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kvalitatiivista tutkimusta. Tutkimuksen tavoitteena on luoda tapausyritykselle työkalu, 

jonka avulla he voivat suunnitella muutosprojektinsa. Tapausyrityksenä toimii Kemin 

Satama Oy. 

Muutosprojektit vaativat ihmiskeskeisen lähestymistavan, kun taas prosessi-integraatiot 

ovat paljon enemmän datapainotteisia projekteja. Muutoksien epäonnistumisiin vaikuttaa 
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ABSTRACT 
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Supervisor at the university: Jaakko Kujala 

 

Majority of change attempts fail. The objective of this thesis is to identify the key 

success factors and challenges of change management and process integration. The 

perspective of the work is theoretically grounded, and the research method used is 

qualitive research. The aim of the aim of the study is to create a tool for the case 

company to help them plan their change project. The case company in this thesis is the 

Port of Kemi.  

Change projects require a human-centered approach while process integration projects 

are much more data-driven. The main factors contributing to change failures are change 

resistance and lack of data. To minimize these and other problems a company must 

focus on comprehensive organizational diagnosis, good communication of the change, 

an open culture of discussion, joint planning with employees, full support of top 

management and proper data management. Employee multi-skilling and dedication are 

also key especially in terms of process integration. 

The findings of the study showed that organization’s readiness for change was at a good 

level. The findings and observations of the study were in line with the research literature 

allowing the use of the solution methods offered by the literature.  

Keywords: change management, process integration, change project 
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1 JOHDANTO 

Säilyttääkseen kilpailukykynsä, organisaatioiden on pyrittävä jatkuvasti kehittämään 

omaa toimintaansa tehokkaammaksi. Tämän takia organisaatiot muuttuvat nopeammin 

kuin koskaan ennen (Kotter 1995) ja siksipä yritykset pyrkivät jatkuvasti 

muutosprojektien kautta tehostamaan omia prosessejaan. Muutos voi olla pieni, iso tai 

jotain siltä väliltä, mutta muutoksella on aina vaikutuksensa. Muutos voi koskea yhtä tai 

useampaa henkilöä, yksikköä tai prosessia ja muutoksen voi laukaista jokin organisaation 

ulkopuolinen tai sisäinen tekijä, esimerkiksi säästöjen tarve (Richardson 2005). Yksi 

kustannussäästöjen näkökulmasta merkittävä muutos on prosessien yhdistäminen eli 

toisin sanoen prosessi-integraatio. Prosessi-integraatiossa yritys pyrkii yhdistämään 

kahden tai useamman eri yksikön/prosessin resurssit, toimintatavat sekä viestinnän 

yhdeksi omaksi kokonaisuudeksi.  

Organisaatiot tekevät prosessien integraatioita ja uudelleen suunnittelemista sen luomien 

säästöjen takia (Mishra et al. 2014). Prosessi-integraatiot ovat aina isoja 

organisaatiomuutoksia, jotka vaativat hyvää muutosjohtamista. Muutosprojektit ovat 

haastavia ja vaativat paljon suunnittelua, sillä noin 70 % kaikista muutosyrittämistä 

epäonnistuu (Beer and Nohria 2000). Muutosjohtamisen avulla pyritään taklaamaan 

niihin haasteisiin ja ongelmiin joihin muutosprojekteissa törmää. Muutoksen vaikutus sen 

sidosryhmiin aiheuttaa usein vastareaktion. Tätä kutsutaan muutosvastarinnaksi, joka on 

yksi isoimmista tekijöistä muutosten epäonnistumisessa.  

1.1 Työn tausta ja tutkimuskysymykset 

Tämä työ tehdään yhteistyössä Kemin Sataman kanssa. Kemin Satama Oy on Kemin 

kaupungin omistama Suomen pohjoisin satama, joka tarjoaa satamapalveluja ympäri 

vuoden. Viime vuonna Kemin Satamassa oli 441 aluskäyntiä, joka tarkoitti yli 2 000 

miljoonaa tonnia tuonti- ja vientitavaraa. Liikevaihtoa yrityksellä oli vuonna 2021 vähän 

yli 5 M€ josta tilikauden voittoa tuli yli 222 000 €. Sataman henkilöstöön kuuluu 22 

henkilöä, joista osa-aikaisia on 3 kpl ja henkilöstön keski-ikä on noin 50 vuotta.  (Kemin 

Sataman vuosikertomus, Rautio 2021) 
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Yritys on huomannut, että työntekijöiden läsnäoloa ei vaadita läheskään joka viikonloppu 

tai yö. Myöskin kunnossapidon tilannetta on arvioitu ja on todettu, että heidän 

kunnossapitovelkansa on kovassa kasvussa resurssien puutteen takia.  Satama on 

identifioinut, että heillä olisi teoriassa mahdollista yhdistää heidän satamapalvelunsa ja -

valvonta sekä kunnossapitoprosessi. Tällä tavalla saataisiin optimoitua resurssit niin, että 

työntekijät osaisivat tehdä kaikkia vaadittavia tehtäviä ja apuvoimia esimerkiksi 

kunnossapitoon on helpompi ohjata. 

Tässä työssä tutkitaan Kemin Sataman nykyisiä kunnossapito- ja aluspalveluprosesseja 

organisaation suorituskyvyn näkökulmasta. Työn tarkoituksena on määrittää sellaiset 

tekijät, jotka vaaditaan tämän kyseisen organisaation muutosprojektin läpiviemiseksi. 

Kirjallisuutta hyödyntäen työssä pyritään tunnistamaan sopivin muutosjohtamisen malli 

tälle projektille, tutustumaan muutosprojektien haasteisiin ja menestystekijöihin, sekä 

prosessi-integraatioon ja sen haasteisiin. Olen muodostanut tälle työlle seuraavat 

tutkimuskysymykset: 

TK1: Mitkä ovat muutoksen läpiviennin keskeiset huomioitavat tekijät ja haasteet? 

TK2: Mitä haasteita prosessi-integraatioprojektit sisältävät ja miten niihin voidaan 

valmistautua? 

TK3: Mitä asioita Kemin Sataman tulee huomioida prosessi-integraatiomuutosta 

tehdessä? 

Tutkimuskysymyksiin yksi ja kaksi vastaan tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa. 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on saada kerättyä tarvittava tieto 

muutosjohtamisesta, muutosprojekteista ja prosessi-integraatiosta. Kolmanteen 

tutkimuskysymykseen vastataan tutkimuksen lopussa suositusten muodossa. 

Kirjallisuuden lisäksi työssä tehdään kvalitatiivinen tutkimus puolistrukturoitujen 

haastattelujen avulla. Haastattelut ja niiden tuloksen käydään läpi tutkimuksen 

empiriassa.  
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1.2 Työn rakenne 

Työn ensimmäinen kappale on johdanto työn sisältöön sekä työn tutkimuskysymyksiin. 

Kappaleessa 2 perehdytään muutosjohtamisen ja prosessi-integraation kirjallisuuteen ja 

tutkimuksiin, josta luodaan teoreettinen pohja työn empirialle ja suosituksille. Kappaleen 

tarkoituksena on tutustuttaa lukija muutosjohtamisen teoriaan, sen moniin eri malleihin 

ja viitekehyksiin, muutosprojektien haasteisiin sekä prosessi-integraatioon. 

Kolmannessa kappaleessa esitellään työn tapausyritys Kemin Satama sekä heidän 

kunnossapidon ja satamavalvonnan prosessinsa, jotta pystymme muodostamaan kattavan 

kokonaiskuvan tästä projektista. Neljännessä kappaleessa esittelen pitämieni 

haastattelujen kysymykset sekä tulokset. Tämän jälkeen viidennessä kappaleessa on 

pohdinta ja suositukset, jossa verrataan haastattelujen löydöksiä ja kommentteja 

kirjallisuuteen sekä pyritään näiden pohjaltaan luomaan toivotut suositukset ja huomiot. 

Työn viimeisessä kappaleessa tehdään yhteenveto.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

Muutosjohtamiseen on tarjolla useita eri malleja, jotka kaikki painottavat 

muutosjohtamisen eri aspekteihin. Mallien esikuvana pidetään Kurt Lewinin (1951) 

kehittämää mallia. Malli on yksinkertainen ja se koostuu kolmesta vaiheesta: 

sulattaminen, uudelle tasolle siirtyminen ja jäädyttäminen. Tämän jälkeen useat muut 

tutkijat ovat luoneet omat mallinsa pitkälti Lewinin mallin pohjalta tuomalla lisää 

yksityiskohtia ja vaiheita. Vaikka mallit voivat poiketa toisistaan paljon, ne omaavat silti 

kaikki saman piirteen: muutos on prosessimainen, joka etenee tiettyjen vaiheiden kautta. 

Vaiheiden yksityiskohtaiset sisällöt ovat uniikkeja ja pitkälti muutoskohtaisia, mutta 

pääpiirteittäin muutokset seuraavat samaa kaavaa.  

Lewinin periaate oli, että muutosta ei voi viedä läpi vain kasvattamalla muutosta edistäviä 

voimia vaan muutosta vastustavia voimia on vähennettävä. Tämän pohjalta Hayes (2018) 

loi voimakenttäanalyysin (engl. Force-field analysis), jonka avulla muutosjohtajat voivat 

hahmottaa aivoriihen avulla, mitkä ovat niitä muutosta vastustavia ja edistäviä tekijöitä 

ja miten niihin voidaan vaikuttaa (kuva 1). Tämä on yksinkertaistettu versio siitä mitä 

muutosjohtamisen mallien avulla pyritään tekemään. Mallit pyrkivät vähentämään 

muutosta rajoittavia tekijöitä. Seuraavassa osiossa on esitelty muutosjohtamisen eri 

malleja.  

Kuva 1, Force-field analysis. Mukailtu Hayes 2018 
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2.1 Muutosjohtamisen eri mallit  

Koska organisaatioympäristön sisäisten tekijöiden vaihtelun vuoksi kaikki muutokset 

eivät ole samanlaisia, johdon on käytettävä erilaisia muutosjohtamisen malleja ja 

menetelmiä tilanteesta riippuen (Schech-Storz 2013). Muutosjohtamisesta löytyy 

kirjallisuudesta useita eri malleja. Muutosjohtamiseen ei ole yhtä universaalia 

toimintamallia, sillä muutosprojektit ovat jokainen oma uniikki projektinsa. Tässä 

osioissa esitellään muutosjohtamisen keskeisiä malleja ja viitekehyksiä.  

2.1.1 Hayesin prosessimalli 

Kirjassaan ”The Theory and Practice of Change Management”, John Hayes (2018) 

kuvailee muutosta prosessin muodossa. Hayesin malli pohjautuu Lewinin (1951) kolmen 

vaiheen malliin, jossa muutosprosessi koostuu ensin nykytilan ”sulattamisesta”, 

siirtymisestä uudelle ”tasolle” ja uudelleen ”jäädyttää” käyttäytyminen tälle tasolle. 

Hayesin (2018) prosessimallissa nämä kolme vaihetta on jaettu viiteen vaiheeseen (kuva 

2). Nämä vaiheet ovat loogisessa järjestyksessä, joissa painotetaan eri asioihin.  

 

Kuva 2. Muutosprosessi. Mukailtu Hayes 2018 
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Kun muutosprosessia kuvataan Hayesin (2018) kuvaamalla mallilla, kaikki muutoksen 

vaiheet otetaan huomioon. Tällöin muutosta johtavat henkilöt kykenevät paremmin 

reagoimaan ja muuttamaan muutosprosessia tarvittaessa tehokkaampaan suuntaan.  

Hayesin mallin viisi eri vaihetta ovat: 

- Tunnistaminen ja aloitus 

- Diagnosointi 

- Suunnittelu 

- Implementointi ja tarkastelu 

- Muutoksen ylläpito 

Kuten kuvasta 2 myös näkyy, jokaisen viiden vaiheen aikana taustaprosessina on jatkuva 

oppiminen ja ihmisten johtaminen. Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan etenkin muutosta 

johtavien johtajien jatkuvaa oppimista. Johtajien tulee reflektoida omaa toimintaansa, 

hyödyntää omaa oppimaansa ja tämän avulla tarvittaessa muokata omaa käytöstään. 

Ihmisten johtamisella tässä mallissa on tarkoituksena muistuttaa, että ei keskitytä 

ainoastaan muutoksen teknisiin osa-alueisiin vaan muistetaan myös muutoksen 

ihmiskeskeisyys ja pyritään huomioimaan myös työntekijät. Tämä on etenkin keskeisessä 

roolissa, mikäli muutoksen aikana kohdataan muutosvastarintaa. (Hayes 2018) 

2.1.2 Kotterin 8-vaiheen malli 

Kotter (2012) toteaa kirjassaan, että kaikki diagrammit ja mallit yleensä yksinkertaistavat 

todellisuutta liikaa. Muutosta ei voi tehdä onnistuneesti muutaman askeleen diagrammin 

avulla. Siksi Kotter esittää kirjassaan “Leading Change” hänen kehittämänsä 8-vaiheen 

mallin vuodelta 1995 (kuva 3). Malli koostuu nimensä mukaisesti kahdeksasta vaiheesta, 

jotka kiteyttävät miten muutos voidaan tehdä onnistuneesti minkä tahansa kokoisessa 

organisaatiossa. Tässä mallissa jokainen vaihe taklaa yhteen kahdeksasta olennaisesta 

ongelmasta, jotka hidastavat muutospyrkimystä (Kotter 2012).  
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Kuva 3. Kotterin 8-vaiheen malli. Mukailtu Kotter, 2012 

2.1.3 McKinseyn 7S:n malli 

McKinseyn 7S:n malli nostaa esille seitsemän toisiinsa liittyvää organisaation elementtiä, 

jotka yhdessä vaikuttavat paljon organisaation tehokkuuteen. Mallin avulla pystytään 

hahmottamaan väärin kohdistettuja yhteyksiä sekä löytämään eri asioita, jotka kaipaavat 
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muutosta (Hayes 2018; Pascale ja Athos 1981). Malli koostuu seitsemästä ”S:stä”, jotka 

voidaan myös jakaa ”koviin” ja ”pehmeisiin” S:iin (Ravanfar 2015). Nämä seitsemän eri 

S:ää ovat:  

1. Strategia (Strategy) 

2. Rakenne (Structure) 

3. Systeemi (System) 

4. Henkilökunta (Staff) 

5. Tyyli (Style) 

6. Taidot (Skills) 

7. Jaetut arvot ja ylimmät tavoitteet (Shared values and superordinate goals) 

 

 

Kuva 4. McKinseyn 7S:n malli. Mukailtu Ravanfar 2015 

Strategy: Yrityksen tavoite ja tapa millä organisaatio ylläpitää kilpailu kykyään (Hayes 

2018). Hyvin luotu strategia on selkeä, pitkälle tähtäimelle luotu ja sitä tukee vahva visio, 

missio ja arvot. McKinseyn 7S:n mallin ideana on tutkia, miten strategia on suhteessa 

muihin organisaation strategisesti tärkeisiin elementteihin. (Ravanfar 2015) 

Structure: Rakenne viittaa siihen, mitä eri aktiviteetteja sekä integraatio- ja 

koordinaatiomekanismeja organisaatiossa on (Hayes 2018). Rakenne kuvaa myös sitä 

kuka on vastuussa mistäkin osa-alueesta, yksiköstä ja henkilöstä (Ravanfar 2015).  
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System: Systeemit ovat yrityksen prosessit ja proseduurit palkitsemiselle, resurssien 

allokoimiselle ja konfliktien käsittelemiselle (Hayes 2018). Systeemit ovat se alue, joka 

määrittää miten yrityksen päivittäistä toimintaa tehdään ja tämän alueen tulisi olla 

organisaatiomuutoksessa tärkeässä painopisteessä (Ravanfar 2015).  

Staff: Tällä viitataan organisaation henkilökunnan määrään, tarpeeseen, tasoon ja 

koulutukseen. McKinseyn mallissa tarkoituksena on suhteuttaa henkilökunnan nykytilaa 

muihin mallin elementteihin ja tutkia onko nykyinen tilanne riittävä vai tarvitaanko 

muutoksia (Hayes 2018; Ravanfar 2015).  

Style: Tyyli kertoo miten organisaation ylin johto johtaa yritystä ja miten he ovat 

vuorovaikutuksessa muiden työntekijöiden kanssa (Ravanfar 2015). Kuvaa miten 

organisaation eri pääryhmät toimivat kokonaisuuteen nähden (Hayes 2018). 

Skills: Organisaation kompetenssi, taidot ja kyvykkyys (Hayes 2018). Kuvaa 

työntekijöiden kykyjä ja taitoja suoriutua vaadituista tehtävistä. Organisaatiomuutoksen 

aikana herää kysymys mitä taitoja tarvitaan uuden strategian edistämiseksi (Ravanfar 

2015). 

Shared values and superordinate goals: Jaetut arvot ja ylimmät tavoitteet ovat 

McKinseyn 7S:n mallin keskiössä. Ne ovat koko organisaation standardit ja normit, jotka 

ohjaavat työntekijöiden käyttäytymistä ja yrityksen toimia (Ravanfar 2015). Nämä 

elementit vaikuttavat miten organisaatio suhtautuu asiakkaihinsa, työntekijöihinsä ja 

osakkaisiinsa (Hayes 2018).  

2.1.4 ADKAR 

ADKAR-malli tulee englannin kielen sanoista Awareness, Desire, Knowledge, Ability ja 

Reinforcement. Mallin avulla pyritään erilaiseen ajatteluun organisaatiomuutoksesta 

yksilön, ryhmän ja organisaation tasolla. ADKAR-mallin mukaan muutoksien ei pitäisi 

olla vain organisaation vastuulla vaan vastuu on jokaisella muutosta koskevalla yksilöllä 

(Hiatt 2006). Mallin avulla pystytään luomaan tavoitteita muutokselle ennen kuin 

muutosprosessi aloitetaan. 
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ADKAR-mallin eri vaiheisiin kuuluu: 

Awareness: Tunnistaa muutoksen tarve. Kuvaa sitä, miten yksilöt ymmärtävät muutoksen 

tarpeen, miksi muutos tehdään ja riskit mikäli muutosta ei tehdä. 

Desire: Tahtoa ja halua tukea muutosta ja sen aloittamista. Halu on pitkälti yksilön oma 

valinta, jota tukee ulkoinen ilmapiiri muutosta kohtaan.  

Knowledge: Tietämys siitä miten muuttua ja mitä tarvitaan muutosta varten. Tähän 

kohtaan kuuluu tietoa käyttäytymisistä, prosesseista, työkaluista, taidoista, työrooleista ja 

tekniikoista, joita tarvitaan muutoksen implementoimiseen.  

Ability: Muutoksen toimittaminen ja läpivieminen. Tällä vaiheella tarkoitetaan 

tietämyksen muuttamista toiminnaksi. Tämä vaihe on saavutettu, kun muutoksen 

sidosryhmän yksilöt tai ryhmä on osoittanut kyvykkyytensä muutoksen suorittamiselle.  

Reinforcement: Kuvaa muutosta ylläpitäviä ulkoisia ja sisäisiä vahvistavia tekijöitä. 

Ulkoisia vahvistavia tekijöitä voi olla esimerkiksi palkitsemiset ja muutosten 

juhlistamiset. Sisäisiä vahvistavia tekijöitä ovat esimerkiksi henkilön oma tyytyväisyys 

hänen saavutuksiinsa tai etuihin, jota muutos tuottaa yksilötasolla. (Hiatt 2006) 

ADKAR-mallin eri vaiheet ovat luonnollisessa järjestyksessä siihen nähden, miten yksilö 

kokee muutoksen. Vaiheita ei Hiattin (2006) mukaan voi ohittaa tai laiminlyödä vaan 

jokainen kohta tulee luonnollisesti.  

2.1.5 Eri mallien vertailu 

Muutoksen aloittaminen 

Kotterin (2012) mallissa muutos aloitetaan luomalla sille tarve ja kiireellisyyden tunne, 

kun taas ADKAR-mallissa (Hiatt 2006) muutoksen tarve tulee mallin ulkopuolelta ja 

tarpeesta ainoastaan tiedotetaan eteenpäin. Hayesin (2018) muutosprosessissa muutos 

aloitetaan tarpeen tunnistamisella, jonka jälkeen tehdään diagnosointi sekä muutoksesta, 

että organisaation muutosvalmiudesta. Tämän jälkeen muutos suunnitellaan kerätyn 

datan avulla. Kotterin (2012) malli myös jatkaa muutoksen aloittamista luomalla sille 

oman työryhmän eli koalition, ja tämän tehtävän on luoda uusi visio ja strategia 
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muutokselle. Kotterin mallissa siis pyritään tekemään tarvittavat valmistelut ennen kuin 

mitään konkreettista välttämättä tehdään. McKinseyn 7S:n malli ei ole niinkään 

kronologinen työkalu, jossa muutos on jaettu järjestyksessä tehtäviin vaiheisiin, vaan sen 

ideana on enemmänkin osoittaa miten organisaation eri osa-alueet liittyvät toisiinsa, jotta 

mahdolliset puuteet ja virheet tunnistetaan helpommin. 7S:n mallissa muutoksen 

aloittaminen onkin enemmän kokonaiskuvan hahmottamista mallin avulla (Hayes 2018).  

Muutoksen läpivienti 

Hayesin (2018) mallissa muutoksen läpivientiä ei ole tarkemmin avattu. Kotter (2012) 

sen sijaan on spesifioinut tarkemmin mitä eri vaiheita muutoksen läpiviennissä on 

huomioitava. Tähän kuuluu muutoksesta viestiminen, motivoivan ilmapiirin luominen, 

pienten voittojen juhlistaminen ja muutoksen jatkaminen. Kotterin malli siis on 

informatiivisempi ja pyrkii antamaan enemmän työkaluja muutoksen onnistumiselle. 

ADKAR-malli (Hiatt 2006) sen sijaan keskittyy enemmän ihmisten perspektiiviin 

muutoksessa. ADKAR-mallissa muutosta lähdetään viemään eteenpäin keräämällä tietoa, 

jota hyödyntämällä saadaan muodostettua tahtotila toimia muutoksen eteen. McKinseyn 

7S:ssä muutosta viedään läpi tarkastelemalla eri osa-alueita ja muokkaamalla niitä 

tarpeen mukaan (Hayes 2018).  

Muutoksen lopettaminen 

Jokaisen mallin loppuvaiheessa on tarkoituksena vakiinnuttaa muutos, joka pohjautuu 

pitkälti Lewinin (1951) luomasta kolmen vaiheen mallista. Kotterin (2012) mallissa 

vakiinnuttamisella tarkoitetaan uusien toimintatapojen juurruttamista ja niiden 

ylläpitämistä uusina normeina. ADKAR-mallissa (Hiatt 2006) muutosta ylläpidetään 

onnistumisten juhlistamisella ja yksilöiden omalla tyytyväisyydellä, jota muutos 

edesauttaa. McKinseyn 7S:ssä ylläpito tehdään istuttamalla uudet jaetut arvot ja tavoitteet 

organisaation työkulttuuriin (Hayes 2018). Hayesin (2018) prosessimallissa muutoksen 

ylläpitoa ei sen kummemmin spesifioida, mutta toisin kuin muissa malleissa, Hayes 

painottaa koko prosessin ajan jatkuvaa oppimista sekä ihmisten johtamista ja ihmisten 

ongelmien hoitamista. Tämä on yksi merkittävä ero Hayesin (2018) ja muiden mallien 

välillä.  
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Koska malleja on niin paljon, ja muutosjohtaminen on niin monipuolista ja muutoksesta 

riippuvaa, ei yksi malli voi sopia joka tilanteeseen. Burnes (1996) väittääkin, että 

menestynyt muutos ei ole riippuvainen tarkoista suunnitelmista. Muutoksen 

onnistuminen on enemmän riippuvainen muutosvalmiudesta ja muutoksen 

helpottamisesta kuin tarkoin laaditusta projektisuunnitelmasta (Burnes 1996).  

2.2 Johtaminen muutosprojekteissa  

2.2.1 Muutosjohtaminen 

Muutosjohtamisen määritelmä on varmasti suurimmalle osalle hyvinkin yksiselitteinen, 

mutta se ei tarkoita, että muutoksen johtamisen käytännöistä olisi olemassa 

yhteisymmärrys (Hughes 2010). Muutosjohtamisella yleisesti tarkoitetaan 

organisaatiomuutoksen optimaalista johtamista. Se on tilanteesta riippuen teknologisten, 

organisaatiollisten sekä ihmislähtöisten ratkaisujen kombinaatio (Paton ja McCalman 

2008). Se siis ei ole erillinen tieteenala, jolla olisi jäykät ja selkeästi määritetyt rajat, vaan 

muutosjohtamisen teoria ja käytänteet pohjautuvat useisiin yhteiskuntatieteellisiin aloihin 

ja perinteisiin (Burnes 2004).  

Muutoksen onnistunut läpivieminen ei ole helppo tehtävä. Beer ja Nohria (2000) toteavat 

artikkelissaan, että noin 70 % kaikista muutosaloitteista epäonnistuu. Heidän 

kokemuksensa mukaan tämä johtuu siitä, että muutosta johtavat kiirehtivät heidän 

muutoksensa kanssa ja sokaistuvat kaikkeen siihen tarjolla olevaan tietoon, jonka mukaan 

yrityksien on tehtävä muutoksia. Tämän seurauksena usein muutosprojektin alettua 

huomataan jo varhaisessa vaiheessa, että projektin laajuus ja vaativuus onkin isompi kuin 

ennakoitiin. 

Muutoksen implementointi on aina projekti ja se, miten projekti johdetaan, vaikuttaa 

suoraan siihen miten onnistunut projektista tulee (Hornstein 2015). Muutoksen 

implementointi vaatii aina tehokkaita johtajia. Tehokkaat johtajat onnistuvat asettamaan 

suunnan muutokselle ja vaikuttamaan muihin sidosryhmiin saavuttaakseen muutoksen 

tavoitteet (Schneider et al. 2003). Hyvä muutosjohtaja tiedostaa muutoksen vaikutukset 

organisaatioon ja sidosryhmiin, osaa valmistella sidosryhmät muutosta varten sekä 

valmistautua mahdolliseen muutosvastarintaan (Palmer et al. 2017).  
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Muutosjohtaminen ja projektijohtaminen ovat omat erilliset terminsä ja käyttävät myös 

omaa terminologiaa, mutta omaavat silti hyvin paljon samanlaisuuksia. Jokainen muutos 

on omalla tavallaan projekti ja jokainen projekti on myös tietynlainen muutos (Hornstein 

2015). Organisaatiot ovat alkaneet integroimaan projektijohtamista ja 

organisaatiomuutosta huomioidakseen projektijohtamisen suunnittelun ja 

muutosjohtamisen ihmis- ja organisaatiokeskeisyyden yhdessä. On huomattu, että 

projektijohtamisen tiukka strukturointi ja aikataulutus sekä muutosjohtamisen 

tulevaisuuden visiointi, sitoutumisen rakentaminen ja ihmisten ja kulttuurin 

huomioiminen ovat sidonnaisia projektin lopputulokseen (Hornstein 2015; Kolodny 

2004; Pollack 2016). 

2.2.2 Muutoksen tarpeen tunnistaminen 

Tarve muutokselle voi tulla joko organisaation ulkopuolelta tai sen sisältä (Lauer 2019). 

Sisäinen muutos voi olla vastaus tai reaktio yrityksen ulkopuolella tapahtuvan ympäristön 

muutokseen. Oli muutos mikä tahansa, on tärkeää tunnistaa sen luonne sekä mahdollinen 

laajuus ja vaikutus. Muutoksen luonteen tunnistaminen sen alkuvaiheessa antaa hyvän 

lähtökohdan muutoksen johtamiselle. (Paton ja McCalman 2008) Jos muutosta ei 

tunnisteta oikein eikä suunnitella huolellisesti, voi muutosprojektin lopputulos olla 

epäsuotuisa ja aiheuttaa isoja kustannuksia (Hayes 2018). 

Muutoksen tarpeen voi aiheuttaa myös yrityksen huono menestys. Useat huonosti 

menestyvät yritykset ovat sokaistuneet omille virheilleen eikä tämä johdu siitä, että he 

eivät kykenisi ratkaisemaan näitä ongelmia vaan siitä, että yritykset eivät tunnista heidän 

ongelmiaan. (Hickman ja Silva 1984) Muutoksen tarpeen tunnistaminen on siis usein 

vaikea ennustaa etukäteen. Se on yleensä reaktiivista, jonka laukaisee jokin skenaario. 

(Burnes 2004)  

Kun muutoksen tarve on tunnistettu, on syytä tunnistaa muutoksen monimutkaisuus ja 

taso. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä monimutkaisempi muutos on, sitä enemmän se 

tarvitsee johtajuutta ja resursseja. (Ackerman Anderson ja Anderson 2001) Griffith-

Cooper ja King (2007) sekä Ackerman Anderson ja Anderson (2001) kuvaavat 

muutosprojektien vaativan kolmen eri tason verran johtamista: vähän, kohtalaisesti ja 

paljon. Kun vaativuuden taso on määritetty, kykenee organisaatio laatimaan 

suunnitelman, budjetin, resurssit sekä aikataulun projektille. Kuvassa 5 näkyy, miten 
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muutoksen laajuus vaikuttaa tarvittavan johtamisen määrään. Mitä enemmän muutos 

muuttaa organisaatiota sitä enemmän se vaatii resursseja. Ackerman Andersonin ja 

Andersonin (2001) mallissa muutoksen laajuus on jaettu kolmeen luokkaan: kehittävä, 

siirtymä ja muuttava. Kehittävä muutos tarkoittaa matalan tason muutosta, jonka 

tavoitteena on esimerkiksi kehittää prosessin tehokkuutta. Siirtymämuutos on kohtalaisen 

tason muutos, joka voi olla esimerkiksi jonkin uuden asian implementointi. Muuttava 

muutos on korkean tason muutos, joka vaatii paljon resursseja. Tällainen muutos vaatii 

esimerkiksi kulttuurin ja toimintatapojen muutoksen organisaation sisällä. (Ackerman 

Anderson and Anderson 2001; Griffith-Cooper and King 2007) 

 

Kuva 5. Muutoksen vaativuuden kolme eri tasoa. Mukailtu Ackerman Anderson ja 

Anderson 2001; Griffith-Cooper ja King 2007 

2.2.3 Muutosvalmius 

Muutosvalmiudella tarkoitetaan organisaation kykyä ja valmiutta aloittaa muutos. 

Muutosvalmiuden puute on isoin syy miksi organisaatioiden muutosyritykset 

epäonnistuvat. Valmius näkyy muun muassa siinä miten organisaation jäsenet uskovat 

muutoksen tarpeisiin ja organisaation kykyyn tehdä nämä muutokset. Tällä on suora 

vaikutus myös muutosvastarintaan ja sen laajuuteen.  (Armenakis et al. 1993; Garvin ja 

Roberto 2005).  

Kohdatessaan muutosta, työntekijät turvautuvat yleensä työpaikan sosiaalisiin 

verkostoihin, joilla on iso vaikutus työntekijöiden muutosvalmiuteen. Tämä tarkoittaa 

sitä, että työntekijöillä voi olla tietynlainen laumamentaliteetti, jonka takia yksittäisiä 

työntekijöitä voi olla vaikea saada motivoitua muutokseen.  (Vakola ja Nikolaou 2005)  

Yleensä omistautuneimmat työntekijät ovat luonnostaan valmiimpia muutokseen, kuin 

vähemmän omistautuneet (Seggewiss et al. 2019). Omistautuneet työntekijät ovat myös 

yleensä niitä henkilöitä, jotka pyrkivät pysymään samassa organisaatiossa pitkään ja 
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kehittämään omia taitojaan sekä hankkimaan lisää vastuuta organisaation sisällä (Cohen 

1993; Riketta 2002; Seggewiss et al. 2019).  

Isoimmat tekijät, jotka vaikuttavat organisaation sisäisiin omistautumistavoitteisiin, ovat 

ylin johto, esimiehet ja työryhmät. Näillä on merkittävä rooli muutoksien 

implementoinnissa ja muutosvalmiudessa. (Armenakis et al. 1993) Tämä tarkoittaa sitä, 

että johdon on tuettava muutosta ja sen etenemistä saavuttaakseen tarvittavan 

omistautumisen tason organisaation työntekijöiden keskuudessa (Seggewiss et al. 2019). 

2.2.4 Organisaation diagnosointi 

Kuten Hayesin (2018) prosessimallissakin on kuvattu, diagnosointi on tärkeä 

ensimmäinen vaihe ennen muutoksen suunnittelemista, jonka tavoitteena on löytää syyt 

mahdollisille epäkohdille. Diagnosoinnin avulla pystytään luomaan kattava kuva 

organisaation potentiaalista ja heikkouksista (Alderfer 1980; McFillen et al. 2013; 

Spector 2007). Diagnosointi on dataorientoitunut lähestymistapa, joka voi asettaa 

muutokselle sen aloituksen ja tavoitteen. Diagnosoinnin ensimmäinen osa käsittelee 

organisaation muodostavia osaelementtejä, kuten yksiköt, tuotteet ja palvelut sekä niiden 

väliset suhteet. Toinen osa on organisaation prosessit, kuten sisäiset ja ulkoiset 

viestintäverkot, ongelmien ratkaisut, päätöksenteko, johtamistyylit ja suunnittelukeinot 

(Brown and Harvey 2006). Diagnosointi on tärkeä osa organisaation ongelmien 

ymmärtämisessä, syiden löytämisessä sekä oikeiden jatkotoimien valitsemisessa. Ilman 

kunnollista diagnosointiprosessia organisaation johtajat todennäköisesti keskittyvät 

vääriin ongelmiin tai käyttävät vääriä ratkaisuja (Meaney ja Pung 2008).  

Diagnosointia varten on hyvä löytää sille sopiva malli tai viitekehys. Hyvä malli on 

tutkittavaan muutokseen sopiva, sillä voidaan tunnistaa kriittiset syy-seuraussuhteet ja 

sen avulla muutosjohtajat voivat keskittyä asioihin, joihin he voivat vaikuttaa. Mallin 

avulla on helpompi aloittaa tiedon keruu ja tulkinta. (Hayes 2018)  

Kirjassaan Hayes (2018) toteaa, että tiedon keruun ja tutkimisen prosessin tulisi keskittyä 

seuraavaan viiteen vaiheeseen: 

- Sopivan mallin valitseminen diagnoosia varten 

- Tarvittavan tiedon selkeyttäminen 
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- Tiedon kerääminen 

- Analyysi 

- Tulkitseminen 

Organisaatiodiagnoosin tarkoitus ei siis ole pelkästään auttaa organisaatiota 

ymmärtämään miksi he ovat nykyisessä tilassaan, vaan sen tarkoitus on myös edesauttaa 

suunnittelemaan, miten kehitetään organisaation tehokkuutta (Hayes 2018).  

2.2.5 Muutosprojektin aloittaminen  

Muutosprojekti alkaa aina muutoksen tarpeen tunnistamisen jälkeen. Seuraava vaihe 

riippuukin pitkälti siitä minkä mallin valitsee omaa muutosprojektiaan varten. Joissain 

malleissa muutosprojekti aloitetaan luomalla työntekijöiden keskuuteen halu tehdä 

muutos ja joissain muutos alkaa sillä, että luodaan muutokselle kiireellisyyden tunne ja 

aito tarve (Hiatt 2006; Kotter 2012b). Sopivan mallin valitseminen riippuu paljon siitä, 

miten hyvin muutos on tunnistettu. On tärkeää, että tämä vaihe tehdään tarkasti ja hyvin, 

sillä se voi määrittää muutoksen onnistumisen (Hayes 2018).  

Vaikka eri mallit painottavatkin eri asioihin, lähtökohtaisesti muutosprojektit aloitetaan 

samalla tavalla. Aloittaminen vaatii muutosta johtavan työryhmän luomisen. Tällä 

työryhmällä on tehtävänä luoda muutokselle suunnitelma, strategia ja visio sekä tiedottaa 

muutoksesta muulle organisaatiolle. Tiedottamisen jälkeen on pyrittävä luomaan 

motivoiva ja innostava ilmapiiri, joka pyrkii vähentämään muutosta rajoittavia tekijöitä 

(Kotter 2012b; Hayes 2018).  

Innostavan ilmapiiri muodostamista auttaa mahdollisimman monen sidosryhmäläisen 

osallistaminen muutoksen suunnittelemiseen ja siitä keskustelemiseen. Hayesin (2018) 

mielestä tämän saavuttamista helpottaa myös, jos muutos itsessään pidetään organisaation 

tasolla mahdollisuutena tai ratkaisuna johonkin ongelmaan. Muutosta vetämään on myös 

hyvä valita muutosagentiksi sellainen henkilö, joka on organisaation sisällä tunnettu ja 

pidetty persoona esimerkiksi työntekijöiden keskuudesta. Tällöin muutosagentin ja 

muutoksen sidosryhmien välillä on jo entuudestaan jonkinlainen yhteys (Hayes 2018). 

Muutosagentin kyvykkyys on kuitenkin hyvä arvioida myös muuten kuin työntekijöiden 

välisen suhteen perusteella (Kilmann ja Beer 1982; Stouten et al. 2018).  
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2.2.6 Muutosjohtajan eri roolit muutosprojekteissa 

Muutosjohtamisessa muutosjohtajien rooli on merkittävä. Muutosjohtajat ovat 

keskeisessä roolissa, kun pyritään ylläpitämään suhteita heihin, johon muutos vaikuttaa 

(Brotman et al. 1958). Organisaation sidosryhmillä on omat intressinsä muutoksiin 

liittyen. Sidosryhmät yleensä tunnistavat muutoksen aiheuttavat vaikutukset heihin ja 

pyrkivät täten ajamaan omaa etuaan. Tässä muutosjohtajien on tärkeä tunnistaa milloin 

sidosryhmien teot vaikuttavat muutoksen etenemiseen negatiivisesti. (Hayes 2018)  

Luottamuksella työntekijöiden ja muutosjohtajien välillä on vaikutus siihen, miten 

työntekijät kokevat muutoksen (Neves ja Caetano 2009). Organisaatiomuutos aiheuttaa 

tunnereaktion sekä prosessien, että tulosten näkökulmasta ja voi olla iso tekijä 

työntekijöiden omistautumisessa tai vastarinnassa muutosta kohtaan (Smollan 2011). 

Luottamus sidosryhmien välillä voi myös vaihdella tilannekohtaisesti. Työntekijä voi 

esimerkiksi luottaa esimiehen välittävän työntekijöiden hyvinvoinnista, mutta ei luota 

siihen, että esimies vapaaehtoisesti suosittelisi palkankorotuksia tai johtaisi muutosta 

pelkästä hyväntahtoisuudesta (Lewicki et al. 2006). Mikäli sovittuja lupauksia ei pidetä 

esimiesten toimesta, voi se rikkoa heidän ja työntekijöiden välisen luottamuksen pitkäksi 

aikaa. Tällaisten psykologisten sopimusten rikkominen nähdään työntekijöiden kannalta 

hyvin negatiivisena ja epäreiluna etenkin, kun lupauksen on myöntänyt organisaation 

johto (Kickul et al. 2002; Robinson 1996; Smollan 2013). Organisaatiomuutoksissa siis 

etenkin johtajien luottamusta testataan, sillä työntekijät uskovat siihen, että heidän 

tarpeensa ja toiveet otetaan huomioon (Lines et al. 2005).  

Organisaatiomuutoksessa muutosjohtajat toimivat muutoksen roolimalleina. Johdon 

käyttäytyminen vaikuttaa myös työntekijöiden käyttäytymiseen ja motivaatioon muutosta 

kohtaan (Kieselbach 2009; Skakon et al. 2010). Oreg ym. (2011) toteavat 

tutkimuksessaan, että organisaatio saavuttaa positiivisia reaktioita muutosta kohtaan, 

mikäli johto on kykenevä johtamaan muutosta, heillä on osallistuva ja interaktiivinen 

lähestymistapa sekä heidät nähdään muutoksen yhteydessä reiluna osapuolena. Johtajat 

ja esimiehet ovat siis tärkeitä muutosagentteja, jotka edesauttavat muutoksen etenemistä 

(Hayes 2018).  

Holten ja Brenner (2015) kirjoittavat artikkelissaan transformationaalisesta ja 

transaktionaalisesta johtamisesta. Nämä kaksi eri johtamistyyliä poikkeavat toisistaan, 
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mutta ovat silti molemmat käytännöllisiä organisaatiomuutoksissa. 

Transformationaalisella johtamisella tarkoitetaan yhteisön ja työntekijöiden motivointia 

ja inspiroimista, karismalla vaikuttamista sekä roolimallina toimimista (Bass 1995). 

Transaktionaalinen johtaminen sen sijaan on enemmän vuorovaikuttamista työntekijän ja 

esimiehen välillä. Transaktionaalisessa johtamisessa oikeiden toimien tekeminen on 

itsestäänselvyys, josta palkitaan, kun sovitut tavoitteet saavutetaan (Bass 1995; Holten ja 

Brenner 2015). Hyvä muutosjohtaja tiedostaa milloin mitäkin johtamistyyliä on hyvä 

käyttää, koska yksi tyyli ei sovi universaalisti joka tilanteeseen. Johtajan on kyettävä 

analysoimaan tilannetta niin, että pystyy valitsemaan sopivan johtamistyylin kuhunkin 

tilanteeseen (Hersey ja Blanchard 1974).  

2.3 Muutosprojektin haasteet ja menestystekijät 

Kirjallisuuden pohjalta yhdeksi muutosprojektien merkittävimmäksi haasteeksi nousi 

muutosvastarinta. Muutos aiheuttaa aina jonkin tasoista vastarintaa niissä joihin muutos 

vaikuttaa (Bareil 2013; Beer et al. 1990; Hayes 2018; Hornstein 2015; Lauer 2019). 

Esimerkiksi Prochaska ym. (2001) kirjoittamassa artikkelissa he viittaavat Deloitten ja 

Touchen tekemään 400 organisaation kyselyyn, josta ilmeni muutosvastarinnan olevan 

merkittävin syy organisaatiomuutosten epäonnistumisiin. Bareil (2013) kuvaa 

muutosvastarinnan olevan muutoksen vastaanottajan (tai sidosryhmäläisten ryhmän) 

muutoskohtainen käyttäytymisreaktio muutosaloitetta kohtaan, jota yleensä ehdottaa 

johtaja. Reaktio voi olla enemmän tai vähemmän voimakas ja se voi ilmetä ennen 

muutoksen toteuttamista, sen aikana tai sen jälkeen. Muutosvastarintaa pidetään asiana, 

joka on voitettava tai poistettava (Bareil 2013; Erwin ja Garman 2010; Schweiger et al. 

2018). Morganin ja Zeffanen (2003) mukaan muutos voi joko luoda luottamusta tai tuhota 

pitkään kestäneen luottamussuhteen. Tämän takia muutoksista ilmenevää vastarintaa 

pitää huomioida tarkasti.  

Haasteeksi voi nousta myös tiedon kerääminen ja siitä johtuva tietojen panttaaminen. 

Tällä Hayes (2018) tarkoittaa sitä, että työntekijät voivat pitää jotain tietoa, joka 

edesauttaisi muutosta, itsellään, koska he haluavat säilyttää tietynlaisen poliittisen edun. 

Työntekijät voivat pelätä, että jonkin tiedon laaja levittäminen organisaation johdolle 

voisi heikentää heidän vaikutusvaltaansa. Tiedon kerääminen avaa mahdollisuuden 

verrata esimerkiksi yksittäisten työntekijöiden suorituskykyä muihin tai ryhmien 
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suorittamista muihin ryhmiin. Tämä voidaan kokea uhkana työntekijöiden keskuudessa 

etenkin silloin, kun suorituksien ja palkkioiden välillä on jokin yhteys. (Hayes 2018) 

Organisaatiomuutos on tehokas, jos se integroidaan kohdennettuihin hankkeisiin ja 

toteutetaan hyvin suunniteltuna, jäsenneltynä ja tavoitteellisena hankepohjaisena 

toimintana. Tämän tapaiset muutokset vaativat ylimmän johdon selkeää ja myönteistä 

tukea, sillä ilman sitä tehokasta organisaatiomuutosta rajoittavat esteet voivat olla 

ongelmallisia. Ylimmän johdon viestintä on tärkeää etenkin, kun kuvataan muutoksen 

visio ja tavoitteet organisaation sisäisille sidosryhmille ja saadaan sidosryhmät 

sitoutumaan näihin tavoitteisiin. Muutosjohtaminen projektien kautta ei onnistu, mikäli 

organisaatiomuutoksen ihmiskeskeisyyttä ei huomioida. (Kuzmanova and Alexandrova 

2017) 

Hayes (2018) listaa hyvin seitsemän pääasiaa, jotka johtajilla tulee muistaa muutosta 

johtaessa. Nämä seitsemän asiaa ovat: 

1. Järkeistäminen: Muutos tulee ymmärtää täysin ja sen mahdolliset uhkat ja 

painopisteet on tunnistettava 

2. Visiointi: On luotava visio, joka kuvaa haluttua tulevaisuutta muutoksen jälkeen 

ja jonka avulla pystytään hahmottamaan mitä tulee tehdä tulevaisuudessa 

3. Järjen antaminen: Vision kommunikoiminen laajemmalle yleisölle ja palautteen 

vastaanottaminen. Tällöin saadaan muutokselle lisää omistautumista ja tahtoa 

4. Kohdistaminen: Edistetään yhteistä suuntaa, jotta ihmiset voivat työskennellä 

yhdessä vision saavuttamiseksi 

5. Mahdollistaminen: Muutosta rajoittavien esteiden poistaminen. Luodaan 

olosuhteet, jossa annetaan muille mahdollisuus toteuttaa muutos 

6. Tukeminen: Tunnistaa ja vastata heidän huoliinsa, joihin muutos vaikuttaa 

7. Muutoksen ylläpitäminen: Muutokselle omistautumisen näyttäminen ja 

esimerkillä johtaminen, jotta pidetään ihmiset keskittyneenä muutokseen 

Hayes (2018) painottaa listassaan muutoksen kommunikoinnin tärkeyttä sekä muutoksen 

edesauttamisen mahdollistamista. Ilman johdon jatkuvaa tukea muutos ei edisty.  

Hayesin (2018) mukaan listan eri tehtävät taklaavat muutosprojektien keskeisimpiin 

ongelmiin kuten muutosvastarinta ja datan keruu. Järkeistämisellä tarkoitetaan asioiden 
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ymmärtämistä eli muutokseen liittyviin asioihin perehtymistä ja tiedon keruuta. Tämän 

avulla muutoksesta koituvia negatiivisia yllätyksiä tulee vastaan vähemmän. 

Järkeistäminen ja visiointi ovat kaksi hyvin samanlaisia kohtia. Visiointia varten on 

tärkeää pystyä keräämään tarpeeksi tietoa ja ymmärtämään kaikki muutokseen liittyvät 

aspektit. Oikein tehty järkeistäminen ja visiointi luovat hyvän pohjan muutokselle.  

Järjen antamisella Hayes viittaa vision ja muutoksen kommunikoimisesta ja 

tiedottamisesta muulle organisaatiolle. Tärkeä pointti tässä kohdassa on etenkin 

palautteen vastaanottaminen. Sillä pyritään muokkaamaan tarvittaessa aikaisemmin 

asetettuja tavoitteita ja vaatimuksia, mikäli saatu palaute niin kehottaa. Tällaisella 

osallistamisella muutoksen suunnitteluun on Oreg ym. (2011) mukaan paljon vaikutusta 

muutoksen onnistumiseen. Työntekijöiden ottaminen keskusteluihin mukaan ja heidän 

mielipiteensä kuuleminen lievittää epävarmuutta ja stressiä sekä nostattaa työntekijöiden 

muutosvalmiutta ja yleistä kannatusta muutosprosessia kohtaan (Hayes 2018). 

Keskustelujen aikana etenkin muutoksesta saatavien etujen ja parannusten korostaminen 

on Oreg ym. (2011) mielestä tärkeässä roolissa. Etuja ei kuitenkaan tule korostaa liikaa, 

ettei muutoksesta saa väärää kuvaa (Hayes 2018).  

Kohdistamis-vaiheella tarkoitetaan organisaation henkilöstön järjestämistä niin, että he 

voivat yhteistyöllä edistää muutosta. Tämä tarkoittaa luottamuksen muodostamista ja 

hierarkian pienentämistä. Tämä lisää omistautumista ja sen seurauksena organisaation 

työntekijät pyrkivät edistämään muutosta yli omien työnkuvien. (Hayes 2018).  

 Mahdollistaminen tarkoittaa muutosta vastustavien asioiden minimoimista. Muutos 

etenee parhaiten, kun sitä ajat henkilöt pystyvät edistämään muutosta ilman rajoittavia 

tekijöitä. Muutosta johtavien on mahdollistettava työntekijöille tarvittava tuki ja resurssit 

edistääkseen muutosta. Tämä tulee esille myös listan ”Tukeminen” -kohdassa. Tässä 

kohdassa painotetaan etenkin avoimen keskusteluympäristön tärkeyttä, jonka avulla 

pyritään minimoimaan muutoksen vastarintaa kuuntelemalla sidosryhmien huolia. Myös 

erilaisten koulutusten tarjoaminen nostattaa työntekijöiden itsevarmuutta ja vähentää 

muutosvastarintaa. (Hayes 2018) 

Viimeinen kohta on muutoksen ylläpitäminen. Johtajien on näytettävä esimerkkiä ja 

varmistettava, että muutoksen suhteen ei lähdetä palaamaan takaisin vanhaan normiin 

vaan muutoksesta saadaan vakiinnutettua uusi normaali. Ajan myötä työntekijät voivat 
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unohtaa muutoksen kiireellisyyden ja keskittyvät enemmän omiin päivittäisiin 

työtehtäviin unohtaen muutoksen tarpeen. Kotterin (1995) mallin pienet voitot ovat yksi 

keino vähentää riskiä motivaation puutteesta. Voittoja ei pidä kuitenkaan juhlia liikaa ja 

liian aikaisin, sillä se voi mahdollisesti lopettaa muutoksen hyvän momentin. (Hayes 

2018)  

2.4 Prosessi-integraatio 

Termistä ”prosessi-integraatio” käytetään myös termiä ”toimitusketjun integraatio” 

(englanniksi ”supply chain integration”). Prosessi-integraatiolla tarkoitetaan tiedon ja 

resurssien yhdistämistä ja jakamista ja sen avulla yhteistyössä tehtävää prosessin 

hallitsemista. Integraation tarkoituksena on uudelleen määrittää ja yhdistää eri prosessien 

osat yhdeksi uudeksi prosessikokonaisuudeksi. Prosessi-integraatiossa on neljä osa-

aluetta: toimittajaintegraatio, asiakasintegraatio, ulkoinen integraatio ja sisäinen 

integraatio (Frohlich ja Westbrook 2001). Tässä työssä keskitytään enemmän sisäiseen 

integraatioon. Sisäisestä integraatiosta käytetään kirjallisuudessa myös termiä osastojen 

välinen integraatio (englanniksi ”interdepartmental integration”).  

2.4.1 Sisäinen integraatio ja joustavuus 

Sisäisellä integraatiolla tarkoitetaan organisaation kykyä muokata sen omia sisäisiä 

käytänteitä, tapoja ja käyttäytymistä enemmän yhteistoiminnallisiksi, synkronoiduiksi ja 

hallittavissa oleviksi yhteisiksi prosesseiksi (Chen ja Paulraj 2004). Sisäiseen 

integraatioon kuuluu myös monialainen yhteistyö organisaation eri yksiköiden ja 

osastojen kesken. Eri yksiköiden ei tulisi työskennellä eristyksissä muista vaan toimia 

yhdessä yhtenä integroituna prosessina (Zhao et al. 2011). Osastojen välinen yhteistyö 

vaatii yksiköiden ja työntekijöiden välistä halua työskennellä yhdessä mikä tarkoittaa 

yhteisymmärrystä, samojen tavoitteiden jakamista sekä yhteisten resurssien 

hyödyntämistä (Tjosvold 1988). Integraatio on yleensä vaikea ylläpitää ilman yhteistä 

panosta tai korkeaa yhteistyöhalua (Kahn ja Mentzer 1996).  

Yksi isoin syy miksi organisaatiot tekevät prosessi-integraatioita on sen luomat säästöt. 

Sisäinen integraatio vähentää kustannuksia, varastojen loppumista sekä toimitusaikoja. 

Näillä on suora vaikutus organisaation kilpailukykyyn (Giménez ja Ventura 2003; 

Richardson 2005). Sisäisellä integraatiolla organisaatio saavuttaa myös parempaa 
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joustavuutta organisaation sisällä (Mishra et al. 2014; Mishra 2016). Sisäisellä 

joustavuudella tarkoitetaan esimerkiksi työvoiman joustavuutta. Tämä tarkoittaa 

työvoimaresurssien monipuolisempaa käyttöä ja kohdentamista. Joustavat työntekijät 

kykenevät toimimaan tuotantoprosessin epävarmuuksien kanssa, jotka ovat esimerkiksi 

työntekijöiden poissaolot taikka tarve vaihtaa nopeasti työtehtävää (Chang et al. 2007). 

Mishra (2016) toteaakin, että organisaation sisäinen joustavuus, joka koostuu muun 

muassa työntekijöiden joustavuudesta ja monitaitoisuudesta, on merkittävä tekijä 

organisaation kyvykkyyteen, jolla hän viittaa sisäiseen integraatioon.  

Prosessi-integraatiosta puhutaan kirjallisuudessa myös ”uudelleensuunnittelulla” 

(englanniksi ”reengineering”). Kirjassa” Reengineering the corporation: A Manifesto for 

Business Revolution” (Champy ja Hammer 1994) puhutaan prosessien 

uudelleensuunnittelemisesta ja siitä, miten ja miksi prosesseja muokataan ja integroidaan. 

Tärkeäksi tekijäksi mainitaan, miten prosessien yhdistämisessä prosesseja ei ”puristeta” 

vain horisontaalisesti vaan myös vertikaalisesti. Horisontaalisella puristamisella 

tarkoitetaan työntekijöiden ja tiimien työtehtävien lisäämistä. Vertikaalinen puristaminen 

tarkoittaa sen sijaan sitä, että vähennetään prosessin aikana tarvetta johdon päätöksille. 

Sen sijaan, että työntekijät kysyvät johdolta päätöksiä, he ovat nyt itse vastuussa näistä 

päätöksistä. Vertikaalisen ja horisontaalisen puristamisen etuja on viiveiden 

väheneminen, pienemmät yleiskustannukset ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuden 

lisääminen.  

2.4.2 Prosessi-integraation haasteet 

Prosessi-integraatiossa kaksi merkittävintä haastetta ovat datan puute ja 

muutosvastarinta. Datan puutteella tarkoitetaan, että organisaatio ei ole onnistunut 

keräämään riittävän määrän dataa tuotteesta tai palvelusta, mikä johtaa siihen, että 

operaation analyysissä on aukkoja ja puutteita. Jotta organisaatio onnistuisi prosessi-

integraatiossa, on sillä oltava täysi näkemys ja ymmärrys kädessä olevista prosesseista. 

(Buelvas ja Lontoh 2004) 

Muutosvastarinta on luonnollinen ja inhimillinen reaktio lähes jokaiselle muutokselle 

(Hayes 2018). Tästä syystä prosessi-integraatiot vaativat paljon rohkeutta ja voimaa 

johtajilta, jotta muutos saadaan johdettua hallitusti. Muutoksen on myös oltava osa 
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pitkäaikaisempaa strategiaa eikä vain taktinen lyhyen aikavälin muutos (Buelvas ja 

Lontoh 2004).  

Champyn ja Hammerin (1994) kirjan arvion mukaan 50–70 % integraatioyrityksistä 

epäonnistuu. Nämä epäonnistumiset aiheuttavat sen, että mikään ei lopulta muutu, mutta 

työntekijöiden turhautuminen kasvaa. Virheet, mitkä johtavat integraation 

epäonnistumiseen, ovat heidän mukaansa tavallisia ja väistettävissä olevia virheitä. 

Virheet ovat vältettävissä perusteellisella tiedon keruulla ja riittävällä valmistelulla. 

Yhdeksi virheeksi myös listataan liian aikainen luovuttaminen. Tämä pohjautuu myös 

muutosvastarinnan kautta, sillä Champyn ja Hammerin (1994) mukaan yritykset 

luovuttavat integraatioiden suhteen ensimmäisen takaiskun tai vastarinnan kohdatessa.  

2.5 Kirjallisuuden synteesi 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli vasta tutkimuskysymyksiin TK1 ja TK2, jotka 

olivat seuraavat: 

TK1: Mitkä ovat muutoksen läpiviennin keskeiset huomioitavat tekijät ja haasteet? 

TK2: Mitä haasteita prosessi-integraatioprojektit sisältävät ja miten niihin voidaan 

valmistautua? 

Keskeisiä huomioitavia tekijöitä ei voi universaalisti määrittää, sillä ne riippuvat paljon 

itse muutoksesta. Kuten Paton ja McCalman (2008) totesivat, muutokseen ei ole yhtä ja 

ainutta ratkaisua, vaan ne ovat aina tilanteesta riippuen kombinaatio teknologisia, 

organisaatiollisia ja ihmislähtöisiä ratkaisuja. Hayes (2018) tuo esille merkittäviksi 

tekijöiksi muutoksen alkuvalmistelut. Etenkin hän painotti muutosvalmiuteen, sopivan 

mallin valitsemiseen, muutoksen diagnosointiin sekä organisaationdiagnosointiin. 

Muutokset epäonnistuvat korkealla todennäköisyydellä sen takia, koska niitä ei onnistuta 

suunnittelemaan riittävän hyvin (Beer ja Nohria 2000). Ilman kunnollista diagnosointia, 

muutosta johtavat koalitiot keskittyvät vääriin asioihin, jotka johtavat epätoivottuihin 

lopputulemiin (Hayes 2018; Kotter 2012b; Meaney ja Pung 2008). Diagnosointi on 

dataorientoitunut lähestymistapa, joka myös taklaa yhteen prosessi-integraatioprojektien 

haasteisiin eli datan puutteeseen (Buelvas ja Lontoh 2004).  
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Pelkkä suunnittelu ei yksinään riitä muutoksen onnistumiseen. Muutos vaatii hyvää 

johtamista ja hyviä muutosjohtajia. Schneider ym. (2003) ja Palmer ym. (2017) tuovat 

esille millaisia asioita hyvä johtaja huomioi muutosprojekteissa. Näitä asioita ovat 

muutoksen suunnan määrittäminen, muutoksen vaikutusten tunnistaminen, sidosryhmien 

valmistaminen ja vakuuttaminen sekä muutosvastarintaan valmistautuminen. 

Muutosvastarinta onkin yksi, ellei jopa isoin tekijä muutoksien epäonnistumisissa (Hayes 

2018; Lauer 2019; Prochaska et al. 2001). Muutosvastarinnasta seuraa esimerkiksi tiedon 

panttaamista mikä vaikuttaa negatiivisesti muutoksen etenemiseen (Hayes 2018).  

Kuten Buelvas ja Lontoh (2004) toivat esille, prosessi-integraatioissa merkittävimmät 

haasteet ovat datan puute ja muutosvastarinta. Prosessi-integraatiot ovat muutoksia ja 

niihin pätee samat haasteet kuin muihinkin muutosyrittämiin. Kuten Champy ja Hammer 

(1994) toteavat, yritykset yleensä luovuttavat ensimmäisen vastaiskun kohdalla minkä 

seurauksena integraatioyritykset epäonnistuvat. Siksipä prosessi-integraatiot vaativat 

paljon pitkäjänteisyyttä, huolellista valmistelua ja hyvää johtamista laadukkaan datan 

keräämisen lisäksi.  

Sen lisäksi, että datan keräystä tarvitaan muutoksen aikana, sitä tarvitaan myös 

muutoksen implementoinnin jälkeen. Muutos tarvitsee jonkinlaiset mittarit ja 

indikaattorit, joilla voidaan seurata ja varmistaa muutoksen läpiviennin olleen 

menestyksekäs. Ilman kunnollisia mittareita ja selkeitä virstanpylväitä, eivät 

muutosjohtajat voi tietää milloin luodun vision haluttu lopputulema on saavutettu. (Hayes 

2018) 

Kirjallisuuden pohjalta loin analyysityökalun, joka koostuu keskeisistä teemoista, jotka 

soveltuvat Kemin sataman muutosprojektiin (taulukko 1). Työkalun tarkoituksena on 

toimia aputyökaluna muutosprojektissa. Listaan täydennetään vielä haastattelujen 

pohjalta saadun tiedon perusteella luotu Kemin sataman nykytila teemojen suhteen sekä 

suositeltavat jatkotoimenpiteet näihin kohtiin.  
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Tärkeät teemat kirjallisuuden pohjalta 
Huomioitavat asiat 

Diagnosointi 

- Onko organisaatiolle tehty kattava diagnosointi ja 
onko nykytila määritetty? 

- Onko muutoksen jälkeistä tavoitetilaa määritetty? 
- Ovatko kaikki haasteet pyritty tunnistamaan? 

Tietoisuus ja tarve 

- Onko muutoksesta tiedotettu säännöllisesti ja 
kattavasti? 

- Onko muutoksen tarve ja sen laukaiseva tekijä 
tunnistettu? 

- Onko muutoksen vaikutukset tunnistettu ja 
tiedotettu? 

Muutosvalmius 

- Mikä on organisaation sisäisen joustavuuden tila? 
- Mikä on muutoksen sidosryhmien omistautumisen 

taso? 
- Millainen on organisaation yleinen ilmapiiri? 

Haasteet 
- Onko merkkejä muutosvastarinnasta? 
- Onko muita riskejä tai haasteita tunnistettu? 

Mittarit 

- Onko mittareita laadittu? 
- Onko datan hallinta sillä tasolla, että tarvittavat 

mittarit voidaan tehdä? 
- Onko muutokselle määritetty selkeä maali? 

Taulukko 1. Keskeiset teemat muutoksen näkökulmasta. 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tässä osiossa esitellään käytetyt tutkimusmetodit. Tämän lisäksi myös esitellään ne 

tapausyrityksen prosessit, jotka organisaatiolla on tarkoitus yhdistää.  

3.1 Tutkimusmenetelmät 

Tämä työ suoritettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena sekä 

tapaustutkimuksena. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään 

jotain tutkittavaa ilmiötä tutkittavien henkilöiden näkökulmasta (Sarajärvi ja Tuomi 

2017). Tutkimusmetodina käytettiin puolistrukturoituja haastatteluja. Puolistrukturoidun 

haastattelun eli teemahaastattelun tarkoituksena on ohjata keskustelua haluttuun suuntaan 

pitäen kuitenkin keskustelussa tietynlainen vapaus. Haastattelussa pyritään 

keskustelemaan vapaammin tietystä aihealueesta eikä kysymyksiä välttämättä esitetä 

tarkassa järjestyksessä. (Eskola ja Suoranta 2014; Sarajärvi ja Tuomi 2017) 

Haastateltavat valittiin yhdessä yrityksen toimitusjohtajan kanssa ja valinnoilla pyrittiin 

saamaan mahdollisimman monipuolinen ryhmä haastateltavia ja täten luotua tarpeeksi 

kattava näkökulma organisaatiosta. Haastattelut pidettiin huhtikuun ja heinäkuun välisenä 

aikana. Kahden henkilöstön jäsenen kanssa pidettiin useampi haastattelu, koska he olivat 

yrityksen suunnalta pääyhteyshenkilöt. Yhden henkilön kanssa haastateltiin jo 

aikaisemmin kaksi kertaa liittyen toiseen työhön, jonka pohjalta tämä työ jatkettiin. 

Kahden muun henkilöstön jäsenen kanssa pidettiin yhdet tunnin mittaiset haastattelut, 

johon oli laadittu valmis pohja kysymyksille (liite 2), joilla ohjattiin keskustelua. Lista 

haastateltavista ja haastattelujen määrästä ja kysymyksistä on liitteinä työn lopussa (liite 

1, liite 2). Aineiston analysoinnissa käytettiin haastattelujen muistiinpanoja sekä 

nauhoitteita. Analysointi suoritettiin vertaamalla haastattelujen tuloksia teorian teemoihin 

ja pyrittiin löytämään yhteneväisyyksiä sekä poikkeavuuksia. 
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3.2 Prosessien kuvaus 

3.2.1 Satamavalvonta 

Aluspalveluprosessi koostuu aluevalvonnasta, turvallisuuden ylläpidosta ja 

aluepalveluihin liittyvistä palveluista, jotka ovat laivojen irrotus ja kiinnityspalvelu, 

makeaveden toimittaminen laivoihin, jäte ja ympäristöpalvelu sekä kulkulupapalvelu 

sataman alueella. Päätehtävänä on laivojen irrotus ja kiinnitys sekä laivojen 

asiakaspalvelu. Tarvittava henkilömäärä irrotuksiin ja kiinnityksiin riippuu laivan koosta. 

Määrä vaihtelee kahden ja neljän työntekijän välillä. Jos satamavalvojia ei ole 

päiväsaikaan tarpeeksi, kunnossapidon työntekijät pyydetään tukemaan.  

 Tässä prosessissa avainasemassa on henkilöstön jatkuva perehdyttäminen ja 

kouluttaminen. Prosessia seurataan ja mitataan asiakastyytyväisyyden, 

toimitusvarmuuden ja reklamaatioiden määrän avulla. Työntekijät raportoivat prosessin 

kulkua sataman omaan sisäiseen järjestelmään ja vuororaportteihin.  

Satamavalvonnassa on tällä hetkellä 10 työtekijää, jotka työskentelevät pareittain viidessä 

vuorossa tehden 12 tunnin vuoroja. Tämä tarkoittaa sitä, että vuorokierto on kaksi 

päivävuoroa, kaksi yövuoroa ja sen jälkeen kuusi vuorokautta vapaata. Päivävuoron 

aikana klo 08:00 – 16:00 tulee porttivalvonnan olla koko ajan miehitettynä, jolloin toinen 

päivävuorossa oleva on sidottuna tähän sijaintiin. Koska vain satamavalvojilla on 

koulutus tähän tehtävään, eivät kunnossapidon työntekijät voi suoraan tuurata 

satamavalvojia porttivalvonnassa.  

Satamavalvojat ovat kiinteällä kuukausipalkalla, joka on noin 2300 €/kk ilman ylitöitä. 

Tämän lisäksi valvojille kertyy kuukaudessa paljon ylitöitä, joita työntekijät jopa 

toivovat. Vuonna 2021 satamavalvojille kertyi ylitöitä 1453 tuntia mikä tarkoittaa 

keskimäärin 145 ylityötuntia työntekijää kohden. Työntekijät ovat keskenään sopineet, 

että ylitöihin hälytetään lähtökohtaisesti ensin ne, jotka eivät ole sillä hetkellä pitkillä 

vapailla.  

3.2.2 Kunnossapito 

Kunnossapito on tällä hetkellä oma erillinen yksikkönsä. Kunnossapidossa on neljä 

työntekijää, joista kaksi ovat osa-aikaisella eläkkeellä eli henkilötunneissa määrä on 



  34 

kolme. He työskentelevät päivävuorossa ja heidän työnkuvaansa kuuluu alueiden, 

laiturirakenteiden, teiden, yksityisraiteiden, ympäristö ja viheralueiden, laitteiden ja 

järjestelmien sekä rakennusten kunnossapito. Tarvittaessa kunnossapidon henkilöt myös 

avustavat laivojen kiinnityksessä ja irrotuksissa päiväsaikaan. Talvisin kunnossapito on 

ulkoistettu satama-alueiden koneellisten lumitöiden ja alueiden hiekotuksen osalta. 

Kunnossapitotehtäviä ei tehdä öisin työturvallisuussyistä.  

Kunnossapitoprosessia seurataan satamavalvonnan tavoin asiakastyytyväisyydellä, mutta 

myös laitteistojen toimitusvarmuudella ja kunnossapitokustannuksilla. Nämä tiedot 

tallennetaan mittaus- ja tarkastuspöytäkirjoihin ja kunnossapitokansioihin.  

Iso osa kunnossapitoprosessin resursseista menee laitureiden parrujen päällä olevien 

lankkujen vaihtamiseen ja asentamiseen. Sataman laitureiden reunalla on parru, jonka 

päällä puinen lankku. Lankun tarkoituksena on suojata laituria ja laivaa, kun laivaa 

kiinnitetään ja irrotetaan. Lankut lähtevät pois tai hajoavat jos laivan jokin terävä kohta 

osuu lankkuun. Näitä lankkuja joudutaan vaihtamaan tiehään tahtiin. Noin yksi työpäivä 

viikosta menee lankkujen vaihtamiseen. Tämä lisää sataman kunnossapitovelkaa. 

Kunnossapitovelan takia satama ei ole ehtinyt asentaa kahdelle uudelle laiturille uusia 

parruja eivätkä nykyresurssit riitä tämän kesän aikana tätä tehtävää hoitamaan. Kemin 

Satama tutkii tällä hetkellä parrujen materiaalin vaihtamista paksuihin kumilevyihin, 

mutta käyttöiästä ei ole vielä tarpeeksi tietoa.  

Kunnossapidon työntekijät eivät ole kuukausipalkalla toisin kuin satamavalvojat vaan 

heidän tuntipalkkansa on keskimäärin noin 15 €. Heidän kuukausipalkkansa täysillä 

tunneilla on tällöin noin 2250 € ilman lisiä. Kunnossapidolla on myös harvemmin 

ylityömahdollisuuksia kuin satamavalvojilla.  
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4 ORGANISAATION NYKYTILA JA MUUTOSVALMIUS 

Jotta organisaatio kykenee toteuttamaan muutoksen menestyksekkäästi, on sen oltava 

valmis muutokselle. Tässä osioissa esitellään organisaation nykytilaa ja muutosvalmiutta. 

Analysointia varten suoritettiin puolistrukturoituja haastatteluita organisaation 

henkilöstölle. Haastattelujen tarkoituksena oli kerätä tietoa organisaation haasteista, 

muutosvalmiudesta, tämän muutosprojektin tilanteesta ja millainen käsitys eri henkilöillä 

tästä muutoksesta on. Haastatellut henkilöt ovat keskeisessä roolissa tämän muutoksen 

läpiviemisessä, joten heidän kommenttinsa antavat tarkan kuvan mikä on organisaation 

muutosvalmius ja nykytila. 

Haastatteluissa jaettiin myös Hayesin (2018) kirjassa olevan ”Force field analysis” 

mukainen työkalu (kuva 1), jonka avulla pyrittiin saamaan henkilöstöä pohtimaan 

muutoksen edistäviä ja vastustavia voimia. Kaksi henkilöä palauttivat omat versionsa, 

joiden antamaa tietoa myös sisällytetään tähän osioon. 

4.1 Muutoksen tietoisuus ja tarve 

Haastatelleet henkilöt olivat hyvin tietoisia tästä muutoksesta. Yksi haastateltava sanoi, 

että tästä muutoksesta on ollut puhetta jo 20 vuotta, mutta mitään konkreettista ei ole 

juurikaan tapahtunut. Yksi haastateltava sanoi, että nyt viimeisen kahden vuoden aikana 

asiaa on viety enemmän eteenpäin ja keskustelua on paljon. Ilmeni kuitenkin, että liikaa 

kiirettä ei olla koettu. Henkilöstölle on annettu aikaa käsitellä tätä asiaa ja keskustelu on 

ollut avointa.  

 Haastattelujen aikana tuli hyvin selväksi, että tämä muutos on tiedostettu jo koko 

organisaation tasolla. Tämä on pitkälti sen ansiosta, että satamalla on hyvin pieni 

organisaatio, noin 20 henkeä. Yhden haastattelun aikana myös selvisi, että 

strategiapaperiin on kirjattu muutostarvetta ja yleistä tehostamistarvetta henkilöstön 

osalta. Talouden näkökulmasta myös tarvetta kustannuspaikkojen yhdistämiselle on.  

Muutokselle koetaan aidosti tarve. Haastateltavien mielestä syitä ovat ulkoiset tekijät 

kuten kilpailukyvyn ylläpito, sisäiset tekijät kuten resurssien parempi käyttäminen, 

säästöjen tarve, työntekijöiden eläköityminen ja prosessien tehostaminen. Pullonkaulaksi 
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on tunnistettu resurssien vähyys prosesseissa. Satamalla ei ole lupaa palkata lisää 

henkilöstöä, joten prosessien yhdistäminen nähdään tehokkaana ratkaisuna. 

Kunnossapidon puolella on kaksi työntekijää osa-aikaisella eläkkeellä, jotka jäävät pian 

kokonaan eläkkeelle. Näiden kahden eläköitymisen jälkeen kunnossapitoon jäisi vain 

kaksi henkilöä.  

Tarvetta lisää myös yhtiön taloudellinen tila. Ulkoisten tekijöiden vuoksi sataman 

taloudellinen tila on heikentynyt. Muutoksen avulla pyritään välttämään henkilöiden 

irtisanomiset tehostamalla toimintaa nykyisillä resursseilla.  

Molemmissa prosesseissa oli haastateltavien mukaan aaltoilevaa työkuormaa. Tämä 

tarkoittaa sitä, että on hetkiä, kun töitä ei hirveästi ole ja on enemmän odottelua ja sitten 

on hetkiä, jolloin työkuormaa on paljon ja tarvitsisi lisäapua. Tätä pidettiin merkittävän 

ongelmana, jossa jo nyt käytetään molempien prosessien resursseja tarvittaessa. Ongelma 

tässä nykytavassa on se, että kaikkia vaadittuja koulutuksia ja oppeja ei ole vielä jaettu 

systemaattisesti kaikille eikä prosessien miehitykset ole yhtenäisiä vaan kunnossapito on 

vain yhdessä päivävuorossa ja satamavalvonta on kahdessa 12 tunnin vuorossa.  

Muutokselle koettiin myös tarvetta laadun ylläpitämiseksi. Laatua valvotaan 

asiakastyytyväisyyden avulla ja se on yksi tapa, jolla lisätään kilpailukykyä. 

Haastateltavien mielestä muutoksen jälkeinen haluttu tila olisi sellainen, jossa tehokkuus 

ja laatu olisivat parantuneet ja toiminta olisi ennakoitavampaa. Resursseja pystyttäisiin 

hyödyntämään paremmin ja oikeat ihmiset olisivat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 

Tämä nähtäisiin myös taloudellisesti tehokkaampana.  

4.2 Organisaation muutosvalmius 

Sataman organisaation rakenne on todella pieni, joka nähtiin haastattelijoiden mielestä 

positiivisena asiana. Tämän ansiosta asioista keskusteleminen on helppoa ja ilmapiiri on 

todella avoin. Yhden haastateltavan mielestä koko organisaatiolla on yhteiset arvot ja 

jaetut tavoitteet, kun taas toisen haastateltavan mielestä ei ole olemassa organisaatiota, 

jossa olisi koko organisaation läpi kaikilla yhteiset arvot ja tavoitteet. Kuitenkin tämänkin 

haastateltavan mielestä sataman tilanne oli hyvä ja pitkälti kaikilla on pääpiirteittäin 

samat arvot ja tavoitteet.  
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Satamalla on pidetty yhteisiä tilaisuuksia, jossa yhdessä käydään läpi keskeisiä asioita ja 

niistä keskustellaan sekä tehdään yhdessä päätöksiä. Haastatteluista kävi ilmi, että harva 

asia tehdään pelkästään ylemmän johdon tahdon mukaan.  

Yksi tekijä, joka määrittelee organisaation muutosvalmiutta, on monitaitoisuus. 

Haastatteluista kävi ilmi, että jo nyt sekä kunnossapidon, että satamavalvonnan 

työntekijät ovat tehneet molempien prosessien tehtäviä ajoittain. Näitä asioita ei koeta 

työntekijöiden keskuudessa ongelmana vaan päinvastoin ne nähdään positiivisena 

vaihteluna etenkin, jos työkuorma omalla alueella on ollut vähäistä. Haastateltavat 

kertoivat, että jos muutos tehtäisiin nopealla aikataululla se ei jäisi työntekijöiden 

osaamisesta kiinni. Selvästi siis uskotaan omaan tekemiseen ja pidetään organisaation 

henkilöstöä monitaitoisena. Haastateltavat pitivät molempien prosessien työntekijöiden 

yhteishenkeä hyvänä niin omassa yksiköissään kuin prosessien välistä yhteishenkeä.  

Haastattelussa kysyttiin myös työntekijöiden omistautuneisuutta. Tähän haastateltavat 

vastasivat pitkälti samalla tavalla. Työntekijöiden keskuudesta löytyy molempia, niin 

omistautuneita kuin ei niin omistautuneita. Kuitenkin ilmeni, että myös nämä, jotka 

vastustavat muutosta jonkin verran ovat valmiita joustamaan yhteisen hyvän puolesta. 

Työntekijöiden keskuudessa ei siis ole havaittu olevan laumamentaliteettia. 

Sataman työntekijöiden myös koettiin luottavan omiin esimiehiinsä. Haastattelussa 

kysyttiin, ovatko esimiehet pettäneet työntekijöiden lupauksia ja tähän vastattiin 

selkeästi, että mitään tällaista ei ole tapahtunut. Työntekijät ovat todella hyvissä väleissä 

esimiestensä kanssa ja palautetta kuulemma saa hyvinkin suoraan mikä koettiin hyvänä 

asiana.  

4.3 Muutoksen haasteet 

Muutoksen haasteiksi haastatteluissa ilmeni muutosvastarinta ja muutoksen mittareiden 

puute sekä datan hallinta. Yleisesti koettiin datan hallinnan olevan hyvällä tasolla, mutta 

parannettavaa oli. Puutteita tunnistettiin, kun haastattelijoilta kysyttiin, miten muutoksen 

onnistumista voisi seurata.  

Muutosvastarinnasta keskustellessa yhdeksi tekijäksi tunnistettiin työntekijöiden liitot. 

Tässä muutoksessa yksi haaste on kaksi erillistä liittoa. Muutoksen seurauksena 
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kunnossapidon työntekijät saisivat uudet sopimukset, jonka seurauksena myös heidän 

liittonsa vaihtuu. Kun muutosta lähdetään ajamaan, on luonnollisesti satamalla 

neuvoteltava uudet sopimukset työntekijöille ja näissä neuvotteluissa voi tulla vastarintaa 

myös liittojen suunnalta. Itse työntekijöiden luoma muutosvastarinta sen sijaan ei koettu 

niin isoksi uhaksi. Haastattelujen perusteella työntekijät ovat motivoituneita ja osittain 

omistautuneita työhönsä. Muutos ei myöskään ole tulossa yllätyksenä, sillä siitä on 

keskusteltu jo toistakymmentä vuotta. Aikaisemmin muutosta mietittiin ulkoistamalla 

kyseiset prosessit. Tämä tapahtui edeltävän toimitusjohtajan aikana ja tästä nousi yhden 

haastateltavan mukaan isokin vastarinta. Nykyään vastarintaa ei ole niin isossa skaalassa, 

kun muutosta ei tehdä ulkoistamalla vaan integroimalla.  

Muutosvastarinnan taustalla voi olla monia tekijöitä haastattelijoiden mielestä. Tekijöiksi 

tunnistettiin muun muassa pelko oman työpaikan säilymisestä ja omien etujen 

menettämisestä sekä vanhat juurtuneet käytänteet, jotka koetaan toimivan riittävän hyvin. 

Nämä asiat kuitenkin todettiin haastatteluissa olevan normaaleja reaktioita ja joita ei 

pidetä ylitsepääsemättöminä. Työntekijät ovat pitkään saaneet keskustella tästä 

muutoksesta ja sitä pidetään entistä enemmän positiivisempana asiana työntekijöiden 

keskuudessa.  

4.4 Muutosta edistävät tekijät 

Haastatteluissa keskusteltiin myös mitkä ovat heidän mielestään muutosta edistäviä 

tekijöitä ja miten mahdollisia haasteita voidaan ratkaista. Keskusteluissa ratkaisuiksi 

nousi avoimen keskusteluilmapiirin ylläpitäminen, koulutuksien pitäminen, vastuun 

tasainen jakaminen, henkilöstöinfot, huolellinen pohjatyö ja työntekijöiden mukaan 

ottaminen suunnitteluun.  

Yksi keskustelunaihe oli organisaatiokulttuurin muokkaaminen avoimemmaksi. Uhkana 

pidettiin, että prosessien työntekijät ovat juurtuneet nykyisiin työtapoihin ja uuteen 

siirtyminen aiheuttaa vastustusta. Tämän ratkaisemiseksi nähtiin juuri ajan antaminen, 

tuki, keskustelutilaisuuksien järjestäminen ja asioista palkitseminen. Myös vastuun 

jakamista on jo etukäteen pohdittu. Johdon ideana on prosessien yhdistämisen jälkeen 

nimetä satamalle erillinen satamamestari, jonka päävastuulla on uuden integroidun 

prosessin johtaminen.  
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Muutosta johtavan ja vetävän työryhmän perustaminen on myös ollut pohdinnassa. 

Johdolla on haastattelujen perusteella hyvä kuva ketä johtavaan koalitioon otetaan 

mukaan ja ketkä toimivat muutosagentteina.  

Edistävänä tekijänä pidetään myös nykyisten työntekijöiden monitaitoisuutta. Vaikka 

erikseen prosessien työntekijöille ei ole nimetty muita työtehtäviä omien vastuualueiden 

lisäksi, suurin osa on jo tehnyt omasta tahdostaan usein toisen prosessin työtehtäviä, jos 

siihen on ollut tarvetta. Tätä on tehty esimerkiksi, kun satamavalvonnassa on ollut 

hiljaisempia hetkiä ja kunnossapito on tarvinnut apua tai kun satamavalvonta tarvitsee 

apua laivojen kiinnitykseen tai irrottamiseen. Monitaitoisuuden kouluttamista muutoksen 

aikana ei nähdä siis isona riskinä sillä sitä jo jossain määrin on organisaation sisällä.  

4.5 Haastattelujen yhteenveto 

Haastattelujen pohjalta voidaan todeta sataman olevan hyvässä tilanteessa muutoksen 

suhteen. Alustavasti henkilöstöllä on jo jonkinlainen kuva mahdollisista haasteista, joita 

muutoksen suhteen voi ilmetä. Sen lisäksi muutosta on tiedotettu jo hyvin ja työntekijöille 

on annettu aikaa käsitellä tätä muutosta. Muutosvalmius on haastattelujen perusteella 

hyvällä tasolla etenkin monitaitoisuuden ja omistautuneisuuden kohdalla. Haasteet 

vaikuttivat olevan hyvin hallinnassa eikä niitä nähty ylitsepääsemättöminä. Mittareiden 

puute oli selvä, mutta myös tiedossa. Näiden tietojen pohjalta kappaleessa 2 esiteltyä 

taulukkoa täytettiin seuraavanlaisesti:  

 

 

 

 

 

 



  40 

Tärkeät teemat 
kirjallisuuden pohjalta Kemin Sataman nykytila 

Diagnosointi 

Alustava kuva organisaation mahdollisista 
haasteista muutoksen suhteen oli 
tunnistettu, mutta kattavampaa selvitystä 
ei ole vielä tehty 

Tietoisuus ja tarve 

Muutoksesta ollaan hyvin tietoisia, 
muutoksella pidetään olevan aito tarve ja 
sen uskotaan olevan ainakin osittain 
ratkaisu nykyisiin haasteisiin ja ongelmiin 

Muutosvalmius 

Sisäistä joustavuutta ja monitaitoisuutta 
löytyy jo nyt hyvin. Organisaation koko on 
pieni ja yhteishenki hyvä. Jaetut arvot. 
Luottava ilmapiiri. Omistautuneisuutta 
havaittavissa 

Haasteet 

Muutosvastarintaa pidetään riskinä, 
muttei vakavana. Liittojen mahdollinen 
vastarinta koetaan uhkana. 
Työntekijöiden pelko oman työpaikan 
puolesta.  

Mittarit 

Mittareita ei ole juurikaan pohdittu eikä 
suunniteltu. Alun perin mietitty 
muutoksen onnistumisen näkyvän 
tehokkuudessa. 

Taulukko 2. Kemin Sataman nykytila muutoksen teemojen näkökulmasta. 
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5 POHDINTA JA SUOSITUKSET 

Tässä osiossa keskustellaan haastattelujen löydöksistä viitaten aikaisempiin tutkimuksiin. 

Sen lisäksi tässä vastataan tutkimuskysymykseen TK3: ” Mitä asioita Kemin Sataman 

tulee huomioida prosessi-integraatiomuutosta tehdessä?”. Aluksi käydään läpi aiemmin 

esitellyt teemat läpi, jonka jälkeen on ehdotetut suositukset ja toimenpiteet mitä sataman 

tulee huomioida tämän muutoksen suhteen.  

5.1 Tietoisuus ja tarve 

Haastattelujen pohjalta voi jo todeta, että muutoksesta on tiedotettu jo jonkin aikaa ja se 

on koko organisaation sisällä tiedossa. Tietynlaista kiireellisyyden tunnetta ei kuitenkaan 

ole vielä välttämättä luotu ainakaan tarkoituksella, mutta aito tarve muutoksesta on 

kommunikoitu ja perusteltu. Tämä on tärkeä ensiaskel muutoksen etenemisen suhteen 

(Hayes 2018; Hiatt 2006). Sataman tapauksessa muutoksen tarve on syntynyt ulkoisten 

ja sisäisten tekijöiden kombinaatiosta, mutta tarpeen merkitys on kasvanut viimeisen 

muutaman vuoden aikana (Burnes 2004; Lauer 2019).   

Muutoksen monimutkaisuudesta on jo alustavaa tietoa. Kuitenkin syvällisempi analyysi 

muutoksen kokonaisuuden monimutkaisuudesta on tarpeen. Haastatteluista ilmeni, että 

johto kyllä tietää suurin piirtein mitä kaikkea molempien prosessien työnkuviin kuuluu, 

mutta täysin kattavaa kuvaa ei vielä ollut. Muutoksen monimutkaisuus ja laajuus 

määrittävät siihen vaadittavan resurssit ja johtajuuden (Griffith-Cooper ja King 2007). 

Koska tämä muutos yhdistää kaksi prosessia yhdeksi, se on muuttava muutos. Muuttavat 

muutokset ovat laajuudeltaan korkeita, jotka vaativat tällöin suuren määrän resursseja ja 

johtamista (Ackerman Anderson ja Anderson 2001).  

Haastatteluista ilmeni myös sisäiseen tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat 

esimerkiksi monimutkaiset ylityö- ja hälytyskorvaukset. Tällä muutoksella pyritään myös 

selvittämään ja selkeyttämään työntekijöiden korvauksien sisältöä. Integraatiolla saadaan 

molempien prosessien työntekijät saman sopimuksen alle, joka antaa satamalle 

mahdollisuuden luoda uudet selkeämmät palkkajärjestelyt.  
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5.2 Diagnosointi ja muutosvalmius 

Satama ei ole vielä suorittanut systemaattista ja suunniteltua diagnosointia muutoksen 

suhteen. Asiasta on kuitenkin keskusteltu paljon ja pitkään niin johdon kuin 

työntekijöiden kesken. Kuitenkin kattavan suunnitellun diagnosoinnin tekeminen olisi 

tärkeää ennen muutoksen aloittamista. Kuten Brown ja Harvey (2006) toteavat, 

diagnosointi on tärkeä ensimmäinen vaihe, joka asettaa muutokselle sen aloituksen ja 

tavoitteet. Huonolla diagnosoinnilla voi ylin johto pahimmassa tapauksessa keskittyä 

vääriin asioihin, jonka seurauksena syntyy epätoivottuja lopputuloksia (Meaney ja Pung 

2008). Haastatteluista ilmeni, että sataman datan keruu ja hallinta ovat kohtuullisella 

tasolla, joka edesauttaa paljon diagnosointia.  

Diagnosoinnin avulla pystytään myös määrittämään hyvin organisaation 

muutosvalmiuden taso. Haastatteluissa kerrottiin organisaation luottamuksen tason 

olevan korkea ja myös työntekijöiden suhtautuvat muutokseen varovaisen positiivisesti. 

Haastateltavat myös korostivat nykyisten työntekijöiden monitaitoisuutta (Chang et al. 

2007) ja sitä, että muutos ei tulisi jäämään työntekijöiden taidoista kiinni. Tämä antaa 

kuvan, että työntekijät ovat hyvin omistautuneita mikä tarkoittaa Seggewiss ym. (2019) 

mukaan sitä, että he ovat valmiimpia muutokseen. Nykyiset työntekijät ovat olleet 

satamalla pitkään töissä mikä kertoo myös työntekijöiden korkeasta omistautuneisuudesta 

Riketta (2002), Cohen (1993) sekä Seggewiss ym. (2019) tutkimuksien mukaan. 

Työntekijöiden lisäksi myös sataman hallinnollinen elin on valmistautunut ja 

omistautunut muutokseen. Johdon tuki on tärkeässä roolissa muutoksen menestyksen 

suhteen (Seggewiss et al. 2019).  

Monitaitoisuus kasvattaa myös organisaation sisäistä joustavuutta, joka on tärkeää 

prosessi-integraatioiden näkökulmasta. Sataman muutoksen tarkoituksena on yhdistää 

kahden prosessin yksiköt yhdeksi ja täten saada nämä yksiköt työskentelemään yhtenä 

integroituna prosessina (Zhao et al. 2011). Kahn ja Mentzer (1996) mukaan integraatioita 

on usein vaikea ylläpitää ilman yhteistä panosta tai korkeaa yhteistyöhalua. En pidä tätä 

kuitenkaan todennäköisenä uhkana sataman tapauksessa, sillä haastatteluissa usein 

painotettiin organisaation yhteishengen olevan korkea ja työntekijöiden motivaation 

olevan hyvä. Työntekijöiden joustavuuden ja monitaitoisuuden perusteella voidaankin 

pitää satamaa hyvin kyvykkäänä muutokselle (Mishra 2016).  
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5.3 Haasteet 

Muutosvastarinta nousi sataman henkilöstön mielestä isoimmaksi haasteeksi. Tämä ei 

tule yllätyksenä, sillä muutoksesta syntyy tulevaisuuden epävarmuuden seurauksena aina 

muutosvastarintaa (Hayes 2018). Kuitenkin tästä huolimatta vastarinnan ei pelätä olevan 

ylitsepääsemätöntä. Muutostavastarintaa on myös laskenut nykyisen johdon tapa tuoda 

muutosta esille. Muutoksesta on tiedotettu ja keskusteltu tasaisesti viimeisen kahden 

vuoden aikana. Keskustelujen aikana on pyritty tuomaan esille työntekijöiden huolet ja 

kuulemaan niitä. Kuten Hayeskin (2018) toteaa, nämä ovat tärkeitä toimia 

muutosvastarinnan pienentämiseksi.  

Työntekijöiden mahdollinen pelko muutokselle myös kumpuaa pelosta oman palkan 

suhteen. Nykyään satamalla tehdään paljon ylitöitä ja niitä jopa toivotaan. Tämä voi 

johtaa siihen, että muutosta halutaan hidastaa ja esimerkiksi jotain arvokasta tietoa 

pantataan oman edun säilyttämiseksi (Hayes 2018). Satamavalvojilla tulee keskimäärin 

145 ylityötuntia vuodessa, joka näkyy merkittävästi palkassa. Toisaalta haastatteluista 

kävi myös ilmi, että vaikkakin ylitöistä saatu lisäpalkka on toivottu lisä, työntekijät 

arvostavat myös vapaa-aikaa. Ylitöihin kutsu tulee usein lyhyellä varoitusajalla ja sen 

seurauksena työntekijät ovat sopineet epäviralliset päivystysvuorot. Tämä tarkoittaa sitä, 

että jotkin työntekijät ovat oman vuoronsa ulkopuolella valmiina päivystämässä tulemaan 

ylitöihin. Tämä vaikeuttaa työstä palautumista (Kinnunen et al. 2017; Sonnentag ja Fritz 

2007) ja voi pitkällä aikavälillä aiheuttaa työntekijöille voimakasta väsymystä ja 

univaikeuksia sekä muita oireita (Geurts ja Sonnentag 2006). Kunnossapidossa ei ole 

samalla tavalla ylitöitä, mutta kunnossapidon työntekijät joutuvat usein tukemaan 

satamavalvojia laivojen kiinnityksissä ja irrotuksissa. Tämän seurauksena 

kunnossapitovelka on kasvanut, joka voi pitkällä aikavälillä aiheuttaa isoja ongelmia. 

Jatkuvien kiireellisten työtehtävien tekeminen ei anna mahdollisuutta tehdä 

ennaltaehkäiseviä toimia. Tämä voi johtaa tulevaisuudessa jopa prosessien 

pysähtymiseen ja isoihin kustannuksiin (Tsang 1995).  

Vaikka muutosvastarintaa syntyy todennäköisesti etenkin palkkojen näkökulmasta, se ei 

vaikuta olevan niin merkittävä riski, että muutosta ei voitaisi tehdä. Haastateltavat pitivät 

sitä epätodennäköisenä, että keskustelemalla ei löytyisi kompromissia työtekijöiden 

keskuudesta. Yksi pelko on, että molempien prosessien liitot voivat luoda pientä 
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vastustusta varsinkin, kun muutoksen aikana tulee aloittaa uudet sopimusneuvottelut. 

Sataman yhteishenki on kuitenkin niin hyvä, että työntekijöiden mukaan ottaminen 

muutoksen suunnitteluun varmasti saavat työntekijät ajattelemaan sataman etua.  

5.4 Mittarit 

Satamalla ei ole vielä tarkoin määriteltyjä mittareita muutokselle. Haastatteluissa ilmeni, 

että tätä asiaa ei ole tarkemmin keskusteltu läpi. Vaadittavat resurssit mittareille on. Datan 

kerääminen on haastattelujen perusteella sillä tasolla, että tarvittavat mittarit voitaisiin 

laatia tämän muutoksen suhteen. Mittareiden avulla satama pystyy valvomaan muutoksen 

pysyvyyttä ja määrittämään myös, milloin muutos on implementoitu onnistuneesti (Hayes 

2018). Ilman vaadittavia mittareita sataman johdon on vaikea seurata muutoksen 

etenemistä sekä valvoa milloin halutut tavoitteet on saavutettu. Yksi mittari joka 

haastatteluissa nousi esille, oli tehokkuus. Tehokkuutta voidaan mitata laivojen antamalla 

palautteella.  

5.5 Käytännön suositukset 

Kokonaisuudessaan sataman tilanne on suhteellisen hyvä. Kuitenkin joitain puutteita on 

ja asioita, joita tulee huomioida.  

Diagnosointi 

Sataman johdon on tehtävä vielä kattava diagnosointi organisaatiosta etenkin muutoksen 

ja prosessien yhdistämisen näkökulmasta. Diagnosointia on tehty paljon ajatuksen tasolla, 

mutta on tärkeää saada luotua kattava kuva, jonka varsinkin muutosta johtava koalitio 

tiedostaa. Painopiste diagnosoinnissa tulisi olla satamavalvonnan ja kunnossapidon 

eroavaisuuksien luomista haasteista ja ongelmista prosessi-integraation näkökulmasta.  

Tietoisuus ja tarve 

Tiedottamista on tärkeä jatkaa tasaisesti koko muutoksen ajan. Varsinkin sidosryhmien 

on tärkeää olla jatkuvasti ajan tasalla. Etenkin kun informaatiota on saatavilla tulevista 

koulutuksista, sopimuksista, aikatauluista ja muutoksen vaikutuksista. Uuden tiedon 
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kommunikoimisesta olisi parasta olla muutosagentti, joka on yleisesti hyväksytty 

työntekijöiden keskuudessa.  

Muutoksessa tiedottamisessa on myös hyvä painottaa muutoksen positiivisiin 

vaikutuksiin. Näitä ovat esimerkiksi työntekijöiden vapaa-ajan lisääntyminen, toiminnan 

tehostuminen ja irtisanoutumisilta välttyminen. Näiden asioiden esille tuominen myös saa 

työntekijät hahmottamaan muutoksen aidon tarpeen. 

Muutosvalmius 

Työryhmän on suunniteltava uuden yhdistetyn prosessin työntekijöiden koulutuksien 

sisältö ja ajankohta ajoissa. Suunnittelussa on tärkeää huomioida koulutuksien 

kuormittavuus ja vaikutus työntekijöiden arkeen. Työntekijöiden uudet työtehtävät tulee 

suunnitella huolellisesti ja niiden on oltava loogisia. Työntekijöitä on tärkeää ottaa 

suunnitteluun mukaan.  

Haasteet 

Tähän muutokseen on hyvä suhtautua kohdennettuna hankkeena ja projektina. Se on 

suunniteltava huolella ja siihen on saatava ylimmän johdon kaikki tuki. Muutosta 

johtavien on näytettävä koko projektin ajan esimerkkiä sillä he ovat muutoksen 

keulakuvat. Tätä kautta saadaan muutkin sidosryhmät sitoutumaan muutoksen visioon.  

Muutoksen alussa johdon on päätettävä muutokselle sen omat johtavat henkilöt. Tämän 

koalition tulisi koostua niin ylimmän johdon henkilöstöstä kuin molempien prosessien 

työntekijöistä. Muutosjohtajan lisäksi on hyvä valita ainakin yksi muutosagentti, jonka 

tehtävänä on toimia organisaation eri yksiköiden rajapinnoissa ja tuoda kaikkien 

sidosryhmien ääni esille. Koalition on tärkeää pysyä kollektiivisesti ajan tasalla 

muutoksen tilanteesta, joten säännöllisten kokousten järjestäminen on tähän hyvä 

ratkaisu.  

 Muutosta johtavan koalition tulee muistaa Hayesin (2018) seitsemän kohdan listan 

pääasiat (kts. kappale 2.3). Hayesin listan lisäksi suositeltavaa olisi ottaa muutoksen 

avuksi jokin malli. Kotterin (2012) 8-vaiheen malli (kuva 3) on tähän muutokseen 
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erinomainen, sillä se on esitellyistä malleista yksityiskohtaisin ja esitellyt kohdat sopivat 

parhaiten prosessi-integraatioon. 

Muutosvastarinnan taklaamiseksi on tärkeää ylläpitää jo olemassa olevaa avointa 

keskustelukulttuuria. Mahdollisiin huoliin on suhtauduttava empaattisesti ja tarvittaessa 

työntekijöitä voidaan haastatella anonyymisti lomakkeiden avulla, jolloin kynnys kertoa 

omista huolista laskee. Ihmiskeskeisyys muutoksessa on pidettävä koko ajan mielessä. 

Liittojen mahdollisiin vastareaktioihin on hyvä valmistautua. Sopimusneuvotteluissa voi 

ilmetä vaatimuksia työntekijöiltä ja näistä on pyrittävä avoimesti ja ymmärtäväisesti 

keskustelemaan. Työryhmän on hyvä valmistautua tulemaan vastaan työntekijöiden 

vaatimuksissa sillä se vaikuttaa positiivisesti muutoksen etenemiseen.  

Mittarit 

Koalition tulee laatia muutokselle selkeät mittarit ja indikaattorit, joilla johto pystyy 

seuraamaan muutoksen etenemistä. Mittareiden vaatiman datan tulee olla saatavilla ja sen 

tulkitseminen pitää tehdä selkeäksi. Muutoksen etenemistä tulee seurata säännöllisesti 

mittareiden avulla.  

Suositusten yhteenveto 

Äsken esiteltyjen käytännön suositusten pohjalta aikaisemmin esitelty työkalu 

täydennettiin seuraavasti: 
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Tärkeät teemat 
kirjallisuuden pohjalta Kemin Sataman nykytila Suositukset 

Diagnosointi 

Alustava kuva organisaation 
mahdollisista haasteista 
muutoksen suhteen oli tunnistettu, 
mutta kattavampaa selvitystä ei 
ole vielä tehty 

- Kattavan diagnosoinnin 
tekeminen. 

- Muutosta johtavien 
tunnistettava kaikki 
mahdolliset haasteet.  

- Organisaation nykyisen 
kyvykkyyden tarkka 
määrittäminen 

Tietoisuus ja tarve 

Muutoksesta ollaan hyvin tietoisia, 
muutoksella pidetään olevan aito 
tarve ja sen uskotaan olevan 
ainakin osittain ratkaisu nykyisiin 
haasteisiin ja ongelmiin 

- Jatkuva tasainen 
tiedottaminen koko 
organisaatiolle ja etenkin 
sidosryhmille muutosagentin 
avulla.  

- Aikataulun informointi, 
koulutuksista tiedottaminen 
sekä muutoksen vaikutus 
sidosryhmien työnkuvaan.  

- Painottaa muutoksesta 
saatavia etuja kuten 
inhimillisemmät ylityön 
määrät ja vapaa-ajan lisäys 

Muutosvalmius 

Sisäistä joustavuutta ja 
monitaitoisuutta löytyy jo nyt 
hyvin. Organisaation koko on pieni 
ja yhteishenki hyvä. Jaetut arvot. 
Luottava ilmapiiri. 
Omistautuneisuutta havaittavissa 

- Uusien työtehtävien 
kouluttamisen suunnittelu ja 
aloittaminen ajoissa. 
Kuitenkin niin, että työntekijät 
eivät kuormitu liikaa.  

Haasteet 

Muutosvastarintaa pidetään 
riskinä, muttei vakavana. Liittojen 
mahdollinen vastarinta koetaan 
uhkana. Työntekijöiden pelko 
oman työpaikan puolesta.  

- Avointen 
keskustelutilaisuuksien 
pitäminen jatkossa ja myös 
yksittäisiä haastatteluja 
jokaisen työntekijän kanssa.  

- Sopimusneuvotteluihin 
varautuminen.  

- Työntekijöiden vaatimusten 
kuuleminen ja niistä avoimesti 
neuvotteleminen.  

- Hyvän muutosagentin 
valitseminen 

Mittarit 

Mittareita ei ole juurikaan pohdittu 
eikä suunniteltu. Alun perin 
mietitty muutoksen onnistumisen 
näkyvän tehokkuudessa. 

- Johtavan koalition kanssa 
mittareiden laatiminen.  

- Asettaa muutoksen 
suunnitelmalle selkeät 
mitattavat tavoitteet ja 
indikaattorit, joiden avulla 
voidaan seurata muutoksen 
etenemistä niin muutoksen 
aikana kuin sen jälkeen 

Taulukko 3. Käytännön suositukset 
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6 YHTEENVETO 

6.1 Tutkimuksen yhteenveto ja avaintulokset 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää mitä asioita Kemin Sataman tulee 

huomioida heidän suunnittelemassa prosessien integroimisprojektissa ja vastata 

seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

TK1: Mitkä ovat muutoksen läpiviennin keskeiset huomioitavat tekijät ja haasteet? 

TK2: Mitä haasteita prosessi-integraatioprojektit sisältävät ja miten niihin voidaan 

valmistautua? 

TK3: Mitä asioita Kemin Sataman tulee huomioida prosessi-integraatiomuutosta 

tehdessä? 

Tutkimuskysymyksiin yksi ja kaksi vastattiin tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa. 

Muutosjohtamisessa on tärkeätä hahmottaa muutoksien yksilöllisyys, mutta myös 

muutoksien samankaltaisuus. Muutosprosessit koostuvat muutoksesta riippumatta 

samoista vaiheista. Muutoksen onnistuneeseen läpivientiin vaikuttaa paljon, miten 

organisaatio on onnistunut diagnosoimaan oman kyvykkyytensä muutoksen 

näkökulmasta. Kunnollisella diagnosoinnilla muutosjohtajat välttävät muutoksen 

väärinymmärtämisen ja tällöin myös tappioiden syntymisen. Diagnosoinnin ohella on 

tärkeää muistaa muutoksen ihmiskeskeisyys. Muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi eri 

sidosryhmiin ja tällöin on odotettavissa muutosvastarinnan syntymistä. 

Muutosvastarinnan ylipääsemiseksi on tärkeää keskittyä muutoksen tiedottamiseen, ajan 

antamiseen ja sidosryhmien osallistamiseen muutoksen suunnittelussa.  

Prosessi-integraatioiden isoimpina haasteina ovat niin ikään muutosvastarinta ja datan 

puute. Prosessi-integraatiot ovat monimutkaisia muutoksia, joissa on tärkeää huomioida 

organisaation työntekijöiden sisäinen joustavuus etenkin monitaitoisuus ja 

omistautuneisuus. Datan hallinnan on oltava vaaditulla tasolla, jotta muutokselle 

pystytään asettamaan selkeät mittarit ja haluttu muutoksen jälkeinen tila. Ilman näitä 

muutosta ei pystytä seuraamaan riittävällä tarkkuudella ja on riski, että muutoksen 

suhteen lähdetään palaamaan takaisin vanhoihin käytäntöihin.  
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Tutkimuskysymykseen kolme vastattiin tutkimuksen suositukset osiossa. Kemin 

Sataman on keskityttävä kirjallisuudessa esitettyihin pääteemoihin, jotka ovat 

diagnosointi, tietoisuus ja tarve, muutosvalmius, haasteet sekä mittarit. Kunnollisella 

muutoksen suunnittelemisella ja valmistelulla satama pystyy taklaamaan 

muutosprojektien keskeisimpiin haasteisiin. Muutosvastarintaan on pyrittävä 

valmistautumaan ja tarvittaessa joustamaan työntekijöiden vaatimuksiin. Mittareiden 

laatiminen on tärkeässä roolissa muutoksen suunnittelussa, johon tarvitaan myös täysi 

organisaation johdon tuki.  

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimukset 

6.2.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen luotettavuutta ja totuudenmukaisuutta (Denzin 2009). 

Tutkimuksen totuudenmukaisuutta vaikeuttaa haastateltavien vähäinen määrä. 

Haastateltavien määrä johtuu organisaation pienuudesta. Tutkimusmenetelmänä 

käytettiin puolistrukturoituja haastatteluita sekä avoimia haastatteluja. Haastattelujen 

tarkoituksena oli kartoittaa organisaation nykytilaa ja muutosvalmiutta. Haastattelujen 

tulokset eivät poikenneet toisistaan liikaa ja tulokset myös esiteltiin kaikille 

haastateltaville eikä virheitä havaittu. Haastattelujen tulokset ovat organisaatioon 

spesifejä ja tuloksista tehdyt johtopäätökset sopivat vain kyseessä olevalle 

organisaatiolle. Tämä nostattaa tutkimuksen validiteettia.  

6.2.2 Jatkotutkimukset 

Koska tämä tutkimus keskittyi enemmän tapausyrityksen muutoksen valmisteleviin 

toimiin, olisi jatkotutkimukselle tarvetta muutoksen läpiviennin aikana sekä muutoksen 

jälkeen. Kirjallisuutta satamaorganisaatioiden muutosprojekteista ei juurikaan ole, joten 

lisätutkimuksia tästä aiheesta edistäisi tapausyrityksen tulevaisuuden muutoksia. 

Prosessi-integraatioiden näkökulmasta löytyi paljon tutkimusta, mutta muutoksen 

näkökulmasta kirjallisuus oli vähäistä. Tämä tutkimus tuo näkökulmaa prosessi-

integraatioprojektien valmistelevista tekijöistä, mutta lisää tutkimusta integraatioiden 

läpiviemisestä muutoksen näkökulmasta olisi tarpeen.  



  50 

LÄHDELUETTELO 

Ackerman Anderson, L. S. and Anderson, D., 2001. The change leader’s roadmap: how 

to navigate your organization’s transformation. San Francisco: Jossey-

Bass/Pfeiffer. 

Alderfer, C. P., 1980. The methodology of organizational diagnosis. Professional 

Psychology: Research and Practice, 11 (3). 

Armenakis, A. A., Harris, S. G. and Mossholder, K. W., 1993. Armenakis, Harris & 

Mossholder (1993) Creating Readiness for Organizational Change. Human 

Relations. 

Bareil, C., 2013. Two paradigms about resistance to change. Organization Development 

Journal, 31 (3). 

Bass, B. M., 1995. Theory of transformational leadership redux. The Leadership 

Quarterly, 6 (4). 

Beer, M., Eisenstat, R. A. and Spector, B., 1990. Why change programs don’t produce 

change. Harvard business review, 68 (6). 

Beer, M. and Nohria, N., 2000. Cracking the code of change. Harvard Business Review, 

78 (3). 

Brotman, R., Lippitt, R., Watson, J. and Westley, B., 1958. The Dynamics of Planned 

Change. American Sociological Review, 23 (3). 

Brown, D. R. and Harvey, D., 2006. An Experiential Approach to Organization 

Development. Prentice Hall. 

Buelvas, M. and Lontoh, S., 2004. A framework for business process integration to 

achieve fulfillment excellence. Doctoral dissertation. Massachusetts Institute of 

Technology. 



  51 

Burnes, B., 1996. No such thing as … a “one best way” to manage organizational change. 

Management Decision. 

Burnes, B., 2004. Managing change: A strategic approach to organisational dynamics. 

Management decision. 

Champy, J. and Hammer, J., 1994. Reengineering the corporation : a manifesto for 

business revolution. New York: Harper Business. 

Chang, S. C., Lin, R. J., Chang, F. J. and Chen, R. H., 2007. Achieving manufacturing 

flexibility through entrepreneurial orientation. Industrial Management and Data 

Systems, 107 (7). 

Chen, I. J. and Paulraj, A., 2004. Understanding supply chain management: Critical 

research and a theoretical framework. International Journal of Production Research, 

42 (1). 

Cohen, A., 1993. Organizational Commitment and Turnover: A Met A-Analysis. 

Academy of Management Journal, 36 (5). 

Denzin, N. K., 2009. The elephant in the living room: Or extending the conversation about 

the politics of evidence. Qualitative Research, 9 (2). 

Erwin, D. G. and Garman, A. N., 2010. Resistance to organizational change: Linking 

research and practice. Leadership and Organization Development Journal. 

Eskola, J. and Suoranta, J., 2014. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. 

Frohlich, M. T. and Westbrook, R., 2001. Arcs of integration: An international study of 

supply chain strategies. Journal of Operations Management, 19 (2). 

Garvin, D. A. and Roberto, M. A., 2005. Change through persuasion. Harvard Business 

Review. 



  52 

Geurts, S. A. E. and Sonnentag, S., 2006. Recovery as an explanatory mechanism in the 

relation between acute stress reactions and chronic health impairment. Scandinavian 

Journal of Work, Environment and Health, 32 (6). 

Giménez, C. and Ventura, E., 2003. Supply Chain Management as a Competitive 

Advantage in the Spanish Grocery Sector. The International Journal of Logistics 

Management, 14 (1). 

Griffith-Cooper, B. and King, K., 2007. The partnership between project management 

and organizational change: Integrating change management with change leadership. 

Performance Improvement, 46 (1). 

Hayes, J., 2018. The Theory and Practice of Change Management. The Theory and 

Practice of Change Management. 

Hersey, P. and Blanchard, K. H., 1974. So You Want To Know Your Leadership Style? 

Training & Development Journal. 

Hiatt, J., 2006. ADKAR: A model for change in business, government and our community. 

Model for change in business, government, and our community. 

Hickman, C. R. and Silva, M. A., 1984. Creating Excellence: Managing Corporate 

Culture, Strategy, and Change in the New Age. 

Holten, A. L. and Brenner, S. O., 2015. Leadership style and the process of organizational 

change. Leadership and Organization Development Journal, 36 (1). 

Hornstein, H. A., 2015. The integration of project management and organizational change 

management is now a necessity. International Journal of Project Management, 33 

(2). 

Hughes, M., 2010. Managing change: a critical perspective. Accounting and Finance for 

non specialists. 



  53 

Kahn, K. B. and Mentzer, J. T., 1996. Logistics and interdepartmental integration. 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 26 (8). 

Kickul, J., Lester, S. W. and Finkl, J., 2002. Promise breaking during radical 

organizational change: Do justice interventions make a difference? Journal of 

Organizational Behavior, 23 (SPEC. ISS.). 

Kieselbach, T., 2009. Health in Restructuring : Innovative Approaches and Policy 

Recommendations ( Hires ) Zdravje Ob Prestrukturiranju Podjetij : Inovativni 

Pristopi in. 4. Mednarodna konferenca: Družbena odgovornost in izzivi časa 2009 

Slovenija, Maribor, 3. - 4. junij 2009. Maribor: Inštitut za razvoj družbene 

odgovornosti. 

Kilmann, R. H. and Beer, M., 1982. Organization Change and Development: A Systems 

View. The Academy of Management Review, 7 (2). 

Kinnunen, U., Feldt, T., Korpela, K., Mauno, S. and Sianoja, M., 2017. Uupumusasteisen 

väsymyksen pysyvyys kahden vuoden aikana: yhteydet työstä palautumiseen vapaa-

ajalla. Psykologia, 52 (4), 293–306. 

Kolodny, H., 2004. Integrating Project and Change Management. Visiting Speaker Series 

John Molson School of Business, Concordia University. 

Kotter, J. P., 1995. Leading Change: Why Transformation Efforts Fail Harvard Business 

Review. Harvard Business Review, 73 (2). 

Kotter, J. P., 2012. Leading Change. Harvard Business press. 

Kuzmanova, M. and Alexandrova, M., 2017. Change Management and Project 

Management Integration. Leadership & Management: Integrated Politics of 

Research and Innovations LIMEN [online], (December 14), 204–212. 

Lauer, T., 2019. Change Management - Fundamentals and Success Factors. Introduction 

to Information Security. 



  54 

Lewicki, R. J., Tomlinson, E. C. and Gillespie, N., 2006. Models of interpersonal trust 

development: Theoretical approaches, empirical evidence, and future directions. 

Journal of Management, 32 (6). 

Lewin, K., 1951. Field Theory in Social Science : Selected Theoretical Papers. New 

York : Harper & Brothers. 

Lines, R., Selart, M., Espedal, B. and Johansen, S. T., 2005. The production of trust during 

organizational change. Journal of Change Management, 5 (2). 

McFillen, J. M., O’Neil, D. A., Balzer, W. K. and Varney, G. H., 2013. Organizational 

Diagnosis: An Evidence-based Approach. Journal of Change Management. 

Meaney, M. and Pung, C., 2008. McKinsey global results: Creating organizational 

transformations. The McKinsey Quarterly, 7 (3). 

Mishra, R., 2016. A Comparative evaluation of manufacturing flexibility adoption in 

SMEs and large firms in India. Journal of Manufacturing Technology Management, 

27 (5). 

Mishra, R., K. Pundir, A. and Ganapathy, L., 2014. Assessment of manufacturing 

flexibility. Management Research Review, 37 (8). 

Morgan, D. E. and Zeffane, R., 2003. Employee involvement, organizational change and 

trust in management. International Journal of Human Resource Management, 14 

(1). 

Neves, P. and Caetano, A., 2009. Commitment to change: Contributions to trust in the 

supervisor and work outcomes. Group and Organization Management, 34 (6). 

Oreg, S., Vakola, M. and Armenakis, A., 2011. Change recipients’ reactions to 

organizational change: A 60-year review of quantitative studies. Journal of Applied 

Behavioral Science. 



  55 

Palmer, I., Dunford, R. and Buchanan, D. A., 2017. Managing organizational Change- A 

Multiple Perspective Approach. Mcgraw Hill Education. 

Pascale, R. T. and Athos, A. G., 1981. The art of Japanese management. Business 

Horizons, 24 (6). 

Paton, A. R. and McCalman, J., 2008. Change Management: A Guide to Effective 

Implementation. 3rd ed. 

Pollack, J., 2016. The need for integration between organizational project management 

and change management. In: IEEE International Conference on Industrial 

Engineering and Engineering Management. 

Prochaska, J. M., Prochaska, J. O. and Levesque, D. A., 2001. A transtheoretical approach 

to changing organizations. Administration and Policy in Mental Health, 28 (4). 

Rautio, M., 2021. Kemin Sataman vuosikertomus. 

Ravanfar, M. M., 2015. Analyzing Organizational Structure based on 7s model of 

McKinsey. International Journal of Academic Research in Business and Social 

Sciences, 5 (5). 

Richardson, H. L., 2005. Shape up your supply chain. Logistics Today, 46 (1). 

Riketta, M., 2002. Attitudinal organizational commitment and job performance: A meta-

analysis. Journal of Organizational Behavior, 23 (3). 

Robinson, S. L., 1996. Trust and breach of the psychological contract. Administrative 

Science Quarterly, 41 (4). 

Sarajärvi, A. and Tuomi, J., 2017. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi: Uudistettu 

laitos. Tammi. 

Schech-Storz, M. D., 2013. Organizational change success in project management: A 

comparative analysis of two models of change. Doctoral dissertation. Capella 

University. 



  56 

Schneider, B., Hayes, S. C., Lim, B. C., Raver, J. L., Godfrey, E. G., Huang, M., Nishii, 

L. H. and Ziegert, J. C., 2003. The human side of strategy: Employee experiences of 

strategic alignment in a service organization. Organizational Dynamics, 32 (2). 

Schweiger, S., Stouten, H. and Bleijenbergh, I. L., 2018. A System Dynamics Model of 

Resistance to Organizational Change: The Role of Participatory Strategies. Systems 

Research and Behavioral Science, 35 (6). 

Seggewiss, B. J., Straatmann, T., Hattrup, K. and Mueller, K., 2019. Testing Interactive 

Effects of Commitment and Perceived Change Advocacy on Change Readiness: 

Investigating the Social Dynamics of Organizational Change. Journal of Change 

Management, 19 (2). 

Skakon, J., Nielsen, K., Borg, V. and Guzman, J., 2010. Are leaders’ well-being, 

behaviours and style associated with the affective well-being of their employees? A 

systematic review of three decades of research. Work and Stress, 24 (2). 

Smollan, R. K., 2011. The multi-dimensional nature of resistance to change. Journal of 

Management and Organization, 17 (6). 

Smollan, R. K., 2013. Trust in change managers: The role of affect. Journal of 

Organizational Change Management, 26 (4). 

Sonnentag, S. and Fritz, C., 2007. The Recovery Experience Questionnaire: Development 

and Validation of a Measure for Assessing Recuperation and Unwinding From 

Work. Journal of Occupational Health Psychology, 12 (3). 

Spector, B., 2007. Implementing organizational change: Theory and practice. 1st ed. 

Prentice Hall. 

Stouten, J., Rousseau, D. M. and de Cremer, D., 2018. Successful organizational change: 

Integrating the management practice and scholarly literatures. Academy of 

Management Annals, 12 (2). 



  57 

Tjosvold, D., 1988. Cooperative and Competitive Interdependence: Collaboration 

between departments to serve customers. Group & Organization Management, 13 

(3). 

Tsang, A. H. C., 1995. Condition-based maintenance: Tools and decision making. 

Journal of Quality in Maintenance Engineering, 1 (3). 

Vakola, M. and Nikolaou, I., 2005. Attitudes towards organizational change: What is the 

role of employees’ stress and commitment? Employee Relations, 27 (2). 

Zhao, X., Huo, B., Selen, W. and Yeung, J. H. Y., 2011. The impact of internal integration 

and relationship commitment on external integration. Journal of Operations 

Management, 29 (1–2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  58 

Liite 1. Haastateltavat ja käytyjen haastattelujen määrä 

Haastateltavat Haastattelujen määrä 

Toimitusjohtaja 4 

Satamapalvelu- ja kunnossapitoesimies 5 

Kehittämispäällikkö 1 

Talousvastaava 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  59 

Liite 2. Kysymykset 

Muutoksen tilanne: 

- Kuinka tietoinen olet muutoksesta?   

- Koetko että tälle muutokselle on tarve? 

- Onko tämä muutos mahdollinen ratkaisu Sataman nykyisiin haasteisiin ja 

ongelmiin? 

- Mikä on mielestänne muutoksen jälkeinen haluttu tila? 

- Onko muutokselle luotu sellainen kiireellisyyden tarve/tunne? 

- Koetko että muutoksen suhteen on kiirehditty? 

- Onko koko organisaation tasolla mielestänne yhteiset jaetut arvot ja tavoitteet? 

 

Muutoksen haasteet: 

- Onko tämän muutoksen monimutkaisuus ja haasteellisuus mielestäsi tunnistettu 

tarpeeksi? 

- Onko Satamalla riittävät sisäiset resurssit tämän muutoksen läpiviemiseen vai 

koetteko, että tarvittaisiin ulkopuolista tukea? 

- Onko työntekijöillä tarvittava halu tälle muutokselle?  

- Mitkä näet olevan isoimmat riskitekijät tässä muutoksessa? 

 

Muutoksen sidosryhmät: 

- Ovatko muutoksen sidosryhmät (eli tässä tapauksessa työntekijät) mielestäsi 

valmiita ja kyvykkäitä tälle muutokselle? 

- Onko teidän mielestä työntekijöiden keskuudessa tietynlainen 

”laumamentaliteetti”?  

- Ovatko jotkin, ellei kaikki työntekijät mielestänne omistautuneita työntekijöitä?    

- Koetko että työntekijät luottavat esimiehiinsä ja että he uskovat esimiesten ajavan 

myös työntekijöiden etua tässä muutoksessa?  

- Onko viime aikoina käynyt niin, että esimiehet eivät ole pitäneet lupauksiaan 

työntekijöille? 

- Otetaanko työntekijät yleensä mukaan kun suunnitellaan projekteja tai vaikkapa 

uusia työtehtäviä?  
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- Onko satamalla minkälainen palkitsemissysteemi? Palkitaanko työntekijöitä 

erikseen joistain mahdollisista saavutuksista tai vaikkapa tavotteista? 

- Mikä oli työntekijöiden ensireaktio muutokselle? 

- Koetko että työntekijöitä on tässä vaiheessa otettu mukaan muutoksen 

suunnitteluun 

 

Muutoksen seuraaminen: 

- Onko datan hallinta halutulla tasolla? 

- Onko muutokselle vielä mietitty mahdollisia mittareita?  

 


