala sekä muutososaaminen antavat leimansa 

muutoksen läpivientiin. Myönteinen, tarmokas ja läsnä oleva johtaja, joka aktiivi-

sesti toimii yhteistyössä johdon ja tärkeimpien sidosryhmien kanssa, saa nope-

asti muutokselle suunnan ja toimintaenergiaa. Vastaavasti omasta asemastaan 

epävarma, itselleen oudossa tilanteessa oleva johtaja, joka on tottunut tunte-

maan tilanteet yksityiskohtaisesti, ei pysty herättämään tarpeellista luottamusta 

eikä keräämään riittävän nopeasti faktaa ja toteutussuunnitelmia, jolloin muutos 

ei vain lähde liikkeelle ja ihmiset organisaatiossa hajottavat keskittymisensä mitä 

erilaisimpiin asioihin. (Valpola 2004.) 

Muutososaamiseen tarvitaan kokemusta. Mitä useammissa muutoksissa on ollut 

mukana, sitä paremmin johtaja osaa tunnustella tilannetta ja arvioida uusien asi-

oiden läpimenoa ja vaikuttaa muutosvastarintaan.  

Muutososaaminen tarkoittaa ymmärrystä siitä, mitä muutoksessa tapahtuu ja ky-

kyä reagoida muutoksen tuomiin asioihin. Muutososaava johtaja osaa auttaa 

henkilöstöä, kitkeä huhut, tuoda tarvittavat tiedot realistisesti esille, ottaa vastaan 

kritiikkiä ja korjata muutoksen suuntaa, jos havaitaan epäkohtia. Muutososaajalla 

säilyy myös innokkuus. Hän haluaa oppia uutta, kannustaa ja kasvaa muutoksen 

mukana. Muutososaaminen siis vaatii ennen kaikkea kokemusta muutostilan-

teista. Ymmärtämällä muutosprosessia ja mitä kaikkea se tuo mukanaan sekä 

kokemuksella pystyy läpiviemään muutoksen onnistuneesti.  

 

3.3 Työhyvinvointi ja työhyvinvoinnin johtaminen 

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston työhyvinvoinnin strategisessa 

linjauksessa työhyvinvointi määritellään yksilön selviytymisenä työtehtävistään, 
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mihin vaikuttavat hänen oma fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kuntonsa, työyh-

teisön toimivuus sekä työympäristötekijät. (Lehto 2005.) 

Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointi on sekä työnantajan että työntekijän 

vastuulla. He ylläpitävät ja kehittävät työhyvinvointia yhdessä. Työhyvinvoinnin 

edistäminen työpaikalla tapahtuu aina johtajien, esimiesten ja työntekijöiden yh-

teistyönä. Muita keskeisiä toimijoita ovat työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmie-

het. Työhyvinvoinnin ylläpitämisessä työpaikan tärkeä kumppani on työterveys-

huolto.  

Työhyvinvointi on monen eri tekijän summa. Se syntyy pääasiassa työn arjessa. 

Työhyvinvointia ei saavuteta työstä irrallisilla terveystempauksilla. Hyvinvointia 

edistävä toiminta on läpileikkaavaa ja pitkäjänteistä. Se kohdistuu esimerkiksi 

henkilöstöön, työympäristöön, työyhteisöön, työprosesseihin tai johtamiseen. 

(Työterveyslaitos.) 

Työhyvinvointi vaikuttaa moneen asiaan muutosprosessissa. Ilman riittävää työ-

terveydenhuoltoa ja tukea työntekijöiden jaksaminen on koetuksella muutenkin 

stressaavassa tilanteessa. Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, 

taloudelliseen tulokseen ja maineeseen (Työterveyslaitos). 

Työhyvinvoinnin tärkeyttä ei voi korostaa tarpeeksi. Kun työterveyshuoltoon on 

investoitu oikein ja riittävästi, se maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Työ-

terveyslaitoksen mukaan työterveyshuoltoon tyytyväinen henkilöstö vaikuttaa yri-

tyksen moniin eri tulosmittareihin kuten tuottavuuteen, voittoon, asiakastyytyväi-

syyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja ta-

paturmiin.  

Jotta työhyvinvointia voidaan johtaa, sitä pitää voida myös mitata. Rahamääräis-

ten mittarien lisäksi tarvitaan henkilöstön hyvinvointia kuvaavia mittareita. Henki-

löstöä voidaan kuvata demografisin suurein, osaamisen, ajankäytön, työsuhteen, 

terveyden, yhteisöllisyyden ja tuloksellisuuden mukaan. Työpaikoilla kootaankin 

tietoa henkilöstöstä erilaisiin tiedostoihin. Kokoamalla tämän tiedon tilastoksi 

henkilöstönsä tilasta ja kehityksestä organisaatio luo mahdollisuuden järjestel-

mälliseen henkilöstöpääoman kehittämiseen. (Rauramo 2006.) 



19 

 

 
Kuva 5. Työhyvinvoinnin tekijät (Rauramo 2006.) 

 

Ylläolevassa kuvassa 5 on kuvattu työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Kuten 

nähdään, työhyvinvointiin vaikuttaa monet asiat elämän eri osa-alueilta. Työhy-

vinvointiin vaikuttavat sekä yksityisasiat että työpaikan asiat, yksilötasolta sekä 

yhteisön tasolta. Johtaessa työhyvinvointia täytyy ottaa huomioon yksilö sekä yh-

teisö. 

 

3.4 Viestintä 

Viestintä on yritysmaailmassa korvaamaton tekijä. Ilman hyvää viestintää yritys 

kohtaa paljon ongelmia sekä yrityksen sisältä, henkilöstöltä ja ulkopuolelta, asi-

akkailta. Yrityksen sisäinen viestintä tarkoittaa johdon ja työntekijöiden välillä käy-
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tävää keskustelua ja tiedottamista. Sisäisen viestinnän avulla voidaan muun mu-

assa selittää asioita, valmistella ihmisiä tulevaan, lisätä ymmärrystä sekä vähen-

tää sekaannuksia ja muutosvastarintaa (Wahlman 2017).  

Tehokas viestintä vähentää muutosvastarintaa tai jopa poistaa sen kokonaan. 

Viestintää tarvitaan poistamaan epävarmuutta. Jos epävarmuutta ei poisteta tai 

vähennetä, alkaa syntyä huhuja ja juoruja. (Wahlman 2017.) 

Tyypillisessä muutosvastarinnassa on seitsemän vaihetta. Ensimmäisessä vai-

heessa muutos ja muutoksen tarve kielletään, toisessa vaiheessa muutok-

sesta hermostutaan, kolmannessa vaiheessa kuvaan tulee hämmennys, neljän-

nessä lamaantuminen, viidenneksi lamaantumista seuraa varsinainen kriisi-

vaihe. Kuudennessa vaiheessa muutos ja sen tarve vihdoin hyväksytään sekä 

lopulta, seitsemännessä vaiheessa, kun positiiviset kokemukset muutoksen mer-

kityksestä ja vaikutuksista lisääntyvät, löydetään tarvittava itseluottamus muutos-

prosessin onnistumiseen. Koko muutosprosessin onnistumisen edellytyksenä on 

jatkuvan ja reaaliaikaisen tiedon antaminen ja vastaanottaminen prosessin jokai-

sessa vaiheessa. (Lehtinen 2018.) 

Tutkimusten mukaan muutoksen viestinnässä on tärkeää: 

- Organisaation jäsenten laaja osallistuminen muutosprosessiin, jotta nämä 

tuntevat olevansa mukana muutoksessa, sitoutuneita ja tilanteen ohjak-

sissa. 

- Tiedon laaja ja avoin levitys, ennakoivat muistutukset ja keskustelumah-

dollisuudet. 

- Viestintä visiosta sekä muutosprojektin tarkoituksesta. 

Usein kohtaa muutosprosesseja, joissa organisaation jäseniä ei ole osallistettu 

muutokseen juuri mitenkään – korkeintaan hyvin pinnallisesti. On saatettu ottaa 

mukaan kertomaan ideoita, joista ylin johto on sitten saattanut poimia mieluisia – 

tai jättää poimimatta tai sitten muutos on suunniteltu loppuun johtoportaassa, ja 

se vain marssitetaan henkilöstön eteen. Työntekijöiden niskaan kaatuu pahim-

millaan iso annos muutoksia, jotka vaikuttavat työarkeen läpikohtaisin. Vastarinta 

on taattua. (Wahlman 2017.) 
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Oikeanlainen viestintä luo yritykselle vahvan pohjan ja sitouttaa henkilöstön. 

Viestinnän tärkeyttä muutostilanteissa ei voi korostaa tarpeeksi.  

 

 

4 Muutosjohtaminen case-yrityksessä 

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli selvittää, kuinka muutoksen johtamista 

voidaan kehittää kyseessä olevassa yrityksessä. Tutkimuksen tulosten on tarkoi-

tus toimia myös eräänlaisena työkaluna tulevaisuuden muutostilanteissa. Tutki-

muksen tuloksista voidaan oppia ja kehittyä, jotta osataan jatkossa toimia parem-

min.  

Yrityksen muutosprosessi käydään läpi alla olevan kuvan 6 John Kotterin muu-

tosjohtajuuden portaat -teorian avulla. Haastattelujen tuloksia verrataan teoriaan 

ja näin saadaan aineistoa siitä, miten muutosjohtajuus on onnistunut teoriaan 

verrattuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Muutosjohtajuuden portaat (Tiimiakatemia 2017.) 
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4.1 Haastattelutulokset 

Haastattelut toteutettiin marras-joulukuun 2019 aikana. Haastateltavat toimivat 

ravintolan eri johtoportaissa. Haastateltavien tittelit ovat esimies, ravintolatoimen 

päällikkö, vuoropäällikkö ja johtaja. Haastateltaviin otettiin yhteys työyhteisön 

omassa sisäisen viestinnän sovelluksessa. Haastattelu toimi puolistrukturoituna 

haastatteluna, jossa oli lisäksi henkilöstöön liittyvä erillinen teema. Puolistruktu-

roitu haastattelu mahdollisti laajemmat ja kattavammat vastaukset, ja näin ollen 

saatiin parempi käsitys yrityksessä tapahtuneesta muutoksesta. 

Haastattelussa oli 13 kysymystä ja 6 erillistä henkilöstöön liittyvää kysymystä. 

(Liite 1) Jokaiselle haastateltavalle esitettiin samat kysymykset. Kysymyksiin 

haastateltavat vastasivat oman työtehtävän ja osaamisensa näkökulmasta. Ky-

symyksillä pyrittiin kartoittamaan mahdollisimman tarkkaan sitä, miten muutos on 

toteutettu.  

Jokainen haastattelu käytiin yksilöhaastatteluna, ja haastattelut toteutettiin kas-

votusten itse haastattelemalla. Haastatteluajankohta sovittiin jokaisen haastatel-

tavan kanssa sähköpostitse, ja haastattelut toteutettiin case-yrityksen tiloissa. 

Haastatteluun kului noin puoli tuntia.  

Haastattelut tallennettiin äänittämällä ne puhelimen sovelluksella. Äänittämistä 

varten pyydettiin lupa jokaiselta haastateltavalta erikseen. Lisäksi haastattelujen 

aikana tehtiin erillisiä muistiinpanoja, joihin kirjattiin avainsanoja kunkin haastat-

telukysymyksen kohdalta. Haastattelujen tulokset litteroitiin, eli kirjoitettiin teksti-

muotoon analysoimista varten.  

Haastatteluja analysoitiin havainnoimalla vastauksia, etsimällä poikkeamia vas-

tauksista, jotta löydetään kehityskohtia ja vertailemalla muutoksen aikaisia toimia 

muutosjohtajuuden portaat -teoriaan. Haastattelun aikana havainnoitiin myös 

haastateltavien sanatonta viestintää. 
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4.2 Muutoksen taustat 

Case-yritys oli jo pitemmän aikaa tehnyt tappiota. Yrityksen yksi strategisista ta-

voitteista on, että ylläpidetään ja harjoitetaan mahdollisimman vähän tappiollista 

liiketoimintaa ja muutoksiin ryhdytään herkästi, jos kehitysyrityksistä huolimatta 

toiminnan tulevaisuuden näkymä on kannattamatonta.  

Kehitysyrityksistä huolimatta yrityksen tulevaisuus näytti huonolta. Yrityksen 

johto päätti ryhtyä toimenpiteisiin ja aloittaa muuttosuunnitelmat toiseen kauppa-

keskukseen. Toisessa kauppakeskuksessa oli myös toinen yrityksen omistuk-

sessa oleva tappiota tekevät ravintola-alan yritys. Tuli päätös tehdä näistä kah-

desta miinustulosta tekevästä ravintolasta yksi kannattava ravintola. Toisessa 

kauppakeskuksessa oleva yritys päätettiin sulkea, ja case-yritys päätettiin muut-

taa sen liiketilan paikalle. 

Uusi liiketila on pienempi, joten asiakaspaikkojakin on vähemmän. Ennen muut-

toa alkoivat mittavat yhteistoimintaneuvottelut, joiden seurauksena irtisanottiin 

kymmeniä työntekijöitä. Muutos oli erittäin iso koko yrityksen henkilökunnalle ja 

johdolle.  

Muutoksen taustalla oli siis kaksi tappiollista tulosta tekevää yritystä, joista oli 

tehtävä yksi tuloksellinen yritys, eli muutoksen perimmäisenä syynä oli kannatta-

vuushaasteet. Muutosjohtaminen yrityksessä on ollut määrätietoista, ja toimenpi-

teisiin on ryhdytty liiketoiminnan pelastamistoimenpiteiden epäonnistuttua.  

Muutosjohtajuuden portaissa painotetaan ensimmäisellä portaalla muutosten kii-

reellisyyden ja välttämättömyyden tähdentämistä. Haastattelutuloksista käy ilmi, 

että kaikki ovat olleet selvillä muutoksen perimmäisistä syistä ja siitä, miksi muu-

tos on tärkeä. Kun muutoksen välttämättömyys ja syyt ovat selkeästi esillä, niin 

huhupuheet ja muutosvastarinta pienenivät merkittävästi.  

Näin muutoksenprosessin käynnistämistä kommentoitiin haastattelussa: 

Ravintolat olivat raskaasti tappiollisia olleet jo vuosien ajan. Strategiassa saa olla 
mahdollisimman vähän tappiollista liiketoimintaa. Tehtiin kaikki mahdollinen, 
kaikki kivet oli käännetty, niin siksi päädyttiin tähän ratkaisuun. 
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4.3 Tarvittavien resurssien tarjoaminen muutoksen läpiviemisessä 

Koettiin, että tarvittavia resursseja tarjottiin suurimmaksi osaksi tarpeeksi. Pohja-

työn ja henkisen tuen merkitystä korostettiin vastauksissa. Vastaaja oli toivonut, 

että jo ennen muutoksen aloittamista olisi pidetty muutosjohtamiseen liittyvä 

kurssi, joka kuitenkin pidettiin vasta muutoksen jälkeen.  

Resurssien tarjoamista kommentoitiin haastatteluissa monipuolisesti: 

Ei jäänyt aikaa miettiä, eikä osannut miettiä mitä muutos tuo tullessaan. Työnte-
kijöitä olisi voitu valmistella paremmin. Preppausta enemmän. 

Sain esimieheltä tukea. On minun tehtäväni kantaa vastuu myös muiden jaksa-
misesta. Organisaatiossa on hyvät mahdollisuudet muutoksen läpiviemiseen. 

Ehkä sitten myöhemmin asiaa pohtineena, ehkä sitä apua olisi voinut olla toisen-
laista. Nyt ehkä osaisin pyytää toisenlaista apua. Muutoksen jälkeen meillä oli 
muutosjohtamisen kolmipäiväinen kurssi ja kerroin sitten sille kouluttajalle, että 
jos meillä olisi ollut tällainen palaveri aiemmin, niin olisin osannut tehdän joitain 
juttuja eri tavalla. Olisin ymmärtänyt ihmisten reaktioita paremmin. Olisin tarvinnut 
tollasen aikasemmin. Kyllä selkeästi apua tuli, mutta olisin ollut valmennuksen 
jälkeen valmiimpi prosessiin. 

 

4.4 Tukeminen muutoksen aikana 

Haastatteluissa osa koki, ettei saanut tukea muutoksen aikana. Toivottiin enem-

män keskustelua ja kuuntelua. Koettiin, että ei osattu myöskään pyytää apua. 

Enimmäkseen oltiin kuitenkin tyytyväisiä tuen määrään.  

Kysyttiin, että kokivatko haastateltavat saaneensa tukea muutoksen aikana ja 

näin asia ilmaistiin haastatteluissa: 

En koe saaneeni tukea. Kauhea kiire. Jätettiin vähän pärjäämään yksin. Palave-
ria olisi voitu järkätä aikaisemmin.  

Enemmän keskustelua ja kuuntelua. 

No joo, olis sitä tukea ollut enemminkin, jos olisi kysynyt. Henkilökunta otti asian 
hyvin ja asia (muutos) oli odotettavissa. 
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4.5 Jaksamisen takaaminen 

Jaksamista on pyritty tukemaan tsemppaamisella. Yrityksen yhteistyökumppa-

neilla eli työterveydellä sekä myös henkilöstöresurssiosastolla on ollut tieto koko 

muutosprosessin kulusta. Työntekijöitä on ohjeistettu olemaan yhteydessä näihin 

tahoihin.  

Jokaisen irtisanomisuhan alla olleen työntekijän kanssa on käyty henkilökohtaisia 

keskusteluja. Yhteiset palaverit ja avoin viestintä ovat lisänneet työyhteisön tie-

toisuutta muutoksesta ja sen tärkeydestä, jolla on suora vaikutus jaksamiseen.  

Luottamusmiesten tukea painotettiin haastatteluissa. Merkittävä osa viestintää on 

tapahtunut heidän kauttaan.  

Tässä otteita haastatteluista koskien jaksamisen takaamista:  

Tsemppaus. Ei oikeastaan muita tukitoimia. 

Työterveyshuolto tärkeä kumppani, he olivat tietoisia prosessista. Kaikilla oli 
mahdollisuus mennä sinne keskustelemaan prosessin aikana tai sen jälkeen. 
Prosessin aikana käytiin henkilökohtaisia keskusteluja jokaisen kanssa.  

Luottamusmiehet. He olivat koko prosessin ajan mukana. 

 

4.6 Viestintä 

Viestintä tapahtui lakisääteisesti. Muutoksen aikana oli käynnissä yhteistoiminta-

prosessi, joten viestintä meni yhteistoimintalain mukaan. Ajankohdista ilmoitettiin 

lain säätämissä ajoissa. Käytäväkeskustelut mainittiin myös yhdeksi viestintäkei-

noksi. Pääosin avointa keskustelua on käyty henkilöstön kanssa. Osa on koke-

nut, että muutoksen aikana olisi voinut olla vielä enemmän keskustelua.  

Näin viestintää muun muassa kommentoitiin haastatteluissa: 

Tiedotus tapahtui hyvin aluksi. Olisi voinut olla enemmän keskustelua. 

Lakisääteinen prosessi. Luottamusmiehet tiedotettiin ensin, josta tieto liikkui 
eteenpäin henkilöstölle. Mielestäni onnistuimme viestinnässä ja kaikki meni niin 
kuin pitää. 
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4.7 Muutoksen syyt ja tavoitteet 

Vastauksista kävi ilmi, että muutoksen syyt ja tavoitteet ovat olleet selvillä. Talou-

dellisen tilanteen painotus oli vastauksissa vahvasti esillä, ja muutoksen syitä on-

kin perusteltu kannattavuushaasteilla. Aiemman liiketilan sijaintia sivuttiin myös 

muutoksen syistä keskustellessa.  

Näin muutoksen syitä ja tavoitteita haastatteluissa puitiin: 

Jokainen näki ne eurot siellä. 

Taloudelliset syyt. Todella tappiollista toimintaa ei kannattanut enää harjoittaa. 
Entinen liikepaikka oli todella rauhaton ja levoton. 

 

4.8 Avun saaminen tarvittaessa muutoksen jalkauttamisessa 

Muutoksen jalkauttamisessa on saatu tarvittavia apuja. Muutokseen kerrottiin val-

mistautuneen huolellisesti. Muutoksen aikana on toisaalta koettu, että apua ei ole 

osattu itse pyytää, koska tuntui, että kenelläkään ei ollut aikaa kuunnella. Resurs-

sien runsautta ja yhdessä tekemistä korostettiin ja niitä pidettiin vahvuuksina. 

Vastauksissa mainittiin, että muutos kauppakeskuksesta toiseen on myös tuonut 

omat haasteensa. Muutoksen aikana sulautettiin kaksi eri työryhmää yhdeksi työ-

ryhmäksi, joka toi myös omat haasteensa muutoksen jalkauttamisessa.  

Avunsaamiseen liittyviä kommentteja haastatteluista: 

Kyllä. Eihän tässä yksin tehty mitään, on ollut porukkaa tekemässä. Sanotaan, 
että se oli vaikeaa muuttaa tänne kauppakeskukseen, kun kaksi toimintakulttuu-
ria sulautetaan yhteen, mutta aika äkkiä sopeutui. 

Tuntui, että kukaan ei ehtinyt kuunnella. En halunnut kuormittaa muita. 

Meillä on hyvät resurssit tehdä tällaisia asioita (muutoksia). En kokenut olleeni 
’lirissä.’ 

 

4.9 Mitä tekisit toisin, kun nyt katsotaan taaksepäin mennyttä vuotta? 

Haastatteluissa kävi ilmi, että olisi kaivattu enemmän juttelua ja etukäteen teke-

mistä ja valmistelua.  Osallistamiseen olisi saanut kiinnittää enemmän huomiota. 
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Haastatteluissa oltiin myös sitä mieltä, että muutos olisi voitu käynnistää aikai-

semmin ja ravintolan avauksen aikana huomattiin, että henkilökuntaa olisi pitänyt 

olla enemmän. 

Haastateltavien ajatuksia siitä, mitä olisi tehty toisin jälkeenpäin ajateltuna: 

Olisin varautunut räväkämpään lähtöön. Se tuli aivan puskista, et se kauppa ru-
pes käymään. Olisin alkuun palkannut lisää henkilökuntaa. 

Enemmän etukäteen tekemistä. Enemmän yhdessä tekemistä ja tutustumista. 
Henkilökunnan osallistaminen muutokseen olisi voinut olla tarpeellista. 

Olisin käynnistänyt muutosprosessin aikaisemmin. 

 

4.10 Onnistumiset 

Haastatteluissa kysyttiin, saavutettiinko haluttu tavoite ja missä onnistuttiin. Vas-

tauksista kävi ilmi, että taloudellisen puolen tavoitteet on saavutettu ja liikepaikan 

sijainti on onnistunut. Onnistumisissa mainittiin kahden henkilökunnan yhteen-

saattaminen onnistuneeksi muutoksessa. Yhdeksi onnistumisen aiheeksi nousi 

myös rohkeus, että yrityksessä uskallettiin aloittaa muutosprosessi. 

Tässä haastateltavien mietteitä onnistumisista muutosprosessissa:  

Haluttu tavoite saavutettiin. Hyvä taloustilanne ja asiakkaita enemmän. 

Saavutettiin, jos ajatellaan taloudellista puolta. Kahden henkilökunnan yhteen-
saavuttaminen ei oo hirveen helppoo, et se oli suurin haaste. 

Rohkeus tehdä näinkin radikaali ratkaisu. 

 

4.11 Muutososaaminen – mitä se on?  

Haastattelussa esitettiin kysymyksiä, joilla pystyttiin hankkimaan tietoa esimies-

ten tietämyksestä muutosjohtajuudesta ja -osaamisesta. Näin pystyttiin kartoitta-

maan, kuinka perillä esimiehet ovat muutosjohtajuuden tärkeydestä ja ymmärre-

täänkö mitä muutososaaminen on.  
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Vastauksista kävi ilmi, että haastateltavat pitävät muutososaamista muuttumisen 

hallitsemisena. Muutososaamista kuvaillaan henkilöstön sitouttamisena, no-

peana mukautumisena ja kykynä viedä muutos käytäntöön.  

Muutososaamista kuvataan haastatteluissa seuraavasti:  

Minun kohdallani tärkeintä on, että saan omat alaiset ymmärtämään sen muutok-
sen tärkeyden ja sitoutumaan siihen muutoksen tekemiseen. Jos tehdään joku 
muutos ja sitä ei kyetä perustelemaan, niin sen läpivieminen on kyllä hankalaa 
verrattuna siihen, että ollaan kaikki yhtenä rintamana ja ymmärretään sen (muu-
toksen) tärkeys. 

Onnistuisi olemaan johdonmukainen, luotettava. 

Osaa viedä muutoksia käytäntöön. 

 

4.12 Onnistuneen muutoksen elementtejä 

Esimiehiltä haluttiin kuulla heidän mielestään onnistuneen muutoksen element-

tejä, jotta vastauksia voidaan verrata teoriaan. Näin saatiin selville, kuinka perillä 

ollaan siitä, mitä onnistunut muutos vaatii.  

Vastaukset olivat monipuolisia. Vastauksissa korostui eniten muutoksen tärkey-

den ymmärrys ja yhdessä tekeminen: 

Yksityiskohtainen suunnittelu, että mitä tehdään ja sen jälkeen vasta, että kuinka 
sitä lähdetään viemään läpi. Ihmisten sitouttaminen. 

Ei unohdeta ja jätetä oman onnensa nojaan, vaan se seuranta ja jälkipyykki on 
pestävä, vaikka tuntuisi, että hyvin menee. 

Riittävä ja ajantasainen tiedotus.  

 

4.13 Henkilöstöasiat 

Haastattelussa käytiin erillisenä teemana läpi henkilöstöön liittyviä asioita muu-

toksen ajalta. Henkilöstöteemassa oli kuusi kysymystä.  
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Haastatteluissa kävi ilmi, että tieto muutoksesta levisi johdolta luottamusmiesten 

kautta henkilöstölle. Luottamusmiehet ovat olleet tärkeässä roolissa tiedonan-

nossa. Henkilöstölle tiedotettiin myös tarkemmin tulevasta yhteistoimintaneuvot-

teluista ilmoitustaulun kautta. Ilmoitustaululle laitettiin tiedote, josta kävi ilmi neu-

vottelupäivämäärät, ja kuinka montaa henkeä neuvottelut koskevat. 

Lainauksia haastatteluista yhteistoimintaneuvotteluiden ja aikataulutuksen poh-

dinnasta: 

Ilmoitustaululla tiedote yt -neuvottelusta ja tarkat palaveripäivät ja kuinka monta 
henkeä se koskee. 

Yhtäaikainen tiedotus. 

 

4.13.1 Muutoksen huomioiminen henkilöstössä 

Kysyttiin, miten muutos huomioitiin henkilöstössä. Haastatteluissa tuli erilaisia 

vastauksia. Haastatteluiden mukaan muutostilanne huomioitiin henkilöstössä 

sekä henkisellä tasolla että konkreettisestikin jatkoa ajatellen.  

Työntekijöille palaverit alussa. Irtisanoutuneita työntekijöitä tuettiin uudelleentyöl-
listymisessä. 

Uravalmennuspalvelu. 

Tiedotus toimi aluksi, mut sitten se tyssäsi. 

Henkilöstö huomioitiin muutostilanteessa antamalla henkistä tukea ja konkreetti-

sesti annettiin tukea uudelleen työllistymiseen, jos jäi työttömäksi neuvottelujen 

seurauksena.  

Haastatteluissa kävi ilmi, että sopeutumisaikaa muutokselle ei juuri annettu, mikä 

olisi elintärkeää sopeutumisen kannalta uuteen tilanteeseen. Haastateltavat mai-

nitsivat, että heti uuteen kauppakeskukseen muuton jälkeen annettiin ’’anteeksi’’ 

oppimiseen kuluva aika, mutta nopeasti alettiin ’’kirimään työtehojen kanssa.’’ 
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4.13.2 Henkilöstövalmennus 

Henkilöstövalmennus tapahtui palavereissa, ’’kahvihetkissä’’ ja avausvalmen-

nuksessa. Avausvalmennuksessa on käyty läpi yrityksen konseptia ja liikeideaa 

uudelleen. Henkilöstövalmennuksesta oltiin myös eri mieltä, sillä osa koki, että 

avausvalmennus oli ajanhukkaa.  

Näin henkilöstövalmennuksesta kerrotaan haastatteluissa: 

Aamukahvihetki, jossa esiteltiin kaikki toisillemme yhdessä. 

Oli yksi päivä valmennusta. Sekin aika olisi voitu käyttää ehkä tarpeellisemmin, 
olisi voinut olla jotakin muuta. 

Pääosin avausvalmennusta ja mainittua kahvihetkeä pidettiin kuitenkin positiivi-

sena asiana. Haastatteluissa kerrottiin myös, että muuton yhteydessä työntekijät 

pääsivät myös itse ’’laittamaan paikkoja’’ kuntoon ja tekemään ’’omaa työpaik-

kaa.’’  

 

4.13.3 Henkilöstön reaktiot muutokseen 

Haastatteluissa esimiehet painottivat ymmärrystä kaikenlaisiin reaktioihin. Vas-

taukseksi saatiin monenlaista pohdintaa henkilöstön reaktioista. Henkilöstössä 

oli vastauksien perusteella tapahtunut suurta vaihtuvuutta eli irtisanoutumisia oli 

tullut.  

Esimiesten vastauksia henkilöstön reagointiin muutoksen aikana: 

Osa on irtisanoutuneet. Eivät kokeneet enää, että tämä on sitä mitä halusivat 
tehdä. 

Vastauksien perusteella on selvästi huomattu väsymystä työntekijöissä. Kova 

työtahti on lisännyt stressiä. Myös sopeutumisongelmat mainittiin liittyen irtisa-

noutumisiin. 

Henkilökunta ei ehkä ole sopeutunut. Niin kova työtahti, niin se stressi mikä siitä 
tulee, et ei ole sellaista hallitsemisen tunnetta työssä. Väsymistä on ollut useam-
malla työntekijällä. 
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Muutoksen aikaisen pahimman kuohumisvaiheen jälkeen on huomattu, että hen-

kilöstö on alkanut sopeutumaan tilanteeseen ja työyhteisön toimintaa kehutaan. 

On ollut sellaisia kasvukipuja, mitkä liittyvät porukan keskinäiseen dynamiikkaan. 
Aikansa on ottanut se sopeutuminen. Nyt porukka on aika hitsaantunutta. 

 

4.13.4  Muutosvastarinta 

Muutosvastarinnasta kysyttäessä vastaukset olivat sekalaisia. Osa ei ole huo-

mannut ollenkaan muutosvastarintaa ja osa on selkeästi huomannut myös 

omissa ajatuksissa. Kysyttiin, että jos muutosvastarintaa on havaittu, miten se on 

yritetty selättää. Vastauksista kävi ilmi, että muutosvastarinta on yritetty selättää 

antamalla aikaa.  

Huomasin, mutta sille (muutosvastarinnalle) piti antaa mahdollisuus.  

Totta kai on aina (muutosvastarintaa), onhan sitä ihan omassa ajattelussakin. 
Eiköhän lähtökohtaisesti oo melkeen aina torppausta. Kuka sitten osaa kääntää 
ajatukset nopeammin myönteiseksi ja kuka hitaammin. 

 

 

5 Tulosten analysointi ja kehityskohdat 

Tässä luvussa verrataan yrityksen muutosjohtamista John Kotterin muutosjohta-

misen portaisiin, jotta saadaan käsitys case-yrityksen muutosjohtamisen onnis-

tumisesta.  

John Kotterin muutosjohtajuuden portaikossa ensimmäisenä askeleena on muu-

toksen kiireellisyyden ja välttämättömyyden tähdentäminen. Case-yrityksessä on 

pyritty selvittämään muutoksen tärkeyttä muutoksen alusta alkaen, sillä jokainen 

muutoksessa mukana ollut henkilö on ollut tietoinen yrityksen heikosta talousti-

lanteesta. Palaverit, avoin viestintä ja tiedotus ovat auttaneet ymmärtämään 

muutoksen välttämättömyyden. Muutoksesta viestiminen on tapahtunut lakisää-

teisesti annettujen aikataulujen mukaan. Muutoksen kiireellisyyttä painotettiin 



32 

muutosta käynnistäessä, sillä prosessi oli nopea ja haluttiin hukata mahdollisim-

man vähän aikaa.  

Seuraavana vaiheena muutosjohtajuuden portaissa on ohjaavan tiimin perusta-

minen. Tutkimuksesta kävi ilmi, että muutoksessa on ollut mukana vahva tuki-

joukko, joka on koostunut työterveydestä, henkilöstöosastosta ja luottamusmie-

histä. Varsinaista muutosta ohjaavaa tiimiä ei tullut ilmi erikseen yhdessäkään 

haastattelussa. Tutkimuksessa tuli esille, että muutosprosessi oli todella nopea 

ja osa esimiehistä ei ehkä osannut kysyä apua tai ei tiennyt, mitä ’’pitäisi tietää.’’ 

Kaikille tiedossa oleva ohjaava tiimi voisi auttaa jatkossa muutostilanteissa. Yksi 

ohjaava ryhmä, jolta saa tiedon ja jolta voi kysyä, ja joka on aina ajan tasalla 

muutosprosessin kulusta.  

Muutosjohtajuuden portaissa kolmannessa askeleessa eli vision ja strategian 

laatimisessa on onnistuttu. On selvitetty jokaiselle esimiehelle, mikä on yrityksen 

toivottu tila tulevaisuudessa ja miten sitä kohti pyritään. Palavereissa on paino-

tettu, mitä tulevaisuudelta odotetaan ja miten haluttu tila saavutetaan.  

Viidennessä vaiheessa annetaan mahdollisimman monelle mahdollisuus osallis-

tua muutoksen toteuttamiseen. Tutkimustuloksista ilmeni, että konkreettista osal-

listamista muutokseen olisi voinut olla enemmän. Toivottiin, että olisi keskusteltu 

enemmän ja tutustuttu paremmin uuteen liiketilaan sekä uuteen työyhteisöön eli 

siihen tulevaan työporukkaan. Jatkossa isommissa muutostilanteissa tulisi kiin-

nittää enemmän huomiota henkilöstön osallistamiseen ja sitouttamiseen. Näissä 

tilanteissa on tärkeää kitkeä huhupuheilta juuret, jotta saadaan mahdollisimman 

vähäiseksi muutosvastarinta. Muutosvastarinta vaikuttaa paljon kahden eri hen-

kilöstön yhteensulautumiseen. Muutosvastarintaan paras vastalääke on avoin 

keskustelu ja viestintä, sekä kun huomataan huhujen liikkuvan, niin oikaistaan 

huhut heti. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että osa oli sitä mieltä, että niin sanottu jälkipyykki on 

jäänyt pesemättä, eli toivotaan enemmän muutoksen jälkeistä seurantaa. Muu-

tosjohtajuuden portaissa korostetaan lyhyiden aikavälien onnistumisten varmis-

tamista. Tätä voisi jatkossa muutostilanteissa huomioida enemmän.  
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Viimeisessä portaassa on uusien toimintatapojen juurruttaminen yrityskulttuuriin. 

Tutkimuksesta kävi ilmi, että työyhteisö on alkanut toimimaan halutulla tavalla 

alkukankeuden jälkeen.  

Analyysin yhteenvetona selkeimpiä kehittämisen kohteita tulevaisuuden muutos-

tilanteita varten ovat muutosta ennen ja sen aikainen viestintä, muutoksen jälkei-

nen seuranta ja henkilöstön osallistaminen. Tutkimustulokset viestivät siitä, että 

muutosta voisi jatkossa valmistella vielä paremmin. Yritys ei ole ainakaan lähi-

menneisyydessä ollut vastaavassa tilanteessa, joten tilanne on ollut uusi. Jat-

kossa voisi miettiä mahdollista, haastatteluissakin esille tullutta, muutosjohtami-

sen valmennusta ennen muutoksen käynnistämistä, jotta osataan valmistautua 

reaktioihin, muutoksen tuomaan vastarintaan ja työyhteisön osallistamiseen.  

Muutos on aina muuttuva olotila, jota ei voida etukäteen suunnitella tarkasti, 

mutta hyvä valmistautuminen varmistaa onnistumisen.  

 

 

6 Yhteenveto  

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka case-yrityksen muutosjohtaminen 

on onnistunut. Muutoksesta oli kulunut reilu vuosi, kun tutkimusta tehtiin. 

Tutkimuskysymyksiksi nousivat seuraavat kysymykset: Miten muutosjohtamista 

voidaan kehittää? Mitä muutosjohtaminen on? Miksi muutosjohtaminen on tär-

keää? Miten muutoksen johtamisessa onnistutaan? Miten muutos on toteutettu 

tässä yrityksessä?  

Kysymysten avulla oli tarkoitus saada selville muutosjohtamisen kehityskohdat 

kohdeyrityksessä, ja näihin kysymyksiin saatiin vastaukset tämän opinnäytetyön 

aikana.  

Merkittävimmiksi kehityskohteiksi nousivat muutosta ennen ja sen aikana oleva 

viestintä, muutoksen seuranta ja henkilöstön osallistaminen. Haastateltavat ko-
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kivat pääosin muutoksen olleen onnistunut. Erityisesti on onnistuttu taloudelli-

sissa tavoitteissa ja muutoksen läpiviemisessä. Haastateltavien tietämys muu-

tosjohtamisesta oli yleisesti hyvä, ja muutosjohtamisen tärkeys ymmärrettiin.  

Opinnäytetyöprosessi on ollut ylä- ja alamäkeä. Aluksi loin liian tiukan ja myön-

teisen aikataulun, joka töiden takia venähtikin reilusti. Tavoitteena oli valmistua 

marras-joulukuussa 2019. Opinnäytetyöprosessissa haasteita toi esimiesten kii-

reiset aikataulut haastattelujen aikana ja oman ajan löytäminen kirjoittamiselle. 

Opiskelumotivaatio on pysynyt koko ajan korkeana, sillä valmistuminen on ollut 

prioriteettilistalla numero yksi.  

Opinnäytetyö on lisännyt tietoa muutosten yleisyydestä ja siitä, että muutosta 

on haastava hallita. Opinnäytetyö poiki myös ajatuksia toisenlaisesta tutkimuk-

sesta, jossa voisi tutkia myös muutoksessa mukana olleen henkilöstön näkökul-

maa ja verrata sitä esimiesten näkemykseen muutoksesta. Näin saataisiin tie-

toa esimerkiksi henkilöstön ja esimiesten välisestä luottamuksesta ja tiedonku-

lusta. Nyt tutkimus on vain esimiesten näkökulmasta, joten näin saataisiin ehkä 

vielä todenmukaisempi kuva muutoksesta.  

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden todentaminen on 

haastavampaa kuin määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen. Laadullisen tut-

kimuksen luotettavuuskriteereinä käytetään esimerkiksi vahvistettavuutta, arvi-

oitavuutta, tulkinnan ristiriidattomuutta, luotettavuutta ja saturaatiota eli kylläi-

syyttä. (Kananen 2014.) 

Tässä opinnäytetyössä olevaa case-yritystä ei ole tutkittu vastaavalla tavalla 

aiemmin. Muutosjohtamisesta on aikaisemmin tehty tutkimuksia eri yrityksistä. 

Tutkimuksessa aineiston keruutapana oli haastattelu ja muistiinpanot. Kaikki 

haastattelut nauhoitettiin. Nauhoitteet ja muistiinpanot todentavat aineiston ai-

touden. 

 Haastatteluissa monet vastaukset toistuivat eri haastateltavilla. Haastatteluky-

symykset vastasivat tutkimuskysymyksiä. Kyseessä on saturaatio eli kyseisestä 

haastattelukysymyksestä tai -teemasta ei saada enää uutta tietoa. Haastatelta-
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vien vastaukset vaikuttavat luotettavilta, ainoastaan joistakin vastauksista kai-

vattiin enemmän tietoa, jota pyrittiin saamaan lisäkysymyksillä. Näihin todenta-

miskeinoihin vedoten voidaan todeta, että tutkimus on luotettava.  
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  Liite 1 

Haastattelukysymykset  

1. Miksi muutosprosessi käynnistettiin?  

2. Koitko saaneesi tarvittavat resurssit muutoksen läpiviemiseen? 

3. Tuettiinko sinua tarpeeksi muutoksen aikana?  

4. Millaisia tukitoimia käytettiin esimiesten/alaisten jaksamisen takaa-

miseksi?  

5. Miten viestintä tapahtui? Onko ollut riittävää? 

6. Muutoksen syyt ja tavoitteet? Miksi muutos oli tarpeellinen?  

7. Koetko saaneesi apua tarvittaessa? (muutoksen läpivieminen ja jalkaut-

taminen) 

8.  Miten muutos toteutettiin käytännössä? (aikataulut) 

9.  Mitä tekisit toisin, kun nyt katsotaan taaksepäin mennyttä vuotta?  

10.  Missä onnistuttiin? Saavutettiinko haluttu tavoite?  

11. Mitä muutososaaminen tarkoittaa? Mitä muutososaaminen omalla koh-

dalla tarkoittaa?  

12.  Miksi mielestäsi muutoksen johtaminen on tärkeää?  

13.  Onnistuneen muutoksen elementtejä? 

 

Henkilöstöön liittyvät kysymykset 

1. Miten henkilöstölle tiedotettiin muutoksesta? 

2. Miten muutos huomioitiin alaisissa?  

3. Annettiinko sopeutumisaikaa? 

4. Miten henkilöstövalmennus tapahtui? 

5. Miten henkilöstö on reagoinut? 

Oletko huomannut/huomasitko muutosvastarintaa? Jos kyllä, miten se on selä-

tetty? 


