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Henkilöesittely
29 vuoden kokemus esimies- ja asiantuntijatehtävistä eri organisaatioissa. 
Markkinointi-instituutti, Palvelut ja Kehitys Oulun kehittämispäällikkönä:
• Toimin lähinnä johtamis- ja esimiesvalmennuksiin liittyvissä työtehtäviä.
• Suunnittelen ja toteutan organisaatioihin ja niiden johtamiseen liittyviä yrityskohtaisia 

valmennuksia.
• Toimin johdon ja HRn tukena erilaisissa organisaatioiden muutosprosesseissa.
• Teen johtamisen ja esimiestyön työnohjausta ja
• Teen tuotekehitystyötä.

Koulutus:
Kauppatieteiden tohtori, organisaatioiden ja johtamisen –tieteenala

Yhteystiedot: 
leena.ruopsa@markinst.fi
https://fi.linkedin.com/in/leenaruopsa
twitter.com/LeenaRuopsa

Kerrottu identiteetti organisaatiomuutoksen kontekstissa  -kirjan voit halutessasi  tallentaa itsellesi osoitteesta 
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526211183.pdf

mailto:leena.ruopsa@markinst.fi
https://fi.linkedin.com/in/leenaruopsa


Esimerkki muutosmallista:
John P. Kotterin (1996) kahdeksan askeleen muutosmalli

1. Luo polttavuuden ja äkillisyyden ilmapiiri, jotta kaikki ymmärtävät muutoksen 
tarpeellisuuden

2. Rakenna muutosta johtava ryhmä/ tiimi

3. Rakenna selkeä visio ja strategia

4. Viesti muutosvisio ja strategia 

5. Valtuuta ihmiset toimimaan muutostavoitteen eteen

6. Varmista lyhyen aikavälin onnistumisia

7. Vakiinnuta muutokset uudessa, saavutetussa tilanteessa

8. Ankkuroi uudet toimintatavat yrityskulttuuriin



Ei mitään Kotteria vastaan, mutta….

Jo pitkään on yritetty löytää vastauksia siihen:

millainen on onnistunut muutosprosessi, 

miten onnistunutta muutosta on johdettava ja

miten muutosvastarintaa voidaan ehkäistä.

Muutoskeskustelua  on värittänyt muutama käsitys: 

 Fiksut ihmiset suhtautuvat muutoksiin positiivisesti.

 Johtajat ajatellaan muutoksen suunnittelijoiksi ja toteuttajiksi (subjekti, toimijuus). 

 Työntekijät ajatellaan muutoksen kohteiksi (objekti).

 On ajateltu, että jotkut työntekijät saavat toisia mukaan muutokseen .

 Epäonnistumisia selitetään usein muutoksen kohteilla.

Tällainen tarkastelu ei näytä johtavan onnistumisiin!

Kohteet eli 
työyhteisön 

jäsenet, joiden 
halutaan 

muuttuvan

Muutos-
agentit

Muutos-
johtajat



Miksi tutkimusta ja miksi puhetta muutosjohtamisesta 
ja suhtautumisesta muutokseen? 

 Suomalaiset organisaatiot asettuvat organisaatiomuutosvauhdissa Euroopan kärkeen. 

 Tutkimusten mukaan yli 80 % organisaatiomuutoksista epäonnistuu.

 Epäonnistuneet muutosyritykset aiheuttavat organisaatioille aineellisia ja aineettomia 
pääomamenetyksiä. 

 Organisaation jäsenille muutos tarkoittaa ylimääräistä työtä ja sopeutumisen tarvetta. 

 Organisaatiomuutos synnyttää epävarmuutta.

 Lisääntynyt epävarmuus saa kysymään: kuka minä olen, mistä olen tullut ja minkä on minun 
tulevaisuuteni. 

 Muutoksessa käynnistyy identiteettityö. 

 Muutosjohtamista on syytä tarkastella sosiokulttuurisena ja psykologisena ilmiönä.



Identiteetti

 Hieman yksinkertaistaen identiteetissä on kysymys siitä 
millaiseksi minä ajattelen itseni/me ajattelemme itsemme.

 Identiteetti rakentuu myös poissulkemisten kautta – millainen 
minä en ainakaan ole/millaisia me emme ainakaan ole 
(luokittelu).

 Identiteetti ei rakennu vain sen mukaan, mitä sinä itse ajattelet 
olevasi.



Identiteetin rakentuminen arkisissa 
vuorovaikutustilanteissa

 Sinä siis itse määrittelet itseäsi (asemointi). 

 Kysymys on myös siitä, millaiseksi toiset ihmiset määrittelevät sinut.

 Nämä asemoinnit tapahtuvat arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

 Identiteettisi rakentuu palavereissa, käytäväkeskusteluissa, kahvitauoilla, 
sähköpostiviesteissä, skypessa jne. Toisin sanoen identiteetti rakentuu suhteessa toisiin 
ihmisiin. 

 Identiteetin rakentuminen on suurimmaksi osaksi tiedostamatonta.

 Koska kysymys on arkisista vuorovaikutustilanteista, identiteetit ovat hyvin tilanteisia. 

 Sinulla on monia identiteettejä. Osa niistä rakentuu työssä ja osa vapaa-ajalla.

 Tunnistat samuutta jotakin/ joitakin kohtaan ja erilaisuutta jotakin/joitakin kohtaan 
asemoidessasi itseäsi.

En kestä 
paikallaan 

junnaamista.
Olen hyvä 
saamaan 

muut mukaan

Kommentti hr-
päälliköltä 

toimitusjohtajalle: 
Nykyään olisi hyvä 

ymmärtää tunteiden 
merkitys liiketoiminnan 

kasvattamisessa.

Käytäväkeskustelu: 
Jos sinäkin olisit 

aikanaan opiskellut 
organisaatio-

psykologiaa, voisit 
nähdä tämän toisin



Vuorovaikutuksessa tapahtuva asemointi 
Meille kaikille on tärkeää, että  koemme asemoinnit mieluisina. Mieluisia ovat 
asemoinnit, joita arvostamme. Kulttuurisidonnaisuuden vuoksi tunnistamme 
välittömästi, kun meidät asemoidaan arvostavasti.

Kannattaa pohtia: 
Oletko joskus kokenut itsesi

 vähäpätöiseksi, tyhmäksi, saamattomaksi 
 osaamattomaksi
 hitaaksi
 ymmärtämättömäksi
 muutosvastarintaiseksi?

Jos näin on, sinut on asemoitu tavalla, joka ei vastaa omaa käsitystä itsestäsi. 
Terveellä itsetunnolla varustettu ihminen näkee itsensä aina hyvänä ja 
arvostettavana. Itse asiassa vähän parempana joltakin osin kuin toiset.

Sanojen rinnalla on 
kehon kieli ja muut 
teot, jotka koetaan 

arvostuksen/
arvottomuuden 

osoituksina.



Vuorovaikutuksessa tapahtuva asemointi 

Organisaatiomuutos on ajanjakso, jossa me kaikki olemme organisaatiossa lisääntyneen 
epävarmuuden vuoksi erityisen herkkiä tunnistamaan ja tulkitsemaan meihin kohdistuvia 
asemointeja – synnyttivätpä ne meissä positiivisia tai negatiivisia kokemuksia. 

Mitä merkityksellisempi henkilö olet, sen suurempi vaikutus sinun asemoinneillasi on 
toisiin ihmisiin.

Sanojen rinnalla on 
kehon kieli ja muut 
teot, jotka koetaan 

arvostuksen/
arvottomuuden 

osoituksina.
Vallan

merkitys



Asemointi ja sen merkittävyys 
organisaatiomuutoksessa

 Organisaation johto pyrkii määrittämään millaisia identiteettejä 
organisaatiossa olisi oltava. 

 Tämä näkyy kielenkäytössä. Organisaatiomuutostilanteessa määritämme 
millaisia osaajia meillä tarvitaan: moniosaajia, myyntihenkisiä, innovatiivisia, 
luovia, ulospäinsuuntautunteita jne. 

 Saatamme jopa viitata joihinkin henkilöihin, joilla on näitä ominaisuuksia.

 Usein korostamme millaiselle osaamiselle ei enää ole käyttöä.

Vallan 
merkitys



Taistelu oman identiteetin puolesta 
Jos sinulla ei ole muutostilanteessa
• mahdollisuutta vahvistaa itsetuntoasi, 
• kertoa itseäsi arvostettavana, 
• rakentaa oman identiteettisi jatkuvuutta ja 
• näin vähentää organisaatiomuutoksen  syntyvää epävarmuutta 
saatat arvottomuuden kokemusten syntyessä käydä identiteettitaisteluun.

Identiteettitaistelu tulkitaan usein virheellisesti muutosvastarinnaksi.
Identiteettitaistelu ainakin hidastaa, jos ei kaada koko organisaatiomuutosta. Se on meille hyvin 
kuormittavaa. Negatiivinen kokemus, jonka silmälasien läpi katsomme muutosta.

Kannattaa muistaa, että arvottomuuden kokemukset 
syntyvät arkisissa vuorovaikutustilanteissa. Niitä syntyy meille kaikille, kun 
meitä asemoidaan itsellemme epämieluisasti. Hiearkinen asema ei suojaa ketään. 

Toki osa meistä tunnistaa huonosti näitä tunteita itsessään, minkä vuoksi muutoksessa toimiminen tuntuu 
epämiellyttävältä eikä ota sujuakseen.

Identiteetti-
taistelu



Miten selvitä muutoksen pyörteissä?
Valitettavan usein organisaatiomuutosta johdetaan niin,  että johtajat puhuvat ja muut 
kuuntelevat. Asetelma olisi syytä kääntää toisin päin. Meistä jokainen voi paremmin 
silloin, kun kokee tuleensa nähdyksi ja arvostetuksi omana itsenään. 

Muutosta johdettaessa tärkeämpää kuin puhuminen on työyhteisön jäsenten 
kuunteleminen ja tukeminen. 

Muutoksessa ihmisillä on oltava mahdollisuus kertoa identiteettiään niin, että sillä on 
myötämielinen kuulija.

Muutosta johtavien kannattaa ottaa kuunteleminen omaksi tehtäväkseen. Muutoin 
saattaa menettää mahdollisuuden johtaa muutosta onnistuneesti.

Kannattaa panostaa työyhteisön jäsenten mahdollisuuksiin tuoda itseään esiin 
kyvykkäinä ja arvostettavina.



Miten selvitä ilman identiteettitaisteluja?

On tärkeä, että organisaatiossa toimivat kaikilla organisaation tasoilla voivat säilyttää  
hallinnan tunteen ja tunteen omasta arvostaan.

Jos organisaatiomuutos edellyttää uudenlaisen roolin haltuunottoa, on tärkeä saada 
tukea uuden identiteetin rakentamiselle muuttuvassa organisaatiossa (positiivinen 
asemointi).

Muutosta johtavien kannattaa varoa provokaatioita (esim. epämukavuusalueelle meno).

Meille tekee hyvää kuulua johonkin arvostusta saavaan ryhmään. Muutosta johtavien 
kannattaa tukea pienten ryhmien kollektiivisia identiteettejä kannattaa tukea.

Muutosta johtavien kannattaa huolehtia, että heillä itselläänkin on myötämielinen kuulija 
(esim. työnohjaus, coaching, mentori).



Yksinkertainen resepti:

Muutoksen pyörteissä selviää, kun saa arvostusta ja 
mahdollisuuden rakentaa uutta identiteettiä osaavan 

muutosjohtajan tuella.



Hyvä muutosjohtaja

Saa asiat sujumaan myös 
odottamattomissa 

tilanteissa

Saa muut innostumaan

Osaa toimia 
vuorovaikutteisesti

Osaa asettaa tavoitteita ja 
määrittää askelmerkkejä 
yhdessä muiden kanssa 

Osaa toimia ennakoivasti

Ymmärtää ihmisenä olemisen 
lainalaisuuksia

Pyrkii päättäväisesti 
tavoitteisiin

Kykenee käymään 
vaikeitakin keskusteluja 

toista arvostaen

Kykenee muuttamaan 
mielipiteensä tarvittaessa

Osaa kuunnella



Kiitoksia. Menestystä ja kestävyyttä tuleviin 
muutoksiin!

Markkinointi-instituutti
www.markinst.fi

https://www.youtube.com/user/MarkinstFi
https://twitter.com/markinst
https://www.linkedin.com/company/markkinointi-instituutti
https://www.facebook.com/markinstfi
https://fi.pinterest.com/markinst/

