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1 JOHDANTO 

Jokainen yksilö, organisaatio ja yhteiskunta joutuu elämään jatkuvien muutosten 

keskellä, mikä vaatii sopeutumiskykyä. Tässä työssä muutoksilla tarkoitetaan 

organisaatioissa toteutettavia eri kokoluokan ja eri nopeuksilla tapahtuvia siirtymiä pois 

nykytilasta kohti tavoitetilaa.  Organisaatiot toimivat entistä nopeammin muuttuvassa 

toimintaympäristössä, mikä pakottaa organisaatioita muuttumaan tehokkaasti ja nopeasti 

vastatakseen uuden ympäristön haasteisiin. Organisaatioille muutoksissa onnistuminen 

voi olla jopa elinehto, sillä vanhat tavat toimia eivät enää jossain vaiheessa riitä 

pitämään organisaatiota kilpailukykyisenä uusien toimintatapojen rinnalla. 

Organisaatiot perustavat usein muutoksen läpiviemistä varten erillisen muutosprojektin. 

Arton ja kumppaneiden (2006, s. 26) määritelmän mukaan projekti on ennalta 

määritettyyn päämäärään tähtäävä ainutkertainen kokonaisuus, joka on rajattu 

laajuudeltaan, kustannuksiltaan ja ajallisesti. Tässä työssä muutosprojektilla tarkoitetaan 

resursseiltaan ja laajuudeltaan rajattua ainutkertaista kokonaisuutta, jossa päämääränä 

on päästä organisaation ennalta määrittämään tavoitetilaan muutosten kautta.  

Kun organisaatioilta vaaditaan jatkuvaa muutosta, myös osaavaa muutosjohtamista 

tarvitaan entistä enemmän. Muutosprojektien johtamiseen liittyy kuitenkin monenlaisia 

haasteita, kuten työntekijöiden taholta tuleva muutosvastarinta. Muutosjohtamisesta 

löytyy paljon tutkimuksia ja erilaisia malleja muutosprojektien läpiviemiseen. Tästä 

huolimatta organisaatioissa läpiviedyt muutosprojektit eivät päädy riittävän usein 

onnistumisiin. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa kaksi kolmesta muutosprojektista 

päätyy epäonnistumiseen (McKinsey & Company 2008).  

Konsulttiyhtiö McKinseyn esittämä epäonnistumisten osuus herättää pohtimaan, mitkä 

asiat ovat vaikuttaneet siihen, että jopa kaksi kolmesta muutosprojektista päätyy 

epäonnistumiseen. Työn tarkoituksena onkin ymmärtää paremmin muutosprojektien 

moniulotteisuutta ja johtamisen haasteita. Toisaalta työn kautta etsitään tietoa 

muutosprojektien johtamisesta huomioiden sekä muutosjohtamisen että 

projektinhallinnan näkökulmat. Työn tavoitteena on löytää keskeisiä syitä 

muutosprojektien epäonnistumisille sekä löytää johtamiskäytänteitä, joilla ehkäistään 
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muutosprojektien epäonnistumisia. Työn tavoitteita lähestytään seuraavien 

tutkimuskysymysten kautta: 

1. Minkälaiset tekijät vaikuttavat muutosprojektien epäonnistumisiin? 

2. Minkälaisilla johtamiskäytänteillä voidaan ennaltaehkäistä ja torjua 

muutosprojektien epäonnistumisia? 

 

Tutkimuskysymyksiä lähestyttiin kirjallisuuskatsauksella perehtyen aikaisempaan 

tutkimukseen, joissa käsitellään epäonnistuneita muutosprojekteja. 

Kirjallisuuskatsauksessa tutkittiin muutosprojektien epäonnistumisiin johtaneita 

tekijöitä sekä johtamiskäytänteitä näiden tekijöiden vaikutusten lieventämiseksi. 

Pohjana työn muutosjohtamisen näkökulmaan on John Hayesin (2018) teos. 

Projektinhallinnan näkökulman pohjana ovat Karlos Arton, Miia Martinsuon ja Jaakko 

Kujalan (2006) teos sekä Kai Ruuskan (2007) teos. Epäonnistumiseen vaikuttavia 

tekijöitä on etsitty John Kotterin (1997) teoksesta sekä muutosprojektien 

epäonnistumisia koskevasta tutkimuksesta. Artikkeleiden etsintään käytettiin 

ensisijaisina hakukanavina Scopusta ja Google Scholaria. Keskeisiä hakusanoja olivat 

”change management”, ”organization change” ja ”fail*”.  

Työ koostuu viidestä luvusta, joissa käsitellään seuraavia asioita. Luvussa kaksi 

käsitellään muutosprojekteja sekä niiden epäonnistumisiin vaikuttaneita tekijöitä eli 

epäonnistumistekijöitä. Luvussa kolme esitellään muutosjohtamisen ja 

projektinhallinnan näkökulmat muutosprojektien johtamiseen, ja esitellään käytänteitä 

luvun kaksi tekijöiden lieventämiseen ja epäonnistumisten ennaltaehkäisemiseen. 

Luvussa neljä esitetään pohdintaa koskien työssä käsiteltäviä aiheita. Työ loppuu luvun 

viisi yhteenvetoon työn keskeisistä tuloksista.  
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2 MUUTOSPROJEKTIEN EPÄONNISTUMINEN 

Tässä luvussa määritellään käsitteet muutos ja muutosprojekti. Lisäksi esitellään 

erilaisia muutostasoja, ja syitä organisaatioiden tekemille muutoksille. Luvun 

viimeisessä alaluvussa käsitellään muutosprojektien epäonnistumistekijöitä, joita 

löydettiin kirjallisuuskatsauksen avulla.  

2.1 Muutosprojekti ja muutoksen tasot 

Muutos on subjektiivisesti koettava, vaikeasti hahmoteltava kokonaisuus, joka sisältää 

eritasoisia tavoitteita riippuen tilanteesta (Kvist & Kilpiä 2006, s. 13). Gareis (2010) 

esittää artikkelissaan Kasperin ja Mayrhoferin (2002) määritelmän muutokselle, jonka 

mukaan muutos voi tapahtua yksilön, ryhmän, organisaation tai yhteiskunnallisella 

tasolla, ja muutoksilla on eri nopeus ja intensiteetti. Myös Juuti ja Virtanen (2009, s. 

14–15) nostavat esille muutosten aikaperspektiivin. Heidän mukaansa jotkut muutokset 

tapahtuvat suhteellisen nopeasti ja toiset hitaasti, kuten evoluutio, joka tapahtuu hitaasti 

yhteiskunnallisen ajattelun aikaperspektiivistä. Muutoksella on myös strateginen 

ulottuvuus, sillä muutoksella organisaatio pyrkii parantamaan kilpailukykyään 

siirtymällä pois nykytilasta kohti tavoitetilaa (Gareis, 2010). Johtajat luovat usein 

erillisen muutosprojektin, kun he haluavat muuttaa organisaatiotaan, sillä he ajattelevat 

projektin yksinkertaistavan asioita ja tuovan paremman varmuuden menestyksestä 

(Shaw, 2016). Useimmat suuret muutoshankkeet koostuvat useista pienemmistä 

projekteista (Kotter & Tillmann 1997, s. 21).  

Kvist ja Kilpiä (2006, s. 25–26) esittävät muutokselle kolme perustasoa: pieni muutos 

eli parannus; keskisuuri muutos eli uudistus, transitio; ja suuri muutos eli 

muodonmuutos, transformaatio. Hayesin (2018, s. 55–56) mukaan Nadler ja kumppanit 

(1995) puolestaan jakavat muutostavat neljään luokkaan: hienosäätö, sopeutuva, 

uudelleensuuntautuminen ja uusiutuminen. 

Kvistin ja Kilpiän (2006, s. 27) mukaan lähtökohtana pienessä muutoksessa on nykyisen 

toiminnan parantaminen, ei uuden keksiminen. Heidän mukaansa useista pienistä 
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muutoksista syntyy jatkuva parantaminen. Pienessä muutoksessa eli parannuksessa 

keskitytään yleensä yhden toimintatavan muuttamiseen, joka kohdistuu yhteen prosessin 

osaan (Kvist ja Kilpiä 2006, s. 27–28). Nadler ja kumppanit (1995) ovat esittäneet 

vastaavanlaisena muutostasona proaktiivisen hienosäädön, johon sisältyy parempien 

tapojen etsiminen strategisen vision saavuttamiseksi ja puolustamiseksi (ks. Hayes 

2018, s. 55). Sopeutuva muutos on puolestaan vastaus nopeaan ulkoiseen 

muutosvaatimukseen, kuten keskeisen resurssin saatavuuden muuttumiseen, eli 

kyseessä on reaktiivinen muutos (Hayes 2018, s. 55). 

Keskisuuressa muutoksessa eli transitiossa korvataan olemassa oleva jollakin uudella 

(Kvist & Kilpiä 2006, s. 29–30). Kvistin ja Kilpiän (2006, s. 29) mukaan 

transitioprojektiin kuuluu tavoitetilan määrittäminen ja mahdollisesti aikataulutus ja 

budjetointi. Esimerkkinä transitiosta on uuden tiedonhallintajärjestelmän käyttöönotto 

yrityksessä (Kvist & Kilpiä 2006, s. 29–30). Nadlerin ja kumppaneiden (1995) 

muutostavoista uudelleensuuntautuminen on lähimpänä Kvistin ja Kilpiän keskisuurta 

muutosta. Uudelleensuuntautumisessa ennakoidaan tulevaisuuden mahdollisuuksia tai 

ongelmia, eli kyseessä on proaktiivinen muutos (Hayes 2018, s. 56). Siinä tarkoituksena 

on varmistaa yrityksen tehokkuus myös tulevaisuudessa (Hayes 2018, s. 56). 

Muodonmuutos eli transformaatio tarkoittaa monimutkaista muutosta, joka vaatii 

radikaalia käännöstä ajattelutavassa, yrityskulttuurissa ja käyttäytymisessä (Kvist & 

Kilpiä 2006, s. 31). Kvistin ja Kilpiän (2006, s. 31) mukaan transformaatiossa lopputila 

on alussa epäselvä, ja se syntyy transformaation aikana ja seurauksena. Heidän 

mukaansa muodonmuutoksen tarve syntyy usein merkittävästä muutoksesta yrityksen 

markkinoilla, minkä takia yritys ei kykene enää jatkamaan toimintaansa toteuttamalla 

vanhaa strategiaa ja käyttämällä entisiä toimintamalleja. Muodonmuutos vastaa 

Nadlerin ja kumppaneiden (1995) neljättä muutostapaa, uusiutumista. Sitä tarvitaan 

toimintaympäristön muuttuessa, mihin pitää reagoida nopeasti strategisella tasolla 

(Lämsä & Päivike 2017, s. 186). Lämsän ja Päivikkeen (2017, s. 186) mukaan 

organisaatio on usein kriisissä tässä vaiheessa, minkä takia uusiutuminen on riskialtis 

toimintatapa. Tämänkaltainen muutos on usein shokkikokemus henkilöstölle, ja 

toimintatavan riskinä onkin taitavien työntekijöiden lähteminen kriisin alkaessa (Lämsä 

& Päivike 2017, s. 186). 
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Tässä työssä ei ole rajattu sitä, minkä tasoisia muutoksia käsitellään. Työssä 

myöhemmin käsiteltävät epäonnistumistekijät kohdistuvat siis yleisesti 

muutosprojekteihin, ottamatta kantaa niiden kokoon. On kuitenkin huomioitava, että eri 

kokoisiin muutosprojekteihin voi liittyä erilaisia haasteita ja siten myös 

epäonnistumistekijät voivat olla erilaisia.  

2.2 Syitä organisaation tekemiin muutoksiin 

Organisaatioiden tekemiin muutoksiin on useita syitä. Muutosprojektin aloittamisen 

syyllä voi olla vaikutusta myös muutosprojektin epäonnistumistekijöihin. Seuraavaksi 

esitellään erilaisia syitä organisaation tekemiin muutoksiin taustoitukseksi sille, miksi 

organisaatiot ylipäätään muuttuvat, vaikka niin moni muutosprojekti ajautuu 

epäonnistumiseen. 

Avoimen systeemin teorian mukaan organisaatiot nähdään toisiinsa liittyvien osien 

systeeminä, johon vaikuttaa voimakkaasti ympäristö, johon organisaatio kuuluu (Hayes 

2018, s. 4). Organisaatiot toimivat siis omana systeeminään laajemmassa systeemissä, 

joka on heidän toimintaympäristönsä. Tässä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 

pakottavat myös organisaatiota muuttumaan ja toisaalta organisaatiossa tapahtuvat 

muutokset vaikuttavat laajempaan systeemiin, johon organisaatio kuuluu. Hayesin 

mukaan (2018, s. 4) avaintekijä minkä tahansa systeemin pärjäämiseen ja 

pitkäntähtäimen selviytymiseen ovat systeemin sisäisten osien ja laajemman systeemin 

suhde. Hän antaa esimerkkinä tästä organisaation strategian yhdenmukaisuuden 

suhteessa ulkoisen ympäristön esittämiin mahdollisuuksiin ja uhkiin. Hayesin (2018, s. 

4) mukaan tehokkaat johtajat ovat heitä, jotka pystyvät suuntaamaan muutoksen niin, 

että se edistää organisaation sisäisen ja ulkoisen systeemin yhdenmukaisuutta. Hänen 

mukaansa tämä yhdenmukaisuuden saavuttaminen voidaan nähdä prosessina, jossa 

pyritään saavuttamaan paras mahdollinen sopivuus organisaation ja sen ympäristön 

välillä. Tässä prosessinäkökulmassa keskitytään siihen, miten muututaan ja millä tavalla 

muutos toteutetaan, eli huomioidaan esimerkiksi muutoksen nopeus ja tapa, jolla 

muutoksesta viestitään (Hayes 2018, s. 4–5). Juuti ja Virtanen (2009, s. 22–23) nostavat 

esiin realistisen näkökulman, jonka mukaan organisaatio ja sen ympäristö ovat erillisiä, 
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ja organisaation on muututtava ympäristön muuttuessa. Organisaatioiden on realistisen 

näkökulman mukaan tarkkailtava jatkuvasti ympäristöään, kilpailijoitaan ja 

asiakkaidensa käyttäytymistä sekä alalle tulevien uusien näkökulmien syntymistä (Juuti 

& Virtanen 2009, s. 22–23).  

Kvist ja Kilpiä (2006, s. 16) esittävät kolme vaihtoehtoa muutoksen alkamiselle. Heidän 

mukaansa muutos voi saada alkunsa organisaation ympäristön liikkeistä. Toisena 

vaihtoehtona muutos voi olla yrityksen sisältä lähtevä, jolloin se on saanut alkunsa 

esimerkiksi yrityksen liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista (Kvist & Kilpiä 2006, s. 

16). Kolmas vaihtoehto on organisaation pyrkimys ennakoida ympäristön aiheuttamaa 

muutostarvetta (Kvist & Kilpiä 2006, s. 16).  Jotkut organisaatiot ovat parempia 

ennakoimaan muutostarpeita, kun taas toiset ovat reaktiivisia ja muuttuvat vasta, kun 

niillä on selvä paine reagoida (Hayes 2018, s. 55). 

Organisaatioiden muutokset ja muutostarpeet liittyvät siis läheisesti sen ympäristön 

muuttumiseen. Esimerkiksi poliittiset päätökset, joilla ohjataan organisaatioita kohti 

ympäristöystävällisempää toimintaa, vaatii organisaatioita muuttamaan toimintatapojaan 

ja käytänteitään. Keväällä 2020 koronapandemian aiheuttama yhtäkkinen koko 

maailmaa koskeva sulkutila pakotti organisaatioita reagoimaan nopeasti ja siirtämään 

kaikki työskentely etätyöskentelyksi hyvin nopealla aikataululla. Organisaatioilta ja 

niiden johtajilta vaaditaan siis muutososaamista ja sopeutumiskykyä nopeasti 

muuttuvan toimintaympäristön keskellä. Organisaatioiden asettamat muutosprojektit 

päätyvät kuitenkin usein epäonnistumiseen, jonka syihin syvennytään seuraavassa 

alaluvussa. 

2.3 Epäonnistumiseen vaikuttavat keskeiset tekijät 

Eatonin (2010) mukaan muutosprojektin epäonnistuessa sidosryhmien odotukset eivät 

ole täyttyneet ja he eivät ole vaikuttuneita muutosprojektin tuloksista. Epäonnistumiseen 

voi liittyä myös organisaation tehokkuuden ja suorituskyvyn heikentyminen 

muutosprojektia edeltävästä tasosta tai muutosprojektin vaatimien investointien 

epäonnistunut takaisinmaksu (Eaton 2010). Epäonnistuneiden muutosprojektien 



11 

 

määristä löytyy paljon tutkimuksia, joissa usein esiintyy väite, että 70 prosenttia 

muutosprojekteista epäonnistuu. Konsulttiyhtiö McKinseyn tekemän selvityksen (2008) 

mukaan kaksi kolmesta muutosprojektista epäonnistuu. Beer ja Nohria (2009) esittävät 

artikkelissaan väitteen, että 70 prosenttia muutosprojekteista epäonnistuu. Hughesin 

(2011) tekemän selvityksen mukaan myös Hammer ja Champy (1993) ovat esittäneet 

samankaltaisia lukemia muutosprojektien epäonnistumiselle.  Hughes (2011) ei 

kuitenkaan löytänyt selvityksessään pätevää ja luotettavaa näyttöä sille, että 70 

prosenttia muutosprojekteista epäonnistuu. Esimerkiksi McKinseyn (2008) kyselyyn 

vastanneista kuusi prosenttia vastasi kysymykseen muutoksen onnistumisesta ”not at all 

successfull”. McKinsey (2008) sisällytti vastauksen “somewhat successful” 

epäonnistuneisiin muutosprojekteihin. Muutosprojektin epäonnistumisen määritelmä ei 

siis ole yksiselitteinen, sillä epäonnistuminen on osittain subjektiivinen kokemus. 

Tarkkaa ja luotettavaa vastausta muutosprojektien epäonnistumisten osuudelle on siten 

vaikea antaa. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu epäonnistuneiden muutosprojektien 

välillä yhteisiä tekijöitä, joita seuraavaksi käsittelen.  

Kirjallisuuskatsauksessa löydettiin 15 epäonnistumistekijää, jotka on koottu 

taulukkoihin 1 ja 2. Ensin esitellään taulukko 1, jossa on useammasta kuin kahdesta 

lähteestä löytyneet epäonnistumistekijät. Näitä tekijöitä oli yhteensä kuusi. Tämän 

jälkeen käydään läpi taulukko 2, jossa on koottuna loput yhdeksän 

epäonnistumistekijää, jotka löytyivät yhdestä tai kahdesta lähteestä.  

Taulukon 1 ensimmäiselle riville on listattu lähteitä, joissa useimmin löytyneitä tekijöitä 

on havaittu. Taulukon vasemmassa sarakkeessa on esitettynä löydetyt tekijät. Jos 

lähteestä on löytynyt kyseinen tekijä, soluun on merkattu ”x”. Esimerkiksi 

muutospaineen puute tai heikko muutostarpeen viestintä olivat tekijät, jotka löytyivät 

kaikista taulukossa esitellyistä lähteistä.  
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Taulukko 1. Useammasta kuin kahdesta lähteestä löytyneet epäonnistumistekijät 

 

Ensimmäinen kirjallisuuskatsauksessa esiin noussut epäonnistumistekijä oli 

muutospaineen puute sekä muutostarpeen heikko viestintä (Eaton, 2010; Kotter & 

Tillmann s. 4–5, 1997; Longenecker et al., 2014; Sirkin et al., 2005; Smith, 2003). 

Eatonin (2010) mallissa yksi neljästä elementistä oli paine muutokselle, jonka 

puuttuminen tarkoittaa, että muutosprojekti on viimeisenä työlistalla. Kotter (1997, s. 4–

5) näkee suurimpana virheenä muutosprojekteissa sen, että hanketta lähdetään viemään 

eteenpäin ennen kuin koko henkilöstö on saatu ymmärtämään muutoksen 

välttämättömyys. Hänen mukaansa uudistuksen tavoitteet jäävät saavuttamatta, jos 

vallitsevaan tilanteeseen ollaan tyytyväisiä. Tyytyväisyyttä vallitsevaan tilanteeseen 

lisäävät avoimen kriisin puute, aikaisempi menestys, alhaiset suoritusnormit ja 

ulkopuolisten sidosryhmien antaman palautteen vähäisyys (Kotter & Tillmann 1997, s. 

4–5).  

Muutosprojektit vaativat ihmisiltä ylimääräistä panostusta, jota he eivät ole valmiita 

antamaan, jos he eivät ole vakuuttuneita muutoksen tarpeellisuudesta (Kotter & 

Tillmann 1997, s. 4–5; Longenecker et al., 2014). Muutoksen sijaan he vastustavat 

yläpuolelta esitettäviä aloitteita ja pyrkivät pitämään vallitsevan tilanteen yllä (Kotter & 

Epäonnistumistekijä 
Eaton 

(2010) 

Kotter 

(1997) 

Longenecker 

ja kumppanit 

(2014) 

Sirkin ja 

kumppanit 

(2005) 

Smith 

(2003) 

Muutospaineen puute tai 

heikko muutostarpeen 

viestintä 
x x x x x 

Tehoton johtaminen - ei 

riittävän vahvaa tiimiä 
 x x x x 

Ylimmän johdon tuen ja 

sitoutumisen puute 
 x x x x 

Muutosprojektin vision 

puute x x x   

Epäonnistunut viestintä  x x x  

Liiaksi kasvanut työmäärä 

muutoksen toteuttajilla 
  x x x 
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Tillmann 1997, s. 4–5). Longeneckerin ja kumppaneiden (2014) tutkimuksen 

osallistujien mukaan tämä muutostyön suorittajien muutosvalmiuden puute on seurausta 

johtajien epäonnistumisesta muutostarpeen luomisessa työntekijöiden keskuuteen. 

Kotter (1997, s. 5) näkee lisäksi, että johtajat yliarvioivat omia mahdollisuuksiaan saada 

organisaatio muuttumaan. Tämä voi näkyä puutteellisena muutostarpeen viestintänä, 

kun johtajilla on liian suuret odotukset omista kyvyistään viedä muutosprojektia 

eteenpäin siitä huolimatta, että työntekijät eivät ole vakuuttuneita muutostarpeesta.  

Toisena keskeisenä epäonnistumistekijänä, joka kirjallisuuskatsauksessa havaittiin, 

olikin tehoton johtaminen ja vahvan tiimin puute (Kotter and Tillmann 1997; Smith 

2003; Sirkin et al. 2005; Longenecker et al. 2014) Kotterin (1997, s. 5–6) mukaan 

muutoshaluttomuuden voittamiseen tarvitaan vahvaa tiimiä, joka johtaa 

muutosprojektia. Hänen mukaansa vahvan tiimin merkityksen ja muutosprojektin 

aikaansaamisen vaikeuden aliarvioiminen johtaa tässä suhteessa epäonnistumiseen. 

Muutosprojektiryhmät hoitavat monenlaisia aktiviteetteja, resursseja ja ulkoisia 

ärsykkeitä, joten niiden on oltava yhtenäisiä ja hyvin johdettuja (Sirkin et al., 2005). 

Riittävän vahvan muutosprojektiryhmän puute saattaa näkyä siten, että muutosprojekti 

saadaan näennäisesti aluille, mutta ajan kuluessa se unohdetaan, kun muutosprojekti 

kohtaa vastarintaa työntekijöiden ja esimiesten taholta (Kotter & Tillmann 1997, s. 6). 

Ilman tehokasta johtamista jokaisella organisaation tasolla, todellisen muutoksen 

aikaansaaminen on vaikeaa (Longenecker et al., 2014). Longeneckerin ja kumppaneiden 

(2014) tutkimukseen osallistujista yli 60 %:n mielestä tehoton johtaminen oli yksi syy 

vaillinaiseen muutosprojektiin. Jos työntekijät eivät luota johtajaansa tai johtajalta 

puuttuu tarvittava uskottavuus, työntekijöiden panos muutosprojektille ei ole paras 

mahdollinen (Longenecker et al. 2014).  

Sirkinin ja kumppaneiden (2005) mukaan muutosprojektin onnistumista hankaloittaa se, 

että johtajat haluavat pitää avainosaajat päivittäisten aktiviteettien parissa, jotta normaali 

liiketoiminta pysyy turvattuna. Heidän mukaansa muutosprojektin onnistuminen on 

kuitenkin riippuvainen tiimin kyvykkyydestä, joten parhaat osaajat pitäisi vapauttaa 

muutosprojektin pariin. Lisäksi ylemmän johdon edustajat erehtyvät usein luulemaan, 

että parhaat päivittäistä toimintaa johtavat esihenkilöt ovat hyviä muutosprojektien 

johtajia, vaikka tämä ei pidä aina paikkaansa (Sirkin et al. 2005). Smith (2003) havaitsi 
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tutkimuksessaan, että muutosprojektin onnistuminen oli todennäköisempää silloin, kun 

muutosprojektin johtajina olivat jotkin muut henkilöt kuin toimitusjohtaja tai 

operatiivinen johtaja. Osastopäälliköllä tai muilla keskijohdon henkilöillä johdettu 

muutosprojekti johti todennäköisemmin onnistumiseen kuin toimitusjohtajan tai 

operatiivisen johtajan johtama muutosprojekti (Smith 2003). 

Kolmantena epäonnistumistekijänä havaittiin ylimmän johdon tuen ja sitoutumisen 

puute (Smith 2003; Sirkin et al. 2005; Longenecker et al. 2014). Työntekijät eivät ole 

todennäköisesti valmiita muuttumaan, jos he eivät näe johdon tukevan muutosprojektia 

(Sirkin et al. 2005). Ylemmän johdon tuella tarkoitetaan sanallista tukea sekä lisäksi 

myös tekoja (Longenecker et al. 2014). Kotterin (1997, s. 8) mukaan isoin 

muutosprojektin vaarantaja on se, että johtoasemassa olevat henkilöt toimivat toisin 

kuin puhuvat. Sirkinin ja kumppaneiden mukaan (2005) ylimmät johtajat ovat joskus 

haluttomia tukemaan muutosprojektia, koska ne aiheuttavat usein muutoksia, jotka 

voivat johtaa työntekijöiden irtisanomisiin. Muutosprojektin menestys on kuitenkin 

vaarassa, jos ylin johto ei kerro muutoksen tarpeesta ja siitä, mitä se tarkoittaa 

työntekijöille (Sirkin et al. 2005). 

Muutosprojektin vision puute oli neljäs epäonnistumistekijä, joka löydettiin 

kirjallisuuskatsauksessa (Eaton, 2010; Kotter & Tillmann, 1997). Eatonin (2010) 

mukaan selkeän ja jaetun vision puute johtaa nopeaan muutosprojektin aloitukseen, 

mutta se kuihtuu nopeasti pois. Kotterin (1997, s. 7) mukaan epäonnistuneissa 

muutosprojekteissa on usein pyritty korvaamaan visio erilaisilla suunnitelmilla ja 

ohjelmajulistuksilla. Hänen mukaansa muutosten välttämättömyyden tiedostamisen ja 

vahvan tiimin lisäksi onnistunut muutosprojekti vaatii järkevän vision. Vision avulla 

voidaan ohjata ja koordinoida suurten ihmisjoukkojen toimintaa ja kannustaa ihmisiä 

toimimaan (Kotter & Tillmann 1997, s. 7). Kotterin mukaan (1997, s. 7) mukaan 

onnistunut muutosprojekti vaatii työntekijöiden sitoutumista ja henkilöstön uskoa 

muutosprojektiin. Hänen mukaansa ilman oikeaa visiota tällaista sitoutumista ei voida 

saada aikaan. Muutoksen epäonnistumiseen voi johtaa myös heikko ymmärrys 

muutoksen tarpeellisuudesta, mikä johtaa muutosprojektin odotettujen tulosten 

epäselvyyteen (Longenecker et al. 2014). Longeneckerin ja kumppaneiden (2014) 

mukaan tällöin muutosprojektiin osallistuvilla ihmisillä ei ole käsitystä, miksi ja miten 
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heidän täytyy muuttua ja miltä onnistumisen tulisi näyttää. Muutosprojekti ei voi 

toteutua onnistuneesti ennen kuin jokaisen uudet tavoitteet ja roolit ovat selvillä 

(Longenecker et al. 2014). 

Kotterin (1997, s. 8) mukaan hyvän muutosvision luominen ei yksinään riitä muutoksen 

onnistumiseen, vaan lisäksi tarvitaan viestintää muutosvisiosta. Viidentenä 

epäonnistumistekijänä löytyikin epäonnistunut viestintä, joka koski erityisesti 

muutosvision viestintää. Kotterin (1997, s. 8) mukaan on olemassa kolme yleistä 

viestinnän muotoa. Ensimmäisessä tavassa on saatettu luoda melko hyvä muutosvisio 

johtajien toimesta, mutta siitä viestiminen jää muutamaan palaveriin ja sisäiseen 

muistioon. Toisessa tavassa organisaation johtaja pitää muutosvisioista useita puheita 

henkilöstöryhmille, mutta suurin osa hänen alaisistaan ovat käytännössä hiljaa. 

Kolmannessa tavassa viestintää on tarpeeksi, mutta jotkut hyvin näkyvät yksilöt 

toimivat vision vastaisesti, mikä johtaa työntekijöiden kyynisyyden kasvuun 

muutosprojektia kohtaan. (Kotter & Tillmann 1997, s. 8) 

Longeneckerin ja kumppaneiden (2014) mukaan kahdensuuntaisen kommunikoinnin 

puute aiheuttaa ongelmia muutosprojektin keskellä. Yhdensuuntainen kommunikointi 

on nopeaa ja helppoa, mutta sen kautta ei saada viestittyä minkälainen muutos on 

tulossa, miksi muutos on tärkeä ja mikä on kenenkin rooli tämän muutoksen 

läpiviemisessä (Longenecker et al. 2014). Lisäksi yksisuuntaisessa kommunikoinnissa 

viestin lähettäjä ja vastaanottaja voivat ymmärtää viestin eri tavalla (Longenecker et al. 

2014). Sirkinin ja kumppaneiden (2005) mukaan yritykset usein aliarvioivat alemman 

johdon ja työntekijöiden roolia muutosprojekteissa. Nämä henkilöt, joihin muutos 

vaikuttaa eniten, vieraannutetaan muutosprojektista kommunikoimalla heidän kanssaan 

liian myöhään tai epäjohdonmukaisesti (Sirkin et al., 2005). 

Kuudes ja viimeinen useammasta kuin kahdesta lähteestä löydetty epäonnistumistekijä 

oli liiaksi kasvanut työmäärä muutosten toimeenpanijoilla (Smith 2003; Sirkin et al. 

2005; Longenecker et al. 2014).  Työntekijät ja linjajohtajat vastustavat muutosta, jos he 

joutuvat tekemään muutosprojektin vaatimat työt nykyisten vastuiden lisäksi (Sirkin et 

al., 2005).  Muutosprojektin vaatima ylimääräinen muutostyö aiheuttaa työntekijöillä 

stressin, työmäärän ja joskus myös rasituksen lisääntymistä (Longenecker et al. 2014).  
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Sirkinin ja kumppaneiden (2005) mukaan kenenkään työmäärä ei saisi nousta 

ideaalitilanteessa yli kymmenellä prosentilla. Heidän mukaansa tämän työmäärän 

ylittyessä muutosprojekti ajautuu luultavasti vaikeuksiin. Smithin (2003) tutkimuksen 

mukaan kasvanut työmäärä työntekijöillä ei kuitenkaan ollut merkittävä 

korrelaatiotekijä epäonnistuneeseen muutosprojektiin.  

Seuraavaksi esitellään epäonnistumistekijöitä, jotka löytyivät yhdestä tai kahdesta 

lähteestä. Nämä yhdeksän tekijää ovat koottuna alla olevaan taulukkoon 2. 

Taulukko 2. Yhdestä tai kahdesta lähteestä löytyneet epäonnistumistekijät 

 

Muutosten tiellä olevat esteet oli seitsemäs kirjallisuuskatsauksessa esiin tullut 

epäonnistumistekijä. Kotterin (1997, s. 9) mukaan muutosprojekteissa käy usein niin, 

että vaikka työntekijöillä on mielessään uusi muutosvisio, he eivät pysty toteuttamaan 

sitä muutosten tiellä olevien esteiden vuoksi. Nämä esteet voivat olla pelkästään 

ihmisten päässä, mutta ne voivat olla myös todellisia esteitä, kuten jäykät 

organisaatiorakenteet tai vääränlaiset palkitsemis- ja suoritustenarviointijärjestelmät 

(Kotter & Tillmann 1997, s. 9). Smithin (2003) mukaan muutoksen sisältämien asioiden 

ristiriita suhteessa yrityskulttuuriin on merkittävä syy muutosprojektien 

Yhdestä tai kahdesta lähteestä löytyneet epäonnistumistekijät 

Muutosten tiellä olevat esteet 

Projektiarviointien välillä liian pitkä kesto  

Lyhyen aikavälin tavoitteiden puuttuminen 

Voiton ennenaikainen julistus  

Heikko toteutuksen suunnittelu ja liian aggressiiviset aikataulut 

Epäonnistuminen mittaamisessa, palautteenannossa ja vastuiden jakamisessa 

Työntekijöitä käsketään muuttumaan ennen kuin he ovat sulatelleet tulevaa 

muutosprojektia 

Työntekijöiden osallistamisen puute 

Ei huomioida tarpeeksi kokonaisuutta 
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epäonnistumiseen. Tämä korostuu etenkin muutosprojekteissa, jotka kohdistuvat 

yrityksen kulttuurin muuttamiseen (Smith, 2003).  

Kahdeksas epäonnistumistekijä oli se, että projektiarviointien välillä on liian pitkä 

kesto. Sirkinin ja kumppaneiden (2005) mukaan projektiarviointien välinen aika on 

kriittisempi mittari muutosprojektin onnistumiselle kuin projektin kesto. Heidän 

mukaansa todennäköisyys muutosprojektin epäonnistumiselle kasvaa 

eksponentiaalisesti, kun aika projektiarviointien välillä venyy yli kahdeksan viikon 

mittaiseksi. Projektiarvioinneissa pitäisi keskittyä muutosprojektin kannalta tärkeimpien 

välitavoitteiden saavuttamiseen päivittäisten aktiviteettien sijaan (Sirkin et al. 2005). 

Yhdeksäs epäonnistumistekijä oli lyhyen aikavälin tavoitteiden puuttuminen, mikä 

on läheisesti edelliseen tekijään liittyvä. Kotterin (1997, s. 10) mukaan monimutkaisissa 

muutosprojekteissa, kuten strategian muuttamisessa tai liiketoiminnan uudistamisessa 

on vaarana iskuvoiman menettäminen, ellei ole olemassa lyhyen aikavälin tavoitteita. 

Hänen mukaansa lyhyen aikavälin tavoitteiden puute saa ihmiset siirtymään 

muutosprojektin kannattajista muutosprojektin vastustajiin. Usein ihmiset eivät ole 

valmiita lähtemään pitkään muutosprojektiin, elleivät he saa selviä todisteita 

muutosprojektin tuloksista puolen tai puolentoista vuoden kuluessa (Kotter & Tillmann 

1997, s. 10). Kotterin (1997, s. 10) mukaan epäonnistuneissa muutosprojekteissa ei 

pyritä järjestelmällisesti takaamaan sitä, että lyhyellä aikavälillä saadaan kiistattomia 

todisteita muutosprojektin onnistumisesta.  

Kymmenes kirjallisuuskatsauksessa havaittu tekijä oli voiton ennenaikainen julistus. 

Kotterin (1997, s. 11) mukaan muutosprojektissa käy usein niin, että ensimmäisen 

merkittävän parannuksen jälkeen muutosprojekti julistetaan loppuun saavutetuksi. 

Kotterin (1997, s. 11) mukaan voiton ennenaikainen julistaminen pysäyttää 

muutosprojektin kertaheitolla. Muutosprojektin ensimmäistä onnistumista juhlitaan, 

vaikka projektin alkuperäiset tavoitteet olisivat saavuttamatta ja henkilöstö ei olisi 

täysin hyväksynyt uusia toimintatapoja. Voiton julistamisen jälkeen vanhat tavat ja 

käytänteet palaavat pikkuhiljaa yrityksen toimintatapoihin. Muutosprojektin paineiden 

hellittäessä muutosprojektin myötä tulleet uudet toimintamallit ovat vaarassa unohtua 
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ennen kuin ne ovat ehtineet juurtua sosiaalisiin normeihin tai yhteisiin arvoihin. (Kotter 

& Tillmann 1997, s. 11) 

Yhdestoista löydetty epäonnistumistekijä oli heikko toteutuksen suunnittelu ja liian 

aggressiiviset aikataulut. Longeneckerin ja kumppaneiden (2014) tutkimuksessa nämä 

olivat useimmin mainitut syyt muutosprojektien epäonnistumiselle. Tutkimukseen 

osallistuneista henkilöistä 73 % piti heikkoa suunnitelmaa ja liian aggressiivisia 

aikatauluja yhtenä syynä muutosprojektin epäonnistumiselle (Longenecker et al., 2014). 

Eatonin (2010) mukaan organisaatioissa tapahtuu satunnaisia ponnisteluja ilman selkeää 

suunnitelmaa, jos muutosprojektilta puuttuu yhdessä suunniteltu ohjelma. 

Longeneckerin ja kumppaneiden (2014) mukaan organisaatiot asettavat 

muutosprojekteille epärealistisia aikataulutavoitteita, eivätkä huolehdi riittävästä 

suunnittelusta muutosprojektin alkuvaiheessa. Heidän mukaansa epäonnistuneissa 

muutosprojekteissa viedään läpi suunnitelmia, joita ei ole tarkasteltu ja suunniteltu 

riittävän tarkasti.  

Kirjallisuuskatsauksen kahdestoista esiin noussut epäonnistumistekijä oli 

epäonnistuminen mittaamisessa, palautteenannossa ja vastuiden jakamisessa 

(Longenecker et al., 2014). Organisaatioissa on usein meneillään monta muutosta yhtä 

aikaa, joten jatkuvan mittaamisen ja palautteenannon puute johtaa siihen, että 

muutosprojekti jää vähemmälle huomiolle ja lopulta se unohdetaan kokonaan. Jatkuva 

mittaaminen mahdollistaa ihmisille tiedon, että suoritusta havainnoidaan ja tämä 

havainnointi tarjoaa motivaattorin. Jatkuva palautteenanto taas kertoo ihmisille, miten 

he suoriutuvat ja mitä heidän pitää tehdä eri tavalla kehittyäkseen. Ilman vastuiden 

valvontaa ihmisille tulee sellainen olo, että tämä muutos ei ole tärkeä. (Longenecker et 

al., 2014) 

Epäonnistumistekijät 13 ja 14 löytyivät Stanleighin (2008) artikkelin listauksesta. 

Stanleighin (2008) mukaan epäonnistuneessa muutosprojektissa ei anneta henkilöstölle 

aikaa sulatella tulevaa muutosta ennen kuin heidän pitäisi jo muuttaa 

työskentelyään. Lisäksi muutosprojektin johtaminen vain johtajatasolla ja 

työntyöntekijöiden osallistamisen puute ovat epäonnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. 

Hänen mukaansa myös toimintatapa, jossa muutosohjelma lähetetään henkilöstölle ja 
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oletetaan sen myötä muutosten tapahtuvan, on yksi epäonnistumiseen johtava tekijä. 

(Stanleigh, 2008) 

Kirjallisuuskatsauksen viimeinen, viidestoista, epäonnistumistekijä löytyi Kogetsidisin 

(2012) artikkelista. Kogetsidisin (2012) mukaan muutosprojektien epäonnistumiseen 

ajaudutaan, kun muutosprojektissa ei huomioida tarpeeksi kokonaisuutta. Johtajat 

kohtaavat laajan valikoiman ristiriitaisia teorioita ja lähestymistapoja muutosprojektin 

johtamiseen. Nämä teoriat ja lähestymistavat lupaavat välittömiä ratkaisuja kaikkiin 

ongelmiin, mutta ne keskittyvät vain osiin ongelmatilanteista eivätkä keskity tarpeeksi 

eri osien väliseen vuorovaikutukseen. Nämä lähestymistavat eivät siten tarjoa riittäviä 

ratkaisuja, jotta muutosprojektit pystyisivät saavuttamaan odotettuja tavoitteita. 

Tyypilliset lähestymistavat ja teoriat eivät siis pysty vastaamaan organisaatioiden 

monimutkaisuuteen, mikä johtaa muutosprojektien epäonnistumiseen. (Kogetsidis 

2012) 
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3 MUUTOSPROJEKTIEN JOHTAMINEN 

Muutosprojektien johtamista voidaan tarkastella sekä muutosjohtamisen että 

projektinhallinnan näkökulmasta. Molemmat tarjoavat hieman erilaisen lähestymistavan 

muutosprojekteihin. Tässä luvussa käsitellään molempia näkökulmia muutosprojektien 

johtamiseen. Luvun lopussa pyritään löytämään muutosjohtamisen ja projektinhallinnan 

työkaluista edellisessä luvussa löytyneisiin epäonnistumistekijöihin johtamiskäytänteitä, 

joilla näiden tekijöiden vaikutusta voitaisiin lieventää.   

3.1 Muutosjohtamisen lähestymistapa muutosprojektien johtamiseen 

Moranin ja Brightmanin (2000) määritelmän mukaan muutosjohtaminen on jatkuvaa 

organisaation suunnan, rakenteen ja valmiuksien uudistamista ulkoisten ja sisäisten 

asiakkaiden alati muuttuvien tarpeiden palvelemiseksi. Heidän mukaansa muutoksen 

johtamisessa on kyse ihmisten johtamisesta. Kvistin ja Kilpiän (2006, s. 17) mukaan 

muutosjohtamisessa on kyse muutosprosessin suunnittelusta, hallinnasta ja 

toteuttamisesta.  Juutin ja Virtasen mukaan (2009, s. 151) muutosprojektien johtaminen 

on jatkuvaa vuorovaikutusta ihmisten kanssa, ja viestinnän laatu ja määrä ratkaisevat 

muutosprojektin onnistumisen.  

Muutosjohtamisen läpivientiin on kehitetty useita erilaisia malleja. Kuvassa 1 on 

esitelty niistä yksi, Hayesin viisivaiheinen malli, jonka hän esittelee kirjassaan (Hayes 

2018). Viisi vaihetta on eritelty omaksi elementiksi prosessissa, mutta käytännössä 

vaiheiden rajat eivät ole niin selvät (Hayes, 2018, s. 25). Prosessi on usein iteratiivinen, 

jolloin vaiheita voidaan käydä läpi monta kertaa, ja vaiheita voidaan suorittaa 

yhtäaikaisesti (Hayes, 2018, s. 25). 
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Kuva 1. Muutosjohtamisen prosessimalli mukautettu lähteestä (Hayes 2018, s. 25)  

Hayesin (2018, s. 25) mallissa ensimmäisenä vaiheena on muutostarpeen tunnistaminen 

ja muutoksen aloitus. Tässä vaiheessa jokin ulkoinen tai sisäinen tekijä vaatii 

muuttumaan (Hayes 2018, s. 25). Hayesin (2018, s. 25) mukaan tarpeen tunnistaminen 

vaatii havainnointia, tulkintaa ja päätöksentekoa, jotta osataan muuttua silloin kun 

muutosta tarvitaan, ja toisaalta osataan olla muuttumatta silloin kun muutokselle ei ole 

tarvetta. Hänen mukaansa tilanteessa, jossa organisaation jäsenet ovat tietoisia ympärillä 

tapahtuvista asioista, he eivät kuitenkaan välttämättä huomaa asioiden vaikutuksia 

heidän organisaatioonsa. Hayesin (2018, s. 66) mukaan ulkoisten tekijöiden 

tunnistamisessa voi käyttää erilaisia työkaluja, kuten PEST-analyysia. PEST-

analyysissä keskitytään poliittisiin (Political), taloudellisiin (Economic), 

sosiokulttuurisiin (Sociocultural) ja teknologisiin (Technological) trendeihin, joista 

organisaation on oltava tietoisia (Hayes 2018, s. 66).  

Muutoksen tarpeen tunnistamisen jälkeen ihmisille pitää saada halu muutokseen ja 

aloittaa muutos (Hayes 2018, s. 26). Muutoshalukkuuden esiin saamista voivat 

vaikeuttaa esimerkiksi aikaisempi menestyminen ja avoimen kriisin puuttuminen 
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organisaatiosta (Hayes 2018, s. 26; Kotter 1997, s. 5). Muutoksen toteuttajien 

osallistaminen jo prosessin alkuvaiheessa, emotionaalisen tuen tarjoaminen ja muutosta 

tukevan käytöksen palkitseminen ovat keinoja, joilla voidaan saada ihmisiä tukemaan 

muutosprojektia (Hayes 2018, s. 91). Muutoksen aloittamisessa valitaan myös 

muutoksen johtajat ja pyritään rakentamaan luottamusta ja ymmärrystä muutoksen 

toimijoiden kesken (Hayes 2018, s. 26).  

Hayesin mallin toisen vaiheen, diagnosoinnin, tarkoituksena on tutkia organisaation 

toimintaa, ja etsiä parannussuosituksia (Hayes 2018, s. 27). Hayesin (2018, s. 27) 

mukaan vaiheeseen sisältyy nykytilan arviointi ja sen perusteella tulevaisuuden tilan 

tunnistaminen. Nämä kaksi asiaa käyvät yleensä läpi useita iteraatiokierroksia (Hayes 

2018, s. 27). Hayesin (2018, s. 27) mukaan nykytilan arvioinnissa huomioidaan 

organisaation historiaa ja toimintaympäristöä. Hänen mukaansa arvioinnin avulla 

pystytään tunnistamaan vaadittu muutos, määrittämään ongelman aiheuttajat ja 

määrittämään tulevaisuuden suunta. Kvistin ja Kilpiän (2006, s. 17) mukaan muutoksen 

onnistumisen kannalta tärkeintä on määritellä, mikä on muutos, joka halutaan toteuttaa. 

Hayesin mallissa diagnosointivaiheen toisessa osassa määritellään tulevaisuuden tila, 

visio (Hayes 2018, s. 27). Vision tulisi olla realistinen ja innostava, joka motivoi ihmisiä 

muuttamaan toimintaansa (Hayes 2018, s. 27–28). Hayesin (2018) mukaan Locken ja 

Lathamin (1984) tekemässä tutkimuksessa selvisi, että ihmiset ovat motivoituneita 

saavuttamaan tavoitteita, joista he ovat samaa mieltä, ja he yrittävät enemmän ja eivät 

luovuta niin helposti, jos tavoitteet ovat selviä ja realistisia.  

Hayesin mallin kolmannessa vaiheessa keskitytään suunnittelemaan, miten muutoksen 

tavoitteet saavutetaan. Suunnitteluvaiheeseen sisältyy toteutussuunnitelman laatiminen, 

joka sisältää selvät tavoitteet, osoittaa edistymisen ja ilmoittaa korjaavien toimien 

tarpeesta. Tässä vaiheessa myös aikataulutetaan toimet, joita suunnitelmaan kuuluu. 

Huolellinen aikataulutus auttaa varmistamaan, että kaikki tärkeät toimet toteutuvat 

vaadittuna aikana. Suunnitteluvaiheessa varataan lisäksi muutokseen tarvittavat 

resurssit, muokataan palkitsemisjärjestelmiä tukemaan muutosta sekä kehitetään 

palaute- ja valvontajärjestelmiä, jotka helpottavat prosessin seurantaa. (Hayes 2018, s. 

313–318)  
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Hayesin mallin neljäs vaihe, implementointi, on harvoin kertaluontoinen aktiviteetti 

(Hayes 2018, s. 443). Implementointivaiheessa siirrytään suunnittelusta käytäntöön 

(Hayes 2018, s. 443). Hayesin (2018, s. 443) mukaan implementointi on läheisesti 

kietoutunut suunnittelu- ja diagnosointivaiheeseen, ja on usein käynnissä samaan aikaan 

näiden vaiheiden kanssa. Hänen mukaansa implementointivaiheen onnistumiseen 

vaikuttavat esimerkiksi aikaisempien suunnitelmien laatu, muutosviestinnän tavat ja 

sidosryhmien hallinnan laatu. Hayesin mukaan (2018, s. 30) muutossuunnitelmat eivät 

usein toteudu tarkoitetulla tavalla, koska muutosjohtajat eivät huomioi riittävästi 

ihmisten johtamista. Hänen mukaansa tämän takia muutoksen viestintään on laitettava 

tarpeeksi resursseja. Tässä vaiheessa tehdään myös arviointia muutoksesta mittausten 

avulla (Hayes 2018, s. 30). Saadun palautteen ja mittausten perusteella muutoksen 

johtajat voivat valvoa muutosprosessin toimivuutta (Hayes 2018, s. 30).  

Hayesin mallin viimeisessä vaiheessa keskitytään muutoksen ylläpitämiseen (Hayes 

2018, s. 32). Hayesin (2018, s. 32) mukaan muutoksen tavoitteen saavuttaminen ja 

parempien tuloksien tuottaminen ei vielä tarkoita, että siitä olisi tullut uusi normi. 

Hänen mukaansa muutoksen tuottamaa tavoitetilaa pitää ylläpitää niin kauan kuin se on 

hyödyllistä. Tässä vaiheessa pyritään ylläpitämään muutoksen tuomat parannukset 

käyttäen apuna erilaisia räätälöityjä palautteenantomekanismeja (Hayes 2018, s. 32). 

Kotter (1997, s. 11) varoittaakin muutosten johtajia liian aikaisesta voiton juhlimisesta, 

mikä voi johtaa muutoksen lopahtamiseen. Kotterin (1997, s. 103) mukaan muutosten 

johtajien pitäisi pyrkiä näyttämään yksilöille ja ryhmille, kuinka heidän toimintansa 

auttaa tuottamaan hyötyjä.  

Hayesin mallissa oppiminen ja ihmisten johtaminen ovat vaiheprosessin rinnalla jatkuva 

osa, joihin tulee kiinnittää huomiota koko muutosprosessin ajan.  Monet muutosjohtajat 

lähestyvät muutoksia teknisestä näkökulmasta, eivätkä kiinnitä tarpeeksi huomioita 

ihmisten johtamiseen. Siihen liittyy esimerkiksi ihmisten motivointi, kommunikointi, ja 

niiden ihmisten tukeminen, joihin muutos vaikuttaa. Muutoksen johtajien pitäisi pyrkiä 

koko prosessin aikana reflektoimaan omaa ja muiden käyttäytymistä, ja sitä kautta 

kehittämään itseään. Tähän liittyy omien uskomusten ja oletusten haastaminen, jonka 

kautta johtaja pystyy löytämään uusia tapoja toimia. (Hayes 2018, s. 33–35)  
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3.2 Projektinhallinnan näkökulma muutosprojektien johtamiseen 

Projektinhallinta ja muutosjohtaminen korostavat erilaisia taitoja ja osaamista, mutta ne 

ovat toisiaan täydentäviä ja tukevia tieteenaloja. Osa organisaatioista on alkanut 

integroida muutosjohtamista ja projektinhallintaa toteuttamalla suunnittelunäkökohtia 

projektinhallinnan työkaluilla, ja ihmisten ja organisaation hallintaa muutosjohtamisen 

työkaluilla. Projektinhallinnan kirjallisuudessa on kuitenkin käsitelty suhteellisen vähän 

organisaatiomuutosten johtamista, vaikka projektinhallintastandardit käsittelevät 

viestintää ja sidosryhmien hallintaa, jotka ovat tärkeitä asioita myös muutosten 

hallinnassa. (Hornstein 2015) 

Arton ja kumppaneiden (2006, s. 26) määritelmän mukaan projekti on ainutkertainen 

kokonaisuus, joka on rajattu laajuudeltaan, kustannuksiltaan ja ajallisesti. Projekti tähtää 

johonkin ennalta määriteltyyn päämäärään, ja projektit ovat usein monimutkaisia 

kokonaisuuksia (Artto et al., 2006, s. 26–27). Ruuskan (2007, s. 11) mukaan projektit 

ovat yritykselle keino vastata sen ympäristömuutoksiin. Artto ja kumppanit (2006, s. 

31) määrittelevät projektin päämäärän seuraavasti: ”projektin päämäärä on 

tulevaisuuden tila, johon projektin toteuttamisella pyritään.” Projektinhallinnassa 

sovelletaan projektin tavoitteisiin ja päämäärään tähtääviä johtamistapoja (Artto et al., 

2006, s. 35). Tavoitteet ja päämäärät sisältävät eri sidosryhmien asettamat vaatimukset 

projektille (Artto et al., 2006, s. 35). Artto ja kumppanit (2006, s. 37–38) jakavat 

projektinhallinnan yhdeksään tietoalueeseen: projektin kokonaisuuden hallinta, 

laajuuden hallinta, aikataulun hallinta, kustannusten hallinta, resurssien ja henkilöstön 

hallinta, viestintä eli kommunikaation hallinta, riskien hallinta, hankintojen hallinta sekä 

laadun hallinta. Näistä etenkin viestintä, henkilöstön hallinta ja kokonaisuuden hallinta 

ovat keskeisiä asioita myös muutosprojektin johtamisessa. 

”Projektin viestinnällä tarkoitetaan tiedon siirtoa ja vuorovaikutusta projektin eri 

osapuolten ja sidosryhmien kesken.” (Artto et al. 2006, s. 232) Ruuskan (2007, s. 83) 

mukaan viestintä on välttämätöntä, jotta saadaan hyödynnettyä tehokkaasti projektin 

kaikkia muita resursseja. Hänen mukaansa viestinnän avulla johdetaan projekteja.  

Sidosryhmien näkökulmasta viestinnän pitäisi olla jatkuvaa, todenmukaista ja sopivasti 

kohdistettua (Artto et al. 2006, s. 232–234).  Arton ja kumppaneiden (2006, s. 233) 
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mukaan viestinnän suunnittelu on osa viestinnän hallintaa. Heidän mukaansa 

viestintäsuunnitelmassa esitetään esimerkiksi mitä kanavia ja tapoja käytetään; 

sidosryhmät, joita viestintä koskee; viestinnän sisältö sekä ajankohta ja mahdolliset 

toistot. Ruuskan (2007, s. 214) mukaan tehokas viestintä vaatii kaksisuuntaista 

viestintää. Hänen mukaansa palautejärjestelmiä on suunniteltava niin, että 

kaksisuuntainen viestintä on mahdollista. Ruuska (2007, s. 89) muistuttaa, että projektin 

tehokkaan toiminnan edellytyksenä ovat virallisten viestintäkanavien ohella 

epäviralliset yhteydenpidot.  

Ruuska (2007, s. 107) nostaa esiin käsitteen viestimen rikkaus, jonka perusteella 

voidaan arvioida eri viestintämuotojen tehokkuutta johtamisen ja vuorovaikutuksen 

näkökulmasta. Viestimen voidaan sanoa olevan rikas, kun se on henkilökohtaista, 

palautetta tulee olla paljon, siinä käytetään luonnollista kieltä, sanomaan sisältyy useita 

vihjeitä ja se tuo esiin viestin lähettäjän persoonallisia piirteitä. Näistä kriteereistä 

päästään johtopäätökseen, että henkilökohtainen tapaaminen ja kokous ovat 

tehokkaimpia viestinnän muotoja. Tehottomimmat muodot ovat tiedotteet ja muistiot, ja 

sähköposti sijoittuu näiden välille. Henkilökohtaisen viestinnän ja vuorovaikutuksen 

merkitys korostuu etenkin silloin, kun kyseessä ovat monimutkaiset tai ikävät asiat tai 

kun tavoitteena on parantaa ihmisten sitoutumista. (Ruuska 2007, s. 107–108)  

Projektin henkilöstö on keskeinen osatekijä projektin johtamista (Artto et al. 2006, s. 

273). Arton ja kumppaneiden mukaan projektin henkilöstön hallinnassa on mietittävä, 

keitä siihen kuuluu, mitä he osaavat ja miten he toimivat yhdessä. Heidän mukaansa 

projektien tilanteet ja päämäärät määrittävät, miten projekti tulee resursoida.  

Projektipäällikkö johtaa projektiryhmää, joka on projektin toteuttamiseen nimetty 

ryhmä (Artto et al. 2006, s. 284). Arton ja kumppaneiden (2006, s. 285) mukaan 

projektiryhmä kootaan organisaation henkilöstöstä ja mahdollisesti ulkopuolisista 

alihankkijoista pyrkien saamaan koottua projektin toteutuksen kannalta osaamisiltaan ja 

tiedoiltaan oikeanlainen kokoonpano. Heidän mukaansa yrityksissä perustetaan joskus 

projekteja ilman perusteellista valmistelua ja niihin nimetään työntekijöitä oman toimen 

ohessa. Tällöin pitää varmistaa, että projektiryhmän jäsenet pystyvät toteuttamaan 

roolinsa ryhmän jäsenenä (Artto et al. 2006, s. 286). Tämä tarkoittaa, että jäsenellä 

löytyy tarvittavaa osaamista ja aikaa kyseiseen projektiin (Artto et al. 2006, s. 286). 
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Arton ja kumppaneiden (2006, s. 286) mukaan projektiryhmään osallistuminen voi 

vaatia karsimista muista tehtävistä, tehtävien uudelleenjärjestelyä tai lisäresurssien 

hankkimista muiden tehtävien hoitamiseen. Heidän mukaansa vaarana on muuten 

työpäivien venyminen projektityön vaatiman lisätyömäärän vuoksi. Sirkinin ja 

kumppaneiden (2005) mukaan työntekijät vastustavat muutosta sellaisissa 

muutosprojekteissa, joissa työntekijät joutuvat toteuttamaan muutoksen vaatimia 

lisätöitä muiden töiden ohessa. 

Kokonaisuuden hallinta on yksi Arton ja kumppaneiden (2014, s. 100) esittämistä 

projektinhallinnan tietoalueista. Kokonaisuuden hallinnan avulla projekti saadaan 

toteutettua kokonaisuutena tavoitteiden mukaisesti. Sen tehtävänä on koordinoida 

tehtävien välisiä riippuvuuksia, projektinhallinnan toteutusta ja eri tietoalueisiin 

liittyvää johtamista. Projektin kokonaisuuden hallinnassa voidaan käyttää työkaluina 

projektikuvausta, -esitystä ja -suunnitelmaa. Projektikuvaus on lähtökohta tarkemmalle 

suunnitelmalle, mutta sen pohjalta ei voi vielä lähteä toteutukseen. Projektiesitys taas on 

hyödyllinen työkalu esimerkiksi projektin aikaisen viestinnän tueksi. Se on tiiviimpi 

esitys projektisuunnitelmasta. Projektisuunnitelma on kokonaisuuden hallinnan kannalta 

keskeinen väline. Suunnitelma integroi kaiken työn mitä projektissa tehdään yhdeksi 

kokonaisuudeksi, ja sen avulla pidetään projektinhallinnan osa-alueet oikeansisältöisenä 

ja tasapainoisena kokonaisuutena. Suunnitelman olisi tarkoitus olla kohtuullisen suppea 

dokumentti, jonka avulla kuvataan projektin sisältö, tavoitteet, työ, toimintatavat ja 

johtamisperiaatteet. (Artto et al. 2006, s. 101–107) 

3.3 Johtamiskäytänteet epäonnistumisen torjumiseen 

Kirjallisuuskatsauksessa löydettiin 15 epäonnistumistekijää, jotka ovat koottuna luvun 

kaksi kahteen taulukkoon (taulukko 1 & taulukko 2). Tässä alaluvussa esitetään 

johtamiskäytänteitä, joilla epäonnistumistekijöiden vaikutusta voitaisiin lieventää ja 

ennaltaehkäistä muutosprojektin epäonnistumista. Taulukkoon 3 on koottuna kaikkiin 

löydettyihin epäonnistumistekijöihin johtamiskäytänteitä, joilla epäonnistumista 

voitaisiin torjua. 
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Taulukko 3. Johtamiskäytänteet muutosprojektien epäonnistumistekijöiden vaikutusten 

lieventämiseen ja epäonnistumisten ennaltaehkäisemiseen 

Epäonnistumistekijä Johtamiskäytänteet tekijän vaikutusten 

lieventämiseen 

Muutospaineen puute tai heikko 

muutostarpeen viestintä 

10x viestintä. Vertailutiedot ja työntekijöiden 

osallistaminen selvitystyöhön. 

Tehoton johtaminen - ei riittävän 

vahvaa tiimiä 

Parhaat osaajat muutosprojektin pariin. 

Vaikutusvaltaisia ja erilaisia osaajia mukaan 

tiimiin. 

Ylimmän johdon tuen ja 

sitoutumisen puute 

Ylimmältä johdolta sanojen lisäksi tekoja, joilla 

osoittavat sitoutumista ja tukea. 

Muutosprojektin vision puute Luodaan realistinen ja innostava visio. 

Epäonnistunut viestintä Käytetään kaikkia viestintäkanavia ja 

kaksisuuntaista viestintää. Tarvittaessa 

muokataan palautteenantojärjestelmiä. 

Viestintäsuunnitelman tekeminen. 

Liiaksi kasvanut työmäärä 

muutoksen toteuttajilla  

Enintään 10 % työmäärän nousu muutostyön 

suorittajilla. Vapautetaan päävastuussa olevat 

muista vastuista. 

Muutosten tiellä olevat esteet Muokataan palkitsemis- ja 

palautteenantojärjestelmiä. 

Projektiarviointien välillä liian 

pitkä kesto  

Pidetään projektiarviointeja vähintään 8vko 

välein. 

Lyhyen aikavälin tavoitteiden 

puuttuminen  

Suunnitellaan lyhyen aikavälin tavoitteita, joiden 

onnistuminen on näkyvä, kiistaton ja nivoutuu 

muutoshankkeeseen.  
Voiton ennenaikainen julistus  Voiton ennenaikaisen julistuksen sijaan 

käytetään lyhyen aikavälin onnistumisia keinona 

lisätä muutosvauhtia entisestään.  
Heikko toteutuksen suunnittelu ja 

liian aggressiiviset aikataulut  

Luodaan suunnitteluvaiheessa realistiset 

aikataulut. Projektinhallinnan työkalujen käyttö.  

Epäonnistuminen mittaamisessa ja 

palautteenannossa 

Yksilöille ja tiimeille jatkuvaa palautetta ja 

mittaamista.  
Työntekijöitä käsketään 

muuttumaan ennen kuin he ovat 

sulatelleet tulevaa 

muutosprojektia 

Osallistetaan työntekijöitä muutosprosessin 

alkuvaiheessa, mikä antaa työntekijöille 

enemmän aikaa sulatella muutosta 

Työntekijöiden osallistamisen 

puut 

Osallistetaan työntekijöitä ongelman 

määritykseen, ratkaisun kehittämiseen ja 

toimeenpanostrategiaan luomiseen. 

Ei huomioida tarpeeksi 

kokonaisuutta 

Projektisuunnitelman tekeminen, jonka avulla 

hallinnoidaan projektin kokonaisuutta. 
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Muutospaineen puute ja muutostarpeen kommunikoimisen epäonnistuminen oli useissa 

lähteissä esiin noussut muutosprojektien epäonnistumistekijä. Stanleigh (2008) mukaan 

johtajien pitää arvioida kuinka paljon muutoksesta pitää kommunikoida ja kertoa se 

kymmenellä. Juutin ja Virtasen (2009, s. 151) mukaan muutoksen johtamisen 

onnistumisen määräävät viestinnän määrä ja laatu. Kvist ja Kilpiä (2006, s. 172) 

esittävät kirjassaan johtajalle keinoja muutostarpeen luomiseen. Näitä heidän 

esittämiään keinoja ovat esimerkiksi tietojen hankkiminen ja niiden pohjalta kertominen 

yrityksen tilasta, asiakastyytyväisyydestä, kustannuskehityksestä ja kilpailijoiden 

toimenpiteistä. Lisäksi johtajat voivat nostaa tarpeellisuuden tunnetta tuottamalla 

vertailutietoa ja kutsumalla asiantuntijoita ja asiakkaita kokouksiin (Kvist & Kilpiä 

2006, s. 172). Hayesin (2018, s. 328) mukaan ulkopuolisen tekemä raportti ja selvitys 

muutoksen tarpeellisuudesta ei välttämättä vakuuta työntekijöitä. Hänen mukaansa 

ihmiset hyväksyvät helpommin tilanteen, kun he pääsevät tekemään asiasta itse 

selvitystä yhteistyössä esimerkiksi teknisen asiantuntijan kanssa. Työntekijöitä 

kannattaa siis osallistaa muutostarpeen havaitsemisessa, jotta he hyväksyvät muutoksen 

välttämättömyyden helpommin.  

Tehoton johtaminen ja liian heikko muutosprojektiryhmä oli toinen useissa lähteissä 

esiin noussut epäonnistumistekijä. Sirkin ja kumppanit (2005) mainitsivat 

muutosprojektiryhmien muodostamisen olevan vaikeaa. Yrityksen päivittäiset toiminnot 

pitäisi toteuttaa korkealla tasolla koko muutosprojektin ajan, ja samaan aikaan 

muutosprojektiin pitäisi varata parhaat mahdolliset tekijät (Sirkin et al., 2005). Sirkinin 

ja kumppaneiden (2005) mukaan tiimin valinnassa voi osallistaa avainhenkilöitä ja 

henkilöstöpäälliköitä, jotta löydetään oikeat osaajat kyseiseen muutosprojektiin. Heidän 

mukaansa hyvät johtajat pitävät huolta siitä, etteivät valitse pelkästään muutosta tukevia 

ihmisiä mukaan tiimiin. Kvistin ja Kilpiän (2006, s. 173) mukaan tiimiin on hyvä saada 

vaikutusvaltaisia osaajia, joilla on uskottavuutta sekä riittävästi erilaisuutta taidoissa, 

tiedoissa, asemassa ja luonteenpiirteissä.  Kotterin (1997, s. 57) mukaan tiimi, joka 

pystyy toteuttamaan muutoksia, vaatii ihmisiä, joilla on taitoja johtaa asioita ja etenkin 

ihmisiä. 
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Ylimmän johdon tuen ja sitoutumisen puute nähtiin useassa lähteessä epäonnistumiseen 

vaikuttavana tekijänä. Sirkinin ja kumppaneiden (2005) mukaan ylimmän johdon 

sitoutuminen on elintärkeää muutostyön suorittajien sitouttamiseksi. Heidän mukaansa 

ylimmän tason tukea ei ole koskaan liian paljon. Longeneckerin ja kumppaneiden 

(2014) mukaan ylimmän johdon on osoitettava tukea sanallisesti sekä teoilla. Kotter 

(1997, s. 82–83) myös korostaa tekojen merkitystä. Hänen mukaansa sanoilla ei ole 

paljon hyötyä, mutta teoilla saadaan kyynikotkin vakuuttuneiksi. Kotter (1997, s. 81) 

onkin sitä mieltä, että oma toiminta on tehokkain tapa viestiä uudesta suunnasta. Hänen 

mukaansa tilanteessa, jossa ylin johto elää muutosvision mukaisesti, työntekijät 

sisäistävät vision paremmin kuin tilanteessa, jossa henkilöstölehdessä olisi kirjoitettu 

asiasta satoja artikkeleita. Kotterin (1997, s. 123–124) mukaan ylimmän johdon tulisi 

keskittyä ensisijaisesti ihmisten johtamiseen asioiden johtamisen sijaan.  

Vision puute oli eräs epäonnistumistekijä, joka löydettiin kirjallisuuskatsauksessa. 

Hayesin (2018, s. 27) mallissa visio luodaan prosessin toisessa vaiheessa. Hayesin 

(2018, s. 28) mukaan luotavan vision tulee olla realistinen ja innostava, jotta ihmiset 

motivoituvat muuttamaan toimintaansa. Johtajien pitäisi luoda selvä kuva siitä, mitä 

pitää tapahtua ja viestittävä ymmärrettävästi tulevaisuuden tavoitetilasta, jotta 

muutosprojektiin osallistuvat tietävät, mitä muutosprojektin onnistuminen tarkoittaa 

(Longenecker et al. 2014). Kvist ja Kilpiä (2006, s. 176–178) esittävät, että vision 

luonnissa kannattaa osallistaa työntekijöitä, jotta visiota saadaan tarkennettua ihmisten 

kommenttien perusteella. Kotter (1997, s. 63) listaa kuusi tehokkaan vision 

tunnuspiirrettä: kuviteltavissa oleva, haluttava, toteutettavissa oleva, hyvin rajattu, 

joustava ja viestittävissä oleva.  

Epäonnistuminen viestinnässä oli useasta lähteestä esiin noussut epäonnistumistekijä. 

Kotterin (1997, s. 79–80) mukaan visiosta viestiminen on tehokkainta, kun käytetään 

useita eri viestintäkanavia. Hänen mukaansa oma toiminta on tehokas tapa viestiä 

muutoksesta ja sen myötä tulleesta uudesta suunnasta. Kun johtajat toimivat 

muutosvision mukaisesti, työntekijöillä on helpompi sisäistää muutosvision sisältö 

(Kotter & Tillmann 1997, s. 81). Kaksisuuntainen viestintä on parempi vaihtoehto 

yksisuuntaiselle, johtajilta työntekijöille suuntautuvalle viestinnälle (Kotter & Tillmann 

1997, s. 84; Longenecker et al., 2014; Ruuska 2007, s. 214). Muutoksen alkuunpanijat 
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saattavat olla huolissaan kaksisuuntaisen viestinnän kustannuksista sekä pelkäävät 

kestääkö visio montaa peräkkäistä käsittelykierrosta (Kotter & Tillmann 1997, s. 84–

85). Kaksisuuntainen viestinnän avulla voidaan kuitenkin löytää puutteet visiossa ja se 

auttaa löytämään vastaukset muutosprojektin aikana esiin nousseisiin kysymyksiin 

(Kotter & Tillmann 1997, s. 84–85).  

Projektihallinnan työkaluista muutosprojektien viestinnän kehittämiseen voisi 

hyödyntää viestintäsuunnitelmaa, jossa määritellään mitä kautta, kenelle ja miten 

asioista viestitään (Artto et al. 2006, s. 233). Ruuskan (2007, s. 107–108) mukaan 

henkilökohtaisen viestinnän ja vuorovaikutuksen määrä korostuvat etenkin silloin, kun 

kyseessä ovat monimutkaiset asiat tai kun tavoitteena on parantaa ihmisten sitoutumista. 

Muutosprojektit sisältävät usein muutosten toteuttajien näkökulmasta ikäviä asioita ja 

niissä on tavoitteena saada ihmisiä sitoutumaan, joten henkilökohtaisen viestinnän rooli 

muutosprojektien aikana on oleellinen. 

Liiaksi kasvanut työmäärä oli yksi kirjallisuuskatsauksessa löydetty muutosprojektin 

epäonnistumistekijä. Sirkinin ja kumppaneiden (2005) mukaan ideaalitilanteessa 

muutostyötä suorittavien työmäärä ei saisi nousta yli kymmenellä prosentilla. Stanleigh 

(2008) ehdottaa, että muutosprojektista päävastuussa olevat ihmiset vapautettaisiin 

muista vastuista, jotta he voivat keskittyä muutosprojektiin. Arton ja kumppaneiden 

(2006, s. 286) mukaan projektiin osallistuminen voi vaatia karsimista muista tehtävistä 

tai tehtävien uudelleenjärjestelyä. Myös Sirkin ja kumppanit (2005) ehdottavat, että 

työntekijöitä vapautettaisiin muutosprojektin ajaksi ei välttämättömistä vastuista ja 

palkattaisiin esimerkiksi eläköityneitä työntekijöitä hoitamaan rutiininomaisia 

päivittäisiä toimintoja.  Tehtävien uudelleenjärjestelyllä, karsimisella ja lisäresursseja 

hankkimalla voitaisiin vähentää kasvanutta työmäärää, jolloin tekijän vaikutusta 

voitaisiin lieventää.    

Kirjallisuuskatsauksessa löydettiin myös yhtenä epäonnistumistekijänä muutoksen tiellä 

olevat esteet, jotka voivat hidastaa ja vaikeuttaa muutostyön suorittamista (Hayes, 2018 

s. 314–315; Kotter & Tillmann 1997, s. 9; Smith, 2003). Muutostyön esteet voivat olla 

esimerkiksi palautteenanto- tai palkitsemisjärjestelmissä (Hayes 2018, s. 314–315). 

Hayesin (2018, s. 314) mukaan nykyiset palkitsemisjärjestelmät eivät välttämättä 
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kannusta muutosta ajavaan toimintaan. Hänen mukaansa muutostyön suorittamisesta ei 

saisi koitua työntekijälle haittaa. Lisäksi jokainen mahdollisuus muutostyöstä 

palkitsemisesta tulisi käyttää (Hayes 2018, s. 314–315). Longeneckerin ja 

kumppaneiden (2014) mukaan myös palautteenantojärjestelmiä pitää kehittää 

muutosprojektin aikana. Muutosprojektin aikana voi käyttää lisäpalautejärjestelminä 

esimerkiksi organisaation laajuisia kyselyitä, kohderyhmäkeskusteluita ja palautetta 

yksittäisiltä organisaation jäseniltä (Hayes 2018, s. 314–315).  

Sirkinin ja kumppaneiden (2005) mukaan eräs epäonnistumistekijä on 

projektiarviointien välisen keston venyminen. Heidän mukaansa muutosprojektin 

epäonnistumisen todennäköisyys kasvaa eksponentiaalisesti, kun projektiarviointien 

välinen aika kasvaa yli kahdeksan viikon mittaiseksi. Tähän epäonnistumistekijän 

torjumiseen on siis keinona pitää projektiarviointeja vähintään kahdeksan viikon välein.  

Kotter (1997, s. 10) nosti esiin lyhyen aikavälin onnistumisen puuttumisen 

muutosprojektien epäonnistumistekijänä. Lyhyen aikavälin onnistumisia tarvitaan, jotta 

saadaan näyttöä siitä, että muutosprojektin takia tehdyt uhraukset ovat kannattaneet. 

Lyhyen aikavälin onnistumiset auttavat myös pitämään ylemmän tason johtajia mukana, 

vievät pohjaa pois epäilijöiden väitteiltä ja auttavat vision hienosäätämisessä. Hyvä 

lyhyen aikavälin onnistuminen sisältää kolme asiaa: se on näkyvä, kiistaton ja nivoutuu 

selvästi käsillä olevaan muutoshankkeeseen. Lisäksi lyhyen aikavälin tavoitteiden 

asettamat paineet ovat keino pitää muutoksen välttämättömyys ihmisten mielissä. 

(Kotter & Tillmann 1997, s. 104–110)   

Lyhyen aikavälin onnistumisten juhliminen voi kuitenkin olla tuhoisaa, jos samalla 

kadotetaan tunne muutoksen välttämättömyydestä (Kotter & Tillmann 1997, s. 116). 

Voiton ennenaikainen julistus olikin Kotterin (1997, s. 11) mukaan yksi 

epäonnistumistekijä. Kotterin (1997, s. 122) mukaan menestyksekkäissä 

muutoshankkeissa hyödynnetään lyhyen aikavälin onnistumisia lisäämään 

muutosvauhtia entisestään ja käynnistämään entistä vaikeampia projekteja.  

Longeneckerin ja kumppaneiden (2014) tutkimukseen osallistuneiden mukaan 

suurimmat syyt muutosprojektien epäonnistumiselle ovat heikko toteutuksen suunnittelu 
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ja liian aggressiiviset aikataulut. Muutosprojektien aikataulusuunnitteluissa voitaisiin 

hyödyntää enemmän projektinhallinnan työkaluja aikataulujen hallintaan, jotta saataisiin 

luotua realistisemmat aikataulut.  Hayesin mallin kolmanteen vaiheeseen, suunnitteluun, 

kuuluu myös suunniteltujen tehtävien aikatauluttaminen (Hayes 2018, s. 313). Hayesin 

mukaan aikataulusuunnittelussa voi käyttää apuna kriittisen polun menetelmää, joka 

auttaa tunnistamaan ja aikatauluttamaan keskeisimmät tehtävät. Hänen mukaansa 

menetelmässä määritellään tehtävät, niiden väliset riippuvuudet sekä resurssit, joita 

tehtävien suorittaminen vaatii. Ruuskan mukaan (2007, s. 89) suuri osa kriittisen polun 

työvaiheista on viestintää. Työt viivästyvät, koska jotain oleellista on jäänyt kertomatta 

eteenpäin (Ruuska 2007, s. 89). 

Longeneckerin ja kumppaneiden (2014) tutkimuksessa nousi esiin epäonnistuminen 

mittaamisessa ja palautteenannossa yhtenä epäonnistumiseen vaikuttavana tekijänä. 

Yksilöitä ja tiimejä tulee mitata jatkuvasti, ja heidän tulee saada jatkuvaa palautetta, 

jotta muutoksen halutut lopputulokset saavutetaan. Jatkuvan palautteen avulla 

työntekijät tietävät, mitä heidän pitää tehdä eri tavalla, jotta he voisivat kehittyä ja 

muutoksen tavoitteet saavutettaisiin. Jatkuva mittaaminen auttaa työntekijöitä 

huomaamaan muutostyön hyödyt, mikä antaa työntekijöille motivaatiota muutoksen 

suorittamiseen. Ilman työntekijöihin kohdistuvaa jatkuvaa mittaamista ja 

palautteenantoa, johtajat viestittävät työntekijöille, ettei toteutettava muutos ole tärkeä. 

(Longenecker et al., 2014) 

Stanleighin (2008) mukaan toimintatapa, jossa työntekijöitä käsketään muuttumaan 

ennen kuin he ovat sulatelleet tulevaa muutosprojektia, on yksi epäonnistumiseen 

vaikuttava tekijä. Hayesin (2018, s. 91) esittämä muutoksen toteuttajien osallistaminen 

jo muutosprosessin alkuvaiheessa voisi olla keino tähän Stanleighin (2008) 

mainitsemaan epäonnistumistekijään. Jos työntekijöitä osallistettaisiin jo 

muutosprosessin alkuvaiheessa, työntekijöillä olisi enemmän aikaa hyväksyä muutos 

ennen kuin heidän tulisi muuttaa toimintatapojaan. 

Stanleigh (2008) nosti artikkelissaan esiin työntekijöiden osallistamisen puutteen yhtenä 

syynä muutosprojektin ajautumisesta kriisiin. Stanleighin (2008) mukaan jokainen 

pitäisi osallistaa muutosprojektiin. Muutosjohtajien on luotava ympäristö, jossa 
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muutosprosessiin osallistuvat ihmiset voivat kehittää uusia ideoita, haastaa vanhoja 

oletuksia, hyväksyä uusia oletuksia ja päästä yli heidän muutosvastarinnastaan (Moran 

and Brightman 2000). Hayesin (2018, s. 251) mukaan osallistaminen voi innostaa, 

motivoida ja auttaa luomaan yhteisen näkemyksen muutoksen tarpeellisuudesta. 

Organisaation jäseniä voidaan ottaa mukaan varhaiseen ongelman määrittämiseen, 

ratkaisun kehittämiseen ja suunnittelemaan käyttöönottostrategiaa (Hayes 2018, s. 253).  

Yksi kirjallisuuskatsauksessa löytynyt epäonnistumistekijä oli Kogetsidisin (2012) 

esittämä väite, jonka mukaan muutosprojektien epäonnistumiseen ajaudutaan, koska 

muutosprojektissa ei huomioida tarpeeksi kokonaisuutta. Muutosjohtamisen mallissa ei 

huomioitu kokonaisuuden hallintaa juurikaan, mutta projektinhallinnassa 

kokonaisuuden hallinta oli yksi Arton ja kumppaneiden (2006, s. 100) esittämistä 

yhdeksästä tietoalueesta. Muutosprojektin kokonaisuuden hallinnassa voisi hyödyntää 

projektinhallinnan työkaluista projektisuunnitelmaa. Siinä integroidaan kaikki 

projektissa tehtävä työ yhdeksi kokonaisuudeksi, ja siinä huomioidaan eri osa-alueiden 

väliset kytkökset (Artto et al. 2006, s. 106). Projektisuunnitelmaa hyödyntämällä 

pystyttäisiin paremmin huomioimaan eri osien väliset vuorovaikutukset ja vastaamaan 

organisaatioiden monimutkaisuuteen, mitkä Kogetsidis (2012) näki puutteena 

muutosjohtamisen lähestymistavoissa.  
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4 POHDINTA 

Työssä löydettiin laaja joukko erilaisia muutosprojektien epäonnistumistekijöitä. Näitä 

olivat esimerkiksi muutospaineen puute ja epäonnistunut muutostarpeen viestintä, jotka 

nousivat esiin useassa lähteessä. Tämä ei ole yllättävää, sillä ihmisiä saattaa pelottaa 

muutos, jos heillä ei ole tietoa muutosten sisällöistä ja vaikutuksista heihin. Tämän takia 

muutostarpeesta ja muutosprojektin vaikutuksista tulisi viestiä organisaatiossa siten, että 

jokaisella muutosprojektiin osallistuvalla on tiedossa muutoksen välttämättömyys ja sen 

positiiviset vaikutukset organisaatiolle ja yksilölle. Johtajilla voi kuitenkin olla 

epärealistisia uskomuksia omista mahdollisuuksistaan muuttaa organisaatiota. Tämä 

saattaa johtaa liian vähäiseen viestintään muutostarpeesta, mikä taas voi aiheuttaa 

työntekijöiden sitoutumattomuutta ja muutosvastarintaa. Johtajien tulisi siis varmistaa, 

että viestinnän laatu ja määrä ovat riittävän korkealla tasolla siihen, että työntekijät 

aidosti ymmärtävät muutoksen välttämättömyyden ja hyödyt.  

Johtajien toiminta onkin muutosprojektien onnistumisen kannalta tärkeää, mikä ilmenee 

myös löydetyistä epäonnistumistekijöistä. Useissa tekijöissä korostetaan jollain tavalla 

muutosprojektin johtajien roolia. Tehoton johtaminen, johdon sitoutumisen puute ja 

suunnitteluun liittyvät virheet kohdistuvat suoraan johtajien toimintaan. Johtajien pitäisi 

pystyä varmistamaan, ettei muutostyön suorittajien työmäärä nouse liiaksi. Lisäksi 

johtajien on huolehdittava siitä, että työntekijöillä on edellytykset suorittaa muutostyö 

suunnitellussa aikataulussa. Tähän liittyy muutoksen tiellä olevien esteiden poistaminen 

ja palkitsemisjärjestelmien muuttaminen siten, että ne kannustavat toimimaan 

muutoksen kannalta edullisella tavalla. Myös ylimmän johdon rooli on merkittävä, sillä 

he usein valitsevat muutosprojektien johtajat. Onnistuneilla valinnoilla muutosprojektin 

johdossa olevat henkilöt ovat sitoutuneita, kyvykkäitä ja riittävän vaikutusvaltaisia, 

jolloin muutosprojektin onnistumisen todennäköisyys kasvaa.  

Useat epäonnistumistekijät linkittyivät jollain tavalla muutosprojektin 

suunnitteluvaiheen epäonnistumiseen. Liian aggressiiviset aikataulut, lyhyen aikavälin 

tavoitteiden puuttuminen, kokonaisuuden vaillinainen huomioiminen ja muutoksen 

tiellä olevat esteet ovat esimerkkejä kirjallisuuskatsauksessa löytyneistä 

epäonnistumistekijöistä, jotka voidaan nähdä johtuvan osaksi heikosta suunnittelusta. 
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Näihin suunnitteluun liittyviin epäonnistumisiin voi vaikuttaa se, että joskus 

muutosprojektin tarkasta etenemisestä ja lopputuloksista ei ole riittävää selkeyttä 

suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi transformaatiossa eli muodonmuutoksessa lopputila 

on alussa epäselvä, joten tarkkojen suunnitelmien tekeminen on mahdotonta. Toisaalta 

toimintaympäristön nopeat muutokset vaikeuttavat pitkäkestoisen muutosprojektin 

suunnittelua. Kenelläkään ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitä organisaatiolta vaaditaan 

vuoden tai kahden kuluttua, sillä toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia niin nopealla 

vauhdilla. Nämä toimintaympäristön muutokset pitäisi kuitenkin pystyä jotenkin 

huomioimaan muutosprojektin suunnittelussa, jotta muutosprojektilla saavutettaisiin 

parhaat mahdolliset tulokset.  

Luvussa kaksi esiteltiin syitä organisaatiossa tehtäville muutoksille. Muutosprojektin 

epäonnistumiseen vaikuttaviin tekijöihin voivat vaikuttaa myös syyt, minkä takia 

organisaatio on päätynyt toteuttamaan muutosprojektin. Toimintaympäristön 

muuttuessa nopeasti organisaatiolla on kova paine suorittaa muutosprojekti nopealla 

aikataululla. Tällöin on suurempi uhka sille, että muutosprojektille laaditaan liian 

aggressiiviset aikataulut, heikot suunnitelmat ja työntekijöiden työmäärä nousee liiaksi 

muutostyön suorittamisen vuoksi. Jos muutoksen syyn taustalla onkin ympäristön 

muuttumisen ennakointi tai organisaation sisältä lähtevä muutos, voi muutoksen 

välttämättömyyden selventäminen työntekijöille olla vaikeampaa. Toisaalta tällaisessa 

tilanteessa voi olla enemmän aikaa suunnitella muutosta huolellisemmin, jolloin 

suunnitteluun liittyvien virheiden todennäköisyys laskee. 

Muutosprojektien epäonnistumista käsittelevässä tutkimuksessa keskityttiin erityisesti 

tekijöihin, jotka tapahtuivat muutosprojektin aikana. Tutkimuksissa ei juurikaan 

käsitelty sitä, kuinka hyvin muutokset oli onnistuttu ylläpitämään organisaation 

toiminnassa muutosprojektin jälkeen. Tämä voi johtua toki siitä, että muutosprojekti on 

ajautunut epäonnistumiseen ennen kuin muutoksia olisi päästy edes juurruttamaan 

organisaation normeihin. Muutosjohtamisen mallissa taas annetaan painoarvoa 

muutoksen juurruttamiseen organisaation toimintaan. Muutoksen myötä tulleet 

parannukset eivät vielä tarkoita sitä, että siitä olisi tullut organisaatiossa normi. 

Muutosjohtamisen näkökulmasta muutosprojektien onnistumista mitataan myös sillä, 

kuinka hyvin muutokset on saatu ylläpidettyä organisaation toiminnassa mukana.  
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Työn kautta selvisi, että projektinhallinta ja muutosjohtaminen eivät ole toisiaan 

poissulkevia näkökulmia muutosprojektien johtamiseen. Näkökulmat pikemminkin 

täydentävät toisiaan. Projektinhallinnan työkalut ovat ehkä teknisempiä, ja niissä 

keskitytään enemmän asioiden johtamiseen. Muutosjohtamisessa taas painotus on 

ihmisten johtamisessa. Molempia lähestymistapoja voidaan kuitenkin hyödyntää 

muutosprojektien johtamisessa ja parhaaseen lopputulokseen luultavasti päästään 

hyödyntämällä molempia lähestymistapoja. 

Muutosprojektien johtamiseen tarvitaan useita projektinhallinnan työkaluja. Kuten 

epäonnistumiseen vaikuttaneista tekijöistä pystyi havaitsemaan, viestinnän hallinta on 

merkittävä osa muutosprojektien johtamista. Viestintä oli kyllä esillä myös 

muutosjohtamisen kirjallisuudessa, ja sen merkitys oli huomioitu. Muutosjohtamisen 

teoksissa ei kuitenkaan esitetty yhtä suunnitelmallista lähestymistapaa viestitään kuin 

projektinhallinnan lähestymistavassa. Projektinhallinnan näkökulmaa viestintään voisi 

siis hyödyntää enemmänkin muutosprojektien johtamisessa. Viestintäsuunnitelmien 

teko sekä projektikuvauksen -ja esityksen hyödyntäminen muutosprojektin viestinnässä 

voisi lisätä muutosprojektin viestinnän suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä. 

Tarkemmalla viestinnän suunnittelulla voitaisiin myös viestiä paremmin muutoksen 

välttämättömyydestä muutosprosessin alkuvaiheessa. Viestintäsuunnitelmassa voitaisiin 

laatia selkeä suunnitelma tavasta ja kanavista, joilla muutoksesta viestitään 

työntekijöille. 

Projektinhallinnan tietoalueista kokonaisuuden hallinta ja sen työkalut voisivat auttaa 

ymmärtämään monimutkaisten muutosprojektien kokonaisuutta ja eri osien välisiä 

kytköksiä. Kokonaisuuden hallinta korostuu etenkin isojen muutosten johtamisessa, 

kuten muodonmuutoksessa eli transformaatiossa. Muutosjohtamisen lähestymistavoissa 

ei huomioitu kokonaisuuden hallintaa juurikaan, joten erityisesti tässä 

projektinhallinnasta saadaan uutta näkökulmaa muutosprojektien johtamiseen.  

Johtamiskäytänteet, jotka löytyivät työssä muutosjohtamisen puolelta, olivat 

lieventämässä ja ennaltaehkäisemässä ongelmia, jotka liittyivät ihmisten johtamiseen 



37 

 

liittyviin asioihin. Esimerkiksi työntekijöiden osallistaminen, johdon sitoutuminen ja 

tuki sekä epäonnistunut viestintä olivat asioita, jotka korostuivat erityisesti 

muutosjohtamista käsittelevässä kirjallisuudessa.  

Muutosten kirjo on valtavan laaja, joten on mahdotonta luoda sellaista johtamisen 

mallia, joka toimisi sellaisenaan jokaiseen muutosprojektiin. Muutosprojektien 

johtamisen mallien haasteena on siten muutosten erilaisuus. Muutosprojektien johtajien 

tulisikin osata hyödyntää muutosjohtamisen ja projektinhallinnan lähestymistapoja niin, 

että ne palvelisivat parhaiten juuri heidän organisaatiotansa koskevaa muutosta. Johtajat 

voisivat myös pyrkiä yhdistelemään muutosjohtamisen ja projektinhallinnan 

näkökulmia, jotta muutosprojektin läpiviemiseen olisi käytössä kaikki mahdolliset 

muutosprojektien johtamisen työkalut. Muutosprojektien johtajien pitäisi myös 

epäonnistumista torjuakseen löytää oman muutosprojektin riskitekijät, jotka voisivat 

aiheuttaa muutosprojektin epäonnistumisen. Nämä riskitekijät voivat olla esimerkiksi 

organisaation kulttuurissa, nykyisissä viestintäkanavissa tai organisaation vision 

heikkoudessa tai puutteessa. Nämä riskitekijät tunnistamalla johtajalla on paremmat 

mahdollisuudet torjua ja ennaltaehkäistä niiden tekijöiden vaikutukset, jotka 

todennäköisimmin olisivat ajamassa muutosprojektia kohti epäonnistumista.  
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5 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli löytää aikaisemmasta tutkimuksesta tekijöitä, jotka vaikuttavat 

muutosprojektien epäonnistumiseen. Työssä löydettiin kuusi useammassa kuin kahdessa 

lähteessä esiin noussutta epäonnistumistekijää (Taulukko 1). Sen lisäksi työssä esitettiin 

yhdeksän epäonnistumistekijää, jotka löydettiin vain yhdestä tai kahdesta lähteestä 

(Taulukko 2). Merkittävin yksittäinen epäonnistumistekijä on muutoksen 

välttämättömyyden ymmärtäminen ja siitä viestintä. Johtajilla ei ole välttämättä 

ymmärrystä siitä, kuinka vaikeaa on saada ihmiset pois heidän mukavuusalueeltaan, 

mikä on kuitenkin usein edellytys onnistuneeseen muutokseen. Erilaiset ihmisten 

johtamiseen liittyvät ongelmat, kuten johdon sitoutumisen ja tuen puute, olivat myös 

useissa lähteissä esiin nousseet epäonnistumistekijät.  

Toisena työn tavoitteena oli löytää johtamiskäytänteitä, joilla näitä aikaisemmin 

löydettyjä tekijöitä voitaisiin lieventää ja ennaltaehkäistä. Työssä löydettiin kaikkiin 

viiteentoista kirjallisuuskatsauksessa löydettyihin epäonnistumistekijöihin 

johtamiskäytänteitä, joilla voitaisiin torjua epäonnistumisia. Epäonnistumistekijät ja 

johtamiskäytänteet tekijöiden vaikutusten lieventämiseen koottiin taulukkoon 3. 

Johtamiskäytänteet ovat muutosjohtamisen ja projektinhallinnan työkaluista löydettyjä 

käytänteitä. 

Työn rajoitteena olivat kandidaatintyön laajuudesta johtuva hyvin rajallinen aineisto 

sekä keskittyminen kaikenlaisiin muutosprojekteihin, rajaamatta niiden laatua 

mitenkään. Muutosprojekteja on kuitenkin hyvin erilaisia ja eri kokoisia, kuten luvussa 

kaksi tuli ilmi. Jatkotutkimuksessa voitaisiinkin keskittyä spesifeihin konteksteihin sekä 

esimerkiksi eri kokoisten organisaatioiden muutosprojekteihin, ja eri kokoisten 

muutosprojektien epäonnistumistekijöihin.  Jatkotutkimuksessa voisi myös tutkia 

muutosprojektin epäonnistumisen ja muutoksen alkuunpanijan välistä vaikutusta. Onko 

muutoksen epäonnistumisen todennäköisyydellä eroa, kun organisaatio on pakotettu 

muutokseen jonkin ulkoisen tekijän vaikutuksesta verrattuna tilanteeseen, jossa muutos 

lähtee organisaation sisältä? 
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