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Tutkimuksesta

Tutkimus pohjautuu EY:n ja HR Norgen pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Ensimmäinen kysely julkaistiin Norjassa 
jo vuonna 2007. Kysely laajeni muihin Pohjoismaihin vuonna 2017 ja se tehdään jo toistamiseen kaikissa  
Pohjoismaissa yhteistyönä seuraavien HR-järjestöjen kanssa: HENRY, Dansk HR, Flóra, Sveriges HR Förening  
ja HR Norge.

Tutkimuksen aineistonkeruu suoritettiin online-kyselytutkimuksella lokakuussa 2019 HR-johtajille ja  
-ammattilaisille suomalaisen HENRY ry:n sekä edellä mainittujen pohjoismaisten sisarjärjestöjen kautta.  
Yhteensä tutkimukseen vastasi 812 HR-ammattilaista, joista suomalaisvastaajia oli 161. 71 % vastaajista 
kuului HR-johtoon tai muihin ylimpiin johtotehtäviin.

Saatesanat

“Jatkuvan muutoksen ja kehittymisen aikakaudella 
organisaatioiden reagointikyky eli muutosvalmius 
edellyttää monenlaista osaamista ja yhtäaikaisia 
toimenpiteitä organisaation eri osissa. Kyselytutki-
muksemme perusteella toimenpiteet näyttäytyvät 
pistemäisinä ja toisistaan irrallisina. Tämä ei riitä 
aidon muutoksen aikaansaamiseksi.

Kun organisaatiota kehitetään ketterämmäksi, 
nopeammaksi ja innovatiivisemmaksi, pilotit ovat 
tärkeitä parhaan toimintatavan löytämiseksi. Oppi-
mistavoitteiden tulee linkittyä entistä paremmin 
strategiaan, jotta yksittäisistä hankkeista saadaan 
hyötyä koko organisaatiolle. Orkesteriin verratakseni: 
onko sillä merkitystä, soittavatko jousisoittajat 
kauniisti ja taidokkaasti, jos lyömäsoittimet paukut-
tavat kovaa päälle ja eri rytmiin? Orkesterin johtajan  

 

on löydettävä yhteinen sävel ja taitotaso, joka tuottaa 
kuulijoita miellyttävän kokemuksen. 

Ratkaisevaa on toimintatapojen muutos, joka edel-
lyttää johtamisen ja kulttuurin muutosta. Tulosten 
perusteella vision rooli on oleellinen, sillä itseohjau-
tuvuus ja itsensä kehittäminen paranevat, kun visio 
on kirkas. 

Tämä on tärkeää pitää mielessä, kun aloitamme uuden 
vuosikymmenen: Missä konserttisalissa haluamme 
esiintyä vuonna 2025? Mitä se edellyttää ja onko 
meillä siihen oikea orkesterinjohto? 

Mia Norhomaa 
      

EY People Advisory Services

mia.norhomaa@fi.ey.com
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Nykyinen työelämän muutosvauhti edellyttää nopeutta 
ja ketteryyttä. Alun perin sotilasterminä tunnettu 
VUCA-lyhenne on muodostettu englannin kielen sa-
noista volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, ja 
se kuvaa hyvin tämänhetkisten organisaatioiden tilan- 
netta: elämme yhä nopeamman muutoksen kasvavan 
kompleksisuuden, epävakauden ja epävarmuuden 
aikaa. 

Vuoden 2019 Nordic HR Surveyn tutkimusteemana 
oli organisaatioiden joustavuus ja sopeutumiskyky. 
Kyselyn tavoitteena oli selvittää kuinka pohjoismaiset 
organisaatiot ovat ottaneet muutoksen omakseen ja 
minkälaisia toimenpiteitä kyselyyn vastanneet organi-
saatiot ovat tehneet sopeutuakseen murrokseen. 

Monimuotoista teemaa lähestyttiin kyselyssä seitse-
mästä eri näkökulmasta:  

•  Strategia ja visio
•  Johtaminen ja johtajuus 
•   Innovaatiot 
•   Organisaatiokulttuuri
•   Oppiminen ja kyvykkyydet
•  Teknologia
•   Rakenne ja prosessit

Tutkimus vastaa seuraavaan  
kysymykseen: 

Millä tavoin organisaatiot ovat valmistau-
tuneet liiketoimintaympäristön muutoksiin 
Pohjoismaissa. Tutkimus selventää mihin 
organisaatiot ovat tähän mennessä panos-
taneet omalla muutosmatkallaan, ja mihin 
teemoihin pitää keskittyä tulevaisuudessa. 

Tutkimuksessa käsitellään termejä muutos-
valmius, ketteryys, joustavuus ja innovaatio 
yleisinä termeinä, eikä tiukasti määriteltyinä 
metodologioina. Termit nähdään tämän tut- 
kimuksen yhteydessä yleisinä trendeinä, 
jotka kuvastavat pyrkimystä vastata mur-
roksen tuomiin haasteisiin ja tapoina paran-
taa organisaation sopeutumiskykyä.

Johdanto

Muutosvalmiuden  
kehittämisen 
osa-alueitaInnovaatiot

Johtaminen  
ja johtajuus

Rakenne ja 
prosessit

Strategia  
ja visio

Teknologia

Organisaatio- 
kulttuuri

Oppiminen 
ja kyvykyydet
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Mihin organisaatiosi on panostanut viimeisen kolmen vuoden aikana?
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Mihin organisaatiosi on panostanut viimeisen kolmen vuoden aikana?
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Pohjoismaisten organisaatioiden  

muutosmatka on edelleen kesken 

Kyselyn mukaan muutosmatkansa 
aloittaneet organisaatiot ovat vii- 
meisen kolmen vuoden aikana pa- 
nostaneet erityisesti tiimityösken-
telyyn, teknologiaan ja prosessien 
tehostamiseen. Toimintaympäris-
töstä nouseviin mahdollisuuksiin ja 
haasteisiin on siis tartuttu, mutta 
kyselytulosten perusteella kehitys-
hankkeet ovat vielä yksikkö- tai 
toimintokohtaisia, pistemäisiä ja 
pilottikeskeisiä. 

69 % vastanneista organisaatioista 
on panostanut tiimityöskentelyn 
parantamiseen. Tämä heijastaa 
ajankohtaista itseohjautuvuuden 
trendiä, jonka mukaan tiimien toi-
minta on tehokkaampaa, kun he  
aktiivisessa vuorovaikutuksessa 
itse organisoivat toimintansa. Mat-
ka on edelleen kesken: vain 4,5 % 
vastaajista ilmoitti, että heidän 
organisaatiossa työskentelevillä 
on tällä hetkellä tarvittavat kyvyk-

kyydet innovointiin hyvin laajasti, 
esimerkiksi koko organisaation 
laajuudella.

Teknologia nähdään sekä mahdol-
listajana että esteenä. 74 % vas-
taajista on ottanut käyttöön uutta 
teknologiaa yhteistyön lisäämiseksi 
ja käyttöönottoon panostetaan 
myös jatkossa. Toisaalta työkalujen 
ja teknologioiden puute tunniste- 
taan yhdeksi suurimmista yhteis-
työn haasteista. Työkalujen rooli ja 
tavoitteet kehittämishankkeissa on 
tärkeä määritellä. 

Organisaatioissa on havaittu suora- 
viivaistamisen tarve. Nykyproses-
seja on lähdetty tehostamaan no- 
peuden ja joustavuuden lisäämisek-
si. Yli 60 % organisaatioista ilmoitti 
aloittaneensa ydinprosessiensa 
kehittämisen ja näistä suurin osa 
kertoi pystyvänsä nopeaan päätök- 
sentekoon. 

Tutkimuksen löydösten perus-
teella muutoskykyään kohenta-
neita organisaatioita yhdistävät 
seuraavat teemat:

•  organisaatiorakennetta on 
muutettu viimeisen kolmen 
vuoden aikana

•  johtamiskäytäntöjä on  
muutettu viimeisen kolmen 
vuoden aikana

•  ydinprosesseja on standar- 
doitu

•  monipuolisia ja monialaisia 
tiimejä on hyödynnetty

•  työntekijöitä on kannustettu 
antamaan palautetta, tuo-
maan esille eri näkökulmia ja 
rohkaistu kokeilemaan uutta

•  yhteinen näkemys yrityksen 
tavoitteista ja visiosta on 
luotu

Ovatko yllämainitut toimenpi-
teet kuitenkaan yksinään riit-
täviä kilpailukyvyn ja muutos- 
valmiuden varmistamiseksi? 
Seuraavassa osiossa syvenny-
tään tutkimustuloksiin ja siihen 
millaisia yhtenäisiä nimittäjiä 
teemoille tutkimuksen perus-
teella löydettiin. 
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Johtajuudella on merkittävä rooli ja

vaikutus ketteryyden kehittämisessä 

Tutkimustulosten mukaan johtamis-
käytännöt ovat yhteydessä nopean 
päätöksenteon, hyvän asiakasko-
kemuksen ja organisaation innova-
tiivisuuden kanssa. Johtajuuteen 
onkin panostettu: 79 % kyselyyn 
vastanneista ilmoitti, että heidän 
organisaationsa on muuttanut 
johtajien koulutusta tai koulutus-
tapoja viimeisten kolmen vuoden 
aikana. Organisaatiot, jotka ovat 
kehittäneet johtajien koulutusta 
kokevat olevansa merkittävästi 
innovatiivisempia ja tuottavansa 
paremman asiakaskokemuksen 
kuin kilpailijansa. 

Suurimmiksi haasteiksi joustavuu- 
den lisäämisessä koetaan muutos-
vastarinta, ajan ja kapasiteetin 
puute sekä epäselvät roolit ja  
vastuut organisaatioyksikköjen  
rajat ylittävälle yhteistyölle. Joh-
dolla on mahdollisuus ratkaista 
nämä haasteet. 

Henkilöstön tukeminen muutokses-
sa on johtamisen tärkeimpiä tehtä- 
viä. Esihenkilön tuki ja johtotason 
koordinointi on tärkeää prioriteet- 
tien, ajankäytön, roolien ja vastui- 
den selventämiseksi. Muutosvasta-
rinnan juurisyihin tulee vaikuttaa. 
83 % vastaajista aikoo seuraavan 
2-3 vuoden aikana panostaa myös 
työntekijöidensä muutosmielentilan 
kehittämiseen. 

Ymmärtääkseen ja vaikuttaakseen 
muutosvastarintaan on edesautet-
tava luottamuksen rakentumista 
organisaation jäsenten välillä. Luot-
tamuksen vahvistaminen perustuu 
aktiiviseen ja oikeudenmukaiseen 
johtamiseen, yhteisiin pelisääntöi-
hin ja avoimeen tiedonvaihtoon. 
Tällaiseen johtamiseen kuuluu luo- 
puminen kontrollista, ihmisten in- 
nostaminen ja avoimuus. Johtajuu-
den on kehityttävä, jotta ketterien 
toimintatapojen jatkuvaa jalkau-
tusta tuetaan riittävästi. 
 
 
Itseohjautuvassa ja murrok-
sessa olevassa organisaati-
ossa kulttuuri on liima, joka 
määrittää yhteiset toiminta- 
tavat
Itseohjautuvassa organisaatiossa 
työntekijän autonomiaan on panos-
tettu. 66 % vastaajista koki, että 
kun organisaatiossa on jaettu visio, 
eli selkeät yhteiset tavoitteet ja toi- 
mintatavat, työntekijöillä on enem-
män autonomiaa. Autonomia lisäsi 
merkittävästi myös ongelmanrat-
kaisukyvyn nopeutta. 

Yhteinen näkemys organisaation 
visiosta lisää oma-aloitteisuutta:  
60 % vastaajista, jotka kertovat, 
että heidän organisaationsa työn-
tekijöillä on yhteinen näkemys 
yrityksen tavoitteista ja visiosta, 
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kertovat että heidän työntekijänsä 
ovat oma-aloitteisia oppimaan 
uusia taitoja. Lisäksi organisaatiot, 
joissa on yhteinen ymmärrys visi-
osta, ovat keskiarvoa innovatiivi-
sempia kuin kilpailijansa.

Kulttuuri heijastaa organisaation 
tapaa toimia. Kulttuuri onkin mer- 
kittävin osatekijä vastanneiden 
kesken seuraavaksi kehityskoh-
teeksi: 57 % vastanneista ilmaisee 
haluavansa muuttaa organisaatio-
kulttuuriaan seuraavien 2-3 vuoden 
aikana, jotta he voivat sopeutua 
uusiin mahdollisuuksiin ja vaati- 
muksiin. 

Tutkimuksen perusteella kulttuuri 
nousee esiin tärkeänä tekijänä, 
joka liimaa kehityshankkeet ja uu-
det toimintatavat kokonaisuudeksi. 
Kulttuurin tärkeänä osatekijänä 
nähdään myös kokeilukulttuurin 
leviäminen (”fail fast”). Vain 7 % 
vastaajista ilmoitti, että heitä roh- 
kaistaan kokeilemaan ja testaa-
maan uusia asioita.

Olennainen edellytys tällaiselle 
kulttuurille on työntekijöiden koke- 
ma luottamus ja psykologinen tur- 
vallisuus: Kaikilla on tunne yhtei- 

sestä vastuusta ja päämäärästä. 
Turvallisuuden tunteeseen vaikut-
taa myös mahdollisuus antaa pa- 
lautetta ylöspäin ja jopa 79 % pro- 
senttia vastaajista kertoi mahdol-
listavansa palautteen annon ylös- 
päin. 

 
Osaamisen vaje on tunnis-
tettu, mutta vaihtoehtoisia 
ratkaisuja ei vielä uskalleta 
tai osata hyödyntää
Muutokseen sopeutuminen vaatii 
myös uuden osaamisen kehittä-
mistä ja monimuotoisen työvoiman 
käyttöä. Vain 4.5 % vastaajista ra- 
portoi, että heillä on kaikki riittävä 
osaaminen innovoinnin mahdollis-
tamiseksi. Osaamisen rooli ja arvo 
nähdään tulevaisuudessa arvok-
kaana, mutta siihen ei aiota vas-
taavasti enää panostaa: Vaikka  
90 % vastaajista uskoo, että hei- 
dän on hyödynnettävä työnteki-
jöiden osaamista seuraavien 
kolmen vuoden aikana, vain 4 % 
vastaajista mainitsee aikovansa 
kehittää osaamista merkittävästi 
tulevaisuudessa. 

Mielenkiintoista on, että vaihto-
ehtoisia tai uusia työvoimamalleja 
ei nähdä ratkaisevan osaamistar-
peita: Lähes 50 % vastanneista 
kertoo, että he eivät ole joko 
käyttäneet ollenkaan tai käyttävät 
hyvin vähän osa-aikaisia työnteki-
jöitä, konsultteja, partnereita tai 
ulkoistamista. Tätä tukee havainto, 
että vain puolet organisaatioista 
ilmaisee organisaationsa työnteki-
jöiden etsivän ja hakevan aina tai 
usein neuvoja ja tekevän yhteis-
työtä oman tiimin tai osaston ulko- 
puolelta.

Tulevaisuudessa on panostettava 
vielä enemmän ekosysteemiajatte-
luun: lähes puolet vastaajista ei 
näe tarvetta joustavampien työ-
voimamallien hyödyntämiseen 
seuraavan 2-3 vuoden aikana. 
Vaikka verkostoitumisen ja yrit-
ysten välisen yhteistyön hyödyt 
on tunnistettu, näyttää tulosten 
valossa, että yrityksen sisäinen, 
olemassa oleva osaaminen olisi 
riittävää tulevaisuuden muutoksiin 
sopeutumisessa.

5

Katumuusikko oppii kokeile- 
malla ja lukemalla yleisönsä 
reaktioita. Samanlaista  
palautetta ja nopeaa oppi- 
mista kaivataan myös orga- 
nisaatioihin.
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Standardisointi lisää 
joustavuutta ja vapauttaa 
energiaa innovoinnille

Virtaviivaistaminen vapauttaa 
aikaa innovoinnille ja tehokkuuden 
parantaminen on tärkeä mahdol-
listaja. Toisaalta jos organisaation 
yksiköiden välinen yhteistyö ja 
kehittäminen on puutteellista, 
tehokkuudesta ei organisaatio-
tasolla saada irti kaikkea hyötyä. 
Kokonaisuuden on tuettava yhtei-
sen tavoitteen saavuttamista ja 
tähän tarvitaan vahvaa yhtenäistä 
näkemystä johdolta. 

Ratkaisevaa on, miten koko organ-
isaation toimintatapoja kehitetään 
ja kehitysportfoliota hallitaan. 
Tukevatko erilaiset prosessit ja ra-
kenteet hankkeiden toimeenpanoa 
ja tavoitteiden saavuttamista? 
Johtamisen käytännöt ja valmius 
valmentavaan johtamiseen, suori-
tuksen johtamisen prosessi sekä 
mittarit ja palkitseminen ovat kaik-
ki henkilöstöjohtamisen osateki-
jöitä. Niitä kehittämällä organisaa-
tion muutosvalmiutta pystytään 
parantamaan.

Organisaation palveluiden jatkuva 
kehittäminen edellyttää toiminto-
jen ja yksikköjen yhteistä, nopeaa 
päätöksentekoa. Kyselyn vastaus-
ten perusteella tiimityöskentely 
auttaa päätöksenteossa: 77 % 
organisaatioista, jotka ovat panos- 
taneet tiimityöhön ovat joustavam-
pia ratkaisemaan ongelmat nope-
asti. Tulevaisuudessa on tärkeää 
se, miten rajoja ylittävät tiimit 
organisoituvat ja ovat sisäisesti 
mahdollisimman toimivia (”tiimiy-
tyminen”), jotta tiimeistä saadaan 
aito voimavara.

Onnistunut sisäisten prosessien 
uudistaminen edellyttää myös 
suorituksen johtamisen ja palkitse-
misen muutosta. 41 % vastaajista 
ei ole muuttanut viimeisen 2-3 
vuoden aikana suorituksen johta- 
misen käytäntöjään sopeutumisky-
vyn kasvattamiseksi. Palkitsemis-
mallit ovat edelleen sidottuja pit-
kälti henkilön omaan suoritukseen: 
58 % vastaajasti mukaan palkitse-
minen ei ole tällä hetkellä ole linkit-
tynyt tiimin suoritukseen.
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Yhteinen visio ohjaa  
koko organisaatiota. 
Tehokkaiden prosessien 
kanssa se mahdollis-
taa joustavuuden ja 
innovoinnin.
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Organisaation transformaatiota tulee johtaa. Kulttuuri
ja arvot nousevat esiin, kun määritellään uusia yhteisiä 
toimintatapoja ja matkaa kohti tavoitetilaa. On oleellis-

ta, että johto ja esimiehet ottavat tässä aktiivisen roo-
lin ja rakentavat luottamusta esimerkillä johtamisella 
ja valmentavalla asenteella. Tämä voi olla monelle 
uutta ja sen vuoksi johtamiskäytäntöjen kehittämisen 
ja oppimisen on oltava jatkuvaa. Johtoryhmällä on löy-
dyttävä rohkeutta määritellä uudet johtamisperiaatteet. 
Menestyksekkäimmät organisaatiot toteuttavat ne 
myös käytännössä.
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Yhteenveto

Kyselyn tulosten perusteella organisaatiot toimivat 
aktiivisesti kehittääkseen toimintaansa ja vastatakseen 
toimintaympäristön muuttuviin haasteisiin. Vastaukset 
paljastavat myös, että osa hankkeista jää yksittäisiksi 
tai irrallisiksi toimenpiteiksi eikä jatkuvan kehittämisen 
tehokkaampi hyödyntäminen näy vielä vastauksissa. 
Koko organisaation näkökulmasta on oleellista, että 

hankkeiden ja toimenpiteiden hyödyt ja tavoitteet 
toteutuvat, ja että nämä ovat osa organisaation isoa 
kuvaa. Irrallisten kehittämistoimenpiteiden riskinä ovat 
hukkainvestoinnit, mikäli toimenpiteitä ei ole linkitetty 
organisaation asettamiin tavoitteisiin.

Tulosten perusteella johtajuuden merkitys ja rooli on 
korostunut. Oikeanlainen johtajuus ja yhteinen selkeä 
visio parantavat mm. itseohjautuvuutta, päätöksen-
teon nopeutta, innovatiivisuutta ja yksilöiden halua 
kehittyä. Aktiivisella johtajuudella pystytään vaikutta-
maan myös suurimpiin esteisiin. Aktiivinen johtoryhmä 
vaikuttaa tähän paljon määrittämällä organisaation 
vision, strategian, suunnan ja rakenteet.

Muutoskyvykkyyden kehittämisen tulee tapahtua 
johdetusti organisaation eri tasoilla. Johtoryhmän 
yhteisen näkemyksen tulee olla kirkas, jotta eri osa- 
 

alueet tukevat yhteisten tavoitteiden saavuttamista. 
Myös keinoista on sovittava, jotta erilaisten pilottien 
oppimistavoitteet ja vaikutukset ovat linjassa. Samaan 
aikaan tiimien, esimiesten ja yksilöiden osaamisia ja 
toimintatapoja on jatkuvasti kehitettävä ja valmiutta 
toimia vuoropuhelussa lisättävä. Ketterien toiminta-
tapojen kehittäminen ja omaksuminen edellyttää jat- 
kuvan oppimisen mallin integroimista arkeen ja se mah- 
dollistaa innovatiivisuuden myös asiakasrajapinnassa. 
Vahva strateginen ohjaus ja tuki auttavat määrittämään, 
mihin asiakkaiden toiveisiin on kannattavaa tarttua.

Johtajuuden on muututtava, jotta ketterien 
toimintatapojen ankkurointia käytännöiksi 
osataan tukea riittävästi..

Organisaatiorakenteilla (rakenne, prosessit, 
teknologia, tiimit) on ketteryyteen mahdol-
listava vaikutus. Johtajuus ratkaisee, hyödyt-
tävätkö kehittämistoimenpiteet koko organi-
saatiota.

Muutos- ja reagointikyky edellyttävät johta-
misen nostamista keskiöön. Koko organisaa-
tion on toimittava yhteen, jotta ketteryys 
skaalautuu.
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Jokaisen organisaation muutosmatka 
on erilainen. Tästä syystä kokosimme 
yhteen kysymyksiä, jotka voivat aut- 
taa eri muutosvalmiuden osa-alueiden 
pohdinnassa. Seuraavien kysymysten 
läpikäynti voi auttaa organisaatiotasi 
seuraavien toimenpiteiden päättämi- 
sessä:

• Strategia ja visio 
Miten hyvin työntekijäsi ymmärtä- 
vät organisaatiosi vision ja tavoit- 
teet? Mihin tämä ymmärryksesi 
perustuu?

• Johtaminen ja johtajuus 
Miten organisaatiosi johtamiskäy-
tännöt tukevat ja mahdollistavat 
itseohjautuvuutta ja vastuutta- 
mista?

• Innovaatiot 
Mikä auttaa työntekijöitäsi jatku-
vasti kokeilemaan uutta? Mikä 
estää?

• Organisaatiokulttuuri 
Millainen on organisaatiosi luotta-
muksen ja psykologisen turvalli-
suuden taso?

• Oppiminen ja kyvykkyydet 
Millaisia tapoja organisaatiosi voisi 
käyttää osaamisen tehokkaampaan 
kehittämiseen?

• Teknologia 
Miten hyvin organisaatiosi käyttä- 
mä teknologia auttaa ihmisiä pa-
rempaan yhteistyöhön? Ovatko 
työntekijäsi tietoisia niistä tekno-
logioista, jotka disruptoivat ja 
muuttavat heidän työtään nyt ja 
tulevaisuudessa?

• Rakenne ja prosessit 
Millä tavoin organisaatiosi rakenne 
tukee tai estää uudistumista ja 
tiimiytymistä? 

 

 
Organisaatiokulttuuriin, osaamisten ja taitojen ja johtajuuden kehittäminen korostuvat 
tuloksissa, ja niihin aiotaankin panostaa eniten seuraavien 2-3 vuoden aikana.

Mitä seuraavaksi?

Organisaatiokulttuuriin, 
osaamisten ja taitojen ja 
johtajuuden kehittäminen 
korostuvat tuloksissa, ja 
niihin aiotaankin panostaa 
eniten seuraavien 2-3 
vuoden aikana.
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paa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja 
yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä 
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