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Tämä tutkimus tarkastelee perheyrityksen identiteetin muodostumista caseyrityksessä. 

Tavoitteena on tutkia, miten ja mistä tekijöistä perheyrityksen identiteetti muodostuu.  

Tämän laadullisen tutkimuksen teoreettinen osuus on toteutettu 

kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksen empiirisenä aineistona käytettiin caseyrityksen 

omistajilta kerättyjä haastatteluja sekä caseyrityksessä suoritetun havainnoinnin 

tuloksia. Aineistoa analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin.  

Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta perheyrityksen identiteetin muodostumisen 

olevan monivaiheinen prosessi. Perheyrityksen identiteetti rakentuu perheen arvojen 

pohjalle. Perheen ja organisaation identiteetit ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

keskenään.  
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This study examines identity formation in a family business.  The goal of this study is 

to examine how and from which factors the identity of a family business is formed.  

The theoretical part of this qualitative research was conducted by using the existing 

literature related to the subject of the study. The empirical material was based on the 

interviews done with the owners of the family business and using observation as a 

research method. The material was analysed based on categorical content methods.  

The results of this study show that the formation of a family business identity is a  

multiphased process.  The identity of a family business is  based on family values. The 

identities between the family and the family business are in a constant interaction. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1. Taustaa 

 

Perheyrityksillä on yhteiskunnassamme vahvat historialliset juuret sekä laaja 

esiintyvyys, kuin myös tärkeä taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus (Zachary, 2011, 

27; Heck & Stafford, 2001; Heck & Trent, 1999).  

 

Perheyrityksiin ja niiden erityispiirteisiin kohdistuvaa tutkimusta on tehty paljon, 

useista eri näkökulmista. On todettu muun muassa perheyritysten kilpailukyvyn 

pohjautuvan niin sanottuun 25 vuoden kvartaaliajatteluun. Pitkäjänteisyys ja 

kärsivällisyys voidaan nähdä perheyritysten menestystekijöinä. 

Perheyrityssysteemissä yhdistyvät uniikilla tavalla yrittäjyys ja perhe, mikä voi luoda 

kilpailuetua muihin yrityksiin verrattuna. 

 

Perheyrityksillä voi olla pitkät perinteet ja vahvaksi muodostunut käsitys siitä, mitä 

yritys on. Organisaation identiteetin sanotaankin olevan yksi keskeisimpiä 

kilpailuedun luojia. Kun organisaation identiteetti on vahva ja organisaation jäsenten 

sitoutuminen organisaation identiteettiin on vankalla pohjalla, tuottaa se kilpailuetua 

organisaatiolle (Dhalla, 2007).  

 

On todettu, että kahden dynaamisen yksikön; perheen ja liiketoiminnan, 

tasapainottaminen on haasteellinen tehtävä perheyrityksissä. Liiketoimintapuolen 

korostuessa liikaa, voi perheen kommunikaatio, identifiointi ja lojaalisuus jäädä liian 

vähälle huomiolle, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia perheen sisällä. Toisaalta myös 

perhepuolen ylikorostuminen saattaa olla haitallista liiketoiminnalle esimerkiksi 

viestinnässä, liikesuhteissa, päätöksenteossa tai strategisissa valinnoissa. 

Perheyritysysteemin jonkin osa-alueen korostuessa liikaa, voidaan kohdata 

kasvava määrä konflikteja, jotka voivat johtaa jopa liiketoiminnan lopettamiseen tai 

ratkaisemattomiin konflikteihin perheenjäsenten välillä.  
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Lähtökohtana tämän tutkielman tekemiselle on oma mielenkiintoni perheyrittäjyyden 

eri ulottuvuuksia kohtaan. Koko ikäni perheyrittäjyyttä seuranneena ja siinä mukana 

eläneenä koen opintojeni loppumetreillä tärkeäksi tarkastella aiheeseen liittyviä 

ilmiöitä myös tieteellisestä näkökulmasta. Käynnistävänä tekijänä juuri tämän 

aiheen valinnan kannalta toimi omassa perheyrityksessä käynnistynyt tapahtumien 

sarja, jonka seurauksena muodostui tarve rakentaa perheyrityksen identiteetti 

uudelleen. Tämän tutkielman keskeisenä tarkoituksena on tarkastella identiteetin 

muodostumista perheyrityksessä. 

 

1.2. Perheyrityksen määritelmä  

 

Perheyrityksiä toimii kaikissa kokoluokissa ja useilla eri toimialoilla. Koska 

perheyrityksien väliset eroavaisuudet koon ja toimialojen suhteen ovat merkittäviä, 

tuo se oman lisähaasteensa perheyrityksen määritelmän muodostamiseen. 

Koirasen (2007; TEM 2009) mukaan perheyrityksestä on mahdotonta muodostaa 

aukotonta määrittelyä, mutta ”riittävän hyvän ja sopivan” määritelmän 

muodostaminen on mahdollista. 

 

Vaikka perheyrittäjyyden määritelmä vaihtelee eri tutkimusten välillä, tutkimukset 

pääasiassa määrittelevät perheyrityksen yritykseksi, jonka omistuksessa sekä 

toiminnassa perheenjäsenet ovat yhteisesti mukana. TEM:in mukaan 

perheyrityksen määrittelyssä Suomen tasolla on keskeistä se, että perhe kontrolloi 

yritystä hallinnon, omistuksen ja johdon kautta, vaikka perhe tai suku eivät 

edustaisikaan äänivallan enemmistöä yrityksessä (TEM, 16).  Perheen ja yrityksen 

yhdistymisellä on uskottu olevan uniikkeja ominaisuuksia, joiden on katsottu 

selittävän esimerkiksi perheyritysten ja muiden yritysten välisiä suorituseroja 

(Shepherd & Haynie, 2009, 1246; Habbershon, Williams & MacMillan, 2003).  
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Koiranen (1998; Tourunen 2009) määrittelee perheyrityksen rakenteellisten ja 

toiminnallisten ominaisuuksien mukaan. Rakenteellisilla ominaisuudella viitataan 

perheen ja suvun määräysvaltaan, kun taas toiminnallisilla ominaisuuksilla viitataan 

perheen tai suvun jäsenten aktiiviseen osallistumiseen yrityksen toimintaan. Tämän 

määritelmän mukaan yritys on perheyritys, jos se on 

 

1. omistukseltaan ja johtamiseltaan yhden perheen tai suvun määräysvallassa 

oleva liiketoiminnallinen kokonaisuus, jossa 

 

2. yhdistyvät vuorovaikutteisesti perhesysteemin ja yrityssysteemin toiminnot ja 

jossa 

 

3. on tapahtunut, tapahtumassa ja/tai odotetaan tapahtuvaksi 

sukupolvenvaihdos perheen tai suvun jälkikasvun hyväksi. (Tourunen, 2009, 

15–16) 

 

Toinen, kauppa- ja teollisuusministeriön perheyritystyöryhmän (2005) määritelmä 

perheyrityksistä pitää perheyritys-käsitettä yläkäsitteenä, ”sateenvarjona”, jonka alle 

asettuu perheyhtiö-käsite. Määritelmässä otetaan huomioon perheyrityksen 

rakenteellinen ja toiminnallinen mittari. Määritelmän mukaan yritys on perheyhtiö, 

jos 

 

1. Äänivaltaenemmistö on yrityksen perustaneella/perustaneilla luonnollisilla 

henkilöllä/henkilöillä tai yrityksen osakekannan hankkineella luonnollisella 

henkilöllä/hankkineilla luonnollisilla henkilöillä tai heidän puolisoillaan, 

vanhemmillaan, lapsellaan tai lapsen rintaperillisillään. 

 

2. Äänivaltaenemmistö on välillistä tai välitöntä.  

 

3. Vähintään yksi suvun tai perheen edustajista on mukana yrityksen 

toiminnassa, johdossa tai hallinnossa. 
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4. Listatut yhtiöt täyttävät perheyhtiömääritelmän, mikäli yrityksen perustajalla 

tai yrityksen (osakekannan) ostaneella henkilöllä tai heidän perheellään tai 

jälkeläisillään on 25 prosentin osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta 

äänivallasta. (Perheyritystyöryhmä, 2005, 35–36) 

 

Edellä on esitetty kaksi samansuuntaista määritelmää perheyrityksestä, jotka 

muistuttavat toisiaan, mutta joiden tarkkuudessa on kuitenkin eroavaisuuksia. 

Tämän tutkimuksen määritelmäksi valikoitui elinkeinoministeriön 

perheyritystyöryhmän määritelmä perheyrittäjyydestä ja perheyhtiöstä. Syynä 

määritelmän valintaan oli pääasiassa se, että tarkastelun kohteena olevassa 

caseyrityksessä X, joka on vasta perustettu, ei ole tehty sukupolvenvaihdosta eikä 

ole tiedossa, tullaanko sellaista tekemään. Tässä tutkielmassa tutkimuksen 

kohteena on osakeyhtiömuotoinen perheyritys.  

 

1.3. Tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, kuinka perheyrityksen identiteetti 

muodostuu ja kuinka perheidentiteetti ja yrityksen identiteetti ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään. Tarkastelun kohteena on myös, mistä tekijöistä 

perheyrityksen identiteetti muodostuu.  

 

Tutkimukseni tavoitteena on kuvata perheyrityksen identiteetin muodostumiseen 

liittyvän prosessin vaiheita ja osa-alueita.  Tutkimuksessa pyritään syvällisesti 

kuvaamaan, mistä tekijöistä perheyrityksen identiteetti muodostuu. Tavoitteena on 

myös tarkastella, millaisia vaikutuksia perheyrityksen identiteetillä on perheen 

identiteetin muovautumiseen yrityksen toiminnan edetessä.  Tutkimus sisältää 

pohdintaa perheidentiteetin ja yrityksen identiteetin mahdollisesta 

vuorovaikutussuhteesta.   
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Tutkimuksen teoreettisen osion tavoitteena on muodostaa koherentti teoreettinen 

viitekehys perheyrittäjyyden, yksilön identiteetin sekä organisaation identiteetin 

teemojen ympärille. Tavoitteena on myös määritellä tutkimuksen kannalta keskeiset 

käsitteet. Teoriaosuus keskittyy vahvasti aikaisempaan tutkimukseen tutkimuksen 

keskeisistä teemoista. Teoreettisen viitekehyksen kautta tarkastellaan empiirisen 

osion tuloksia ja peilataan niitä olemassa olevaan teoriaan.  

 

Tutkimus rajataan case-yritykseen X, joka kuvaillaan tarkemmin empiirisen osion 

alussa. Tutkimus rajataan case-yrityksen omistajajäseniin, jotka ovat samaa 

perhettä. Vaikka yritys työllistää myös perheen ulkopuolisia henkilöitä, keskitytään 

tutkimuksessa vain perheenjäseniin. Teoreettisesta viitekehyksestä rajataan pois 

identiteetti- ja roolikonflikteihin liittyvä sukupuolen vaikutus, eli tarkastelussa ei 

keskitytä esimerkiksi siihen, kuinka naiset yhdistävät perheen ja yrittämisen.  

 

 

1.4. Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset  

 

Tutkimuskysymys, johon pyritään tutkimuksessani vastaamaan, on: 

 Miten uuden yrityksen identiteetin muodostuminen tapahtuu? 

 

Tutkimuskysymykseen haetaan vastauksia seuraavien apukysymysten avulla 

empiiristä aineistoa tarkastelemalla:  

 Mistä tekijöistä perheyrityksen identiteetti muodostuu? 

 Kuinka perheidentiteetti vaikuttaa perheyrityksen identiteetin 

muodostumiseen? 

 Millä tavoin yrityksen identiteetti ja perheen identiteetti ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään? 

 



6 
 

Tutkimukseni kohteena on Etelä-Suomessa toimiva perheyritys, jonka toiminnassa 

on tapahtunut runsaasti sisäisiä muutoksia vuoden 2014 aikana. Yksi suurimmista 

muutoksista on tapahtunut yrityksen omistuspohjassa. Omistuspohjan muuttuminen 

sai aikaan uuden yrityksen perustamisen ja omistajien halun määritellä itsensä ja 

yrityksensä uudelleen. Yrityksen identiteettiä haluttiin lähteä siis tietoisesti 

rakentamaan kohti ”unelmaorganisaatiota”. Uudessa, vasta perustetussa 

yrityksessä työskentelee perheenjäseniä kahdessa sukupolvessa. Lisäksi yritys 

työllistää ulkopuolisia työntekijöitä.  

 

Koska tutkimukseni empiirinen osio käsittelee pääasiassa omistajien subjektiivisiin 

näkemyksiin ja kokemuksiin pohjautuvaa aineistoa, ja tarkoitus on saada syvällistä 

tietoa juuri tutkimuksen kohteena olevasta yrityksestä, on tarkoituksenmukaista 

suorittaa tutkimus suomen kielellä. Näin tunteiden ja ajatuksien ilmaiseminen on 

täsmällisintä ja monipuolisinta.   

 

1.5. Tutkimusmetodologia 

 

Tässä tutkimuksessa ja sen toteuttamistavoissa korostuvat yksittäisten henkilöiden 

subjektiiviset näkemykset. Koska kyseessä on caseyritykseen perustuva tutkimus, 

on tutkimuksen yhtenä tärkeänä kulmakivenä on tarkastella tutkittavaa ilmiötä eri 

yksilöiden näkökulmista muodostuvana kokonaisuutena. Näin ollen on 

tarkoituksenmukaista toteuttaa tutkimus laadullisin tutkimusmenetelmin. 

Laadullisen tutkimuksen yhtenä tyypillisenä piirteenä kun on sellaisten metodien 

suosiminen, joissa tutkittavien näkökulmat pääsevät esille (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 164). Tutkimuksen tarkoituksena on tarkasteltavan ilmiön 

kuvaaminen ainutlaatuisena tapauksena, case-tutkimuksena.  

 

Tämän tutkielman aineistonkeruumenetelmänä käytetään teemahaastattelua sekä 

havainnointia. Teemahaastattelussa aiempien tutkimusten ja aihepiiriin 

tutustumisen pohjalta valmistellut teemat ovat kaikille haastateltaville samoja, 
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vaikka tiukkaa etenemisreittiä ei ole määritelty. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47–48, 66; 

Eskola & Suoranta 2000, 86–87.) Teemahaastattelussa pyrkimyksenä on 

huomioida ihmisten tulkinnat ja heidän merkityksenantonsa. Vapaalle puheelle 

annetaan tilaa.  

 

Caseyrityksessä toteutetaan useampi haastattelujen sarja tutkimusprosessin 

edetessä. Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina. 

 

Havainnointia käytetään tässä tutkielmassa haastatteluiden lisänä ja tukena. 

Havainnoinnin etuna on, että sen avulla saadaan välitöntä ja suoraa informaatiota 

yksilön, ryhmien ja organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä. Se 

mahdollistaa pääsyn tapahtumien luonnollisiin ympäristöihin. Havainnointi sopii 

menetelmänä hyvin laadullisen tutkimuksen menetelmäksi ja erinomaisesti 

esimerkiksi vuorovaikutuksen tutkimiseen. Havainnoiden voi myös tutkia tilanteita, 

jotka muuttuvat nopeasti tai ovat vaikeasti ennakoitavissa. (Hirsjärvi et al. 2009, 

212–213.) Havainnoinnin tarkoituksena on tässä tutkielmassa syventää 

haastatteluilla kerättyä aineistoa ja antaa laajempi pohja ilmiön tutkimista varten.  

 

1.6. Tutkielman rakenne  

 

Tutkielman aluksi rakennetaan teoreettinen viitekehys, jonka tavoitteena on esitellä 

aiempaa tutkimusta perheyrittäjyyden, yksilön identiteetin ja organisaation 

identiteetin tutkimuskentältä. Teoreettista viitekehystä täsmentävät identiteetin 

tutkimukseen vahvasti liittyvät identiteettikonfliktit sekä psykologisen omistajuuden 

käsite. Kuvio 1 havainnollistaa teoreettisen viitekehyksen pääosa-alueita. 
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Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys  

 

Teoreettisen viitekehyksen pääasiallisena tavoitteena on toimia tämän tutkimuksen 

tutkimusaukon ja tutkimuskysymyksen määrittäjänä. Tutkimuskysymykseen 

pyritään vastaamaan kerätyn aineiston kautta.  

 

Teoriaosion jälkeen seuraa tutkimuksen empiriaosuus. Empiriaosuuden aluksi 

kuvataan caseyrityksen lähtötilanne sekä tutkimusta varten haastateltavat henkilöt. 

Empiriaosuuden tarkoituksena on analysoida kerätyn haastattelu- ja 

havainnointiaineiston sisältöä ja peilata sitä teoreettiseen viitekehykseen.  

Tutkimustuloksia on tarkoitus tarkastella aiemman tutkimuksen valossa ja löytää 

tutkimuskysymykseen vastaamisen kannalta keskeiset liittymäkohdat aineistosta. 

Näin saadaan kokonaiskuva siitä, kuinka perheyrityksen identiteetti muodostuu ja 

minkälaisia ulottuvuuksia identiteetillä tässä tapauksessa on.   

 

Tutkielman johtopäätöksissä kuvataan, kuinka tutkimustulokset suhteutuvat 

aiempaan tutkimukseen. Johtopäätöksissä arvioidaan tutkimuksen tuloksien 

 

Yksilön 

identiteetti 

Organisaation 

identiteetti 

Imago 

Kulttuuri 

Yritysidentiteetti 

(corporate identity) 

- Social actor view 

- Social 

construction view 

Perhekulttuuri 

Perheen 

identiteetti 
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merkitystä aiheesta käytävän yhteiskunnallisen keskustelun kannalta. Pohditaan 

myös, kuinka perheyrityksen identiteetin muodostumista tulisi jatkossa käsitellä. 

Johtopäätöksissä esitetään – tutkimuksen rajaukset huomioiden- 

jatkotutkimustarpeet, jotka kumpuavat tehdystä tutkimuksesta.  

 

Tämä tutkielma antaa uuden näkökulman identiteetin muodostumisen tarkasteluun 

perheyrityksissä. Tutkimuksen tärkeänä kulmakivenä ovat yksilöiden kokemukset 

omasta ja perheen identiteetistä ja havainnot siitä, kuinka perheidentiteetti vaikuttaa 

perheyrityksen identiteetin muodostumiseen. Lisäksi tutkimus hahmottaa, 

minkälainen vaikutus yksilöiden aikaisemmin kokemilla rooli- ja 

identiteettikonflikteilla on perheyrityksen identiteetin muodostumiseen. Tutkimus 

antaa erilaisen näkökulman identiteetin muodostumiseen perheyrityksissä, sillä se 

kuvaa nimenomaan tietoista identiteetin muodostamisprosessia ja siihen liittyviä 

osa-alueita. 
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2. IDENTITEETTI, YKSILÖN IDENTITEETTI, YRITYSIDENTITEETTI  

 

Identiteetin tutkimuksen juuret yltävät pitkälle antiikin filosofien pohdintoihin. Yksilön 

identiteettiä on tutkittu erityisesti psykologian tutkimusalalla, mutta myös tässä 

tutkimuksessa sen merkitys on tärkeä muodostettaessa teoreettista viitekehystä. 

Yksilön identiteetin kautta pääsemme rakentamaan perheen identiteettiä ja sen 

kautta myös yrityksen/organisaation identiteettiä. Esimerkiksi 

organisaatioidentiteetin käsite ja teoriat lähtevät liikkeelle yksilöidentiteetin 

teoriasta; vaikka tutkimuskohteet ja tutkimussuunnat eroavat toisistaan, on niiden 

välillä nähtävissä runsaasti yhtäläisyyksiä. 

 

Organisaatioihin ja johtamiseen keskittyvässä akateemisessa vuoropuhelussa on 

viime vuosikymmeninä keskitytty erityisesti identiteetteihin ja 

identiteettiprosesseihin. Identiteetin teemoihin liittyvän tutkimuksen kenttä on laaja 

ja tutkittava aihe. Identiteetti ja ”itseys” ovat vailla perinteisiin objekteihin liittyvää 

tarkkuutta, mikä aiheuttaa sen, että niitä on haasteellista kuvailla ja selittää. (Dunne, 

1996, 143; Brown, 2014, 4) Eri tieteenalojen eroavaiset määrittelyt osoittavat, että 

identiteetin tutkimuksessa on tarve jatkuvalle keskustelulle eri tutkimuskenttien ja 

paradigmaattisten rajojen yli.  

 

2.1. Yksilön identiteetti  

 

2.1.1. Yksilön identiteetin määritelmä 

 

Identiteetillä viitataan merkityksiin, joita yksilöt liittävät refleksiivisesti itseensä, ja 

jotka kehittyvät ja säilyvät sosiaalisen kanssakäymisen prosessien kautta, kun 

yksilöt esittävät kysymyksen ”kuka olen?” (Cerulo, 1997; Gergen & Gergen, 1988; 

Brown, 2014). Edellä esitetty määritelmä yksilön identiteetistä on laajasti käytetty, 

ja sitä käytetään myös tämän tutkimuksen määritelmänä yksilön identiteetistä. 
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Kuten yksilön identiteetin määritelmä kuvailee, jopa yksilötason identiteetin on 

kirjallisuudessa tunnistettu olevan sosiaalinen konstruktio (Gergen & Davis, 1985; 

Gioia, Schultz, Corley, 2000), joka syntyy vuorovaikutuksesta muiden ihmisten 

kanssa (Cooley, 1902; Gioia, Schultz, Corley, 2000 ). Gioia et alin (2000) mukaan 

identiteetti on tiettyjen pysyvien arvojen ilmentymä, mutta näiden arvojen tulkinta ei 

välttämättä ole pysyvä. Näin ollen, vaikka identiteetin ydin näyttäytyykin 

muuttumattomana ja pysyvänä, se on kuitenkin jatkuvassa muutostilassa sen 

käytännöllisen monitulkintaisuuden ja monimutkaisuuden vuoksi. Tämä muutostila 

mahdollistaa erilaisten tulkintojen tekemisen sekä arvojen, joita identiteetti edustaa, 

mukautumisen useisiin tapauksiin.  

 

Brownin (2014) mukaan itseys muodostuu suhteellisen vakaana pysyvien 

merkitysten varaan, jotka voivat muuttua vain vähitellen. Toisaalta identiteettejä, 

joita yksilöllä voi olla useita (työ- ja perheidentiteetti), voidaan muodostaa, kadottaa 

ja muuttaa paljon nopeammin, mahdollisesti jopa välittömästi kontekstien ja 

preferenssien muuttuessa. Tämä näkökulma edustaa useimpien 

sosiaalipsykologien näkökulmaa, jossa itseys määritellään identiteetin 

yläkäsitteeksi.  

 

Yksilötasolla identiteetin muodostumisprosessi organisaatiokontekstissa voidaan 

määritellä jännitteeksi kahden kysymyksen vaatimuksiin vastaamisen välillä: ”Mitä 

sinä (organisaatio) haluat minulta?” ja ”Mitä minä haluan olla tulevaisuudessa?”. 

Ensimmäinen kysymys liittyy yksilön identiteettiin sosiaalisena toimijana 

organisaatiossa, kun taas toinen kysymys liittyy yksilön identiteetin sosiaaliseen 

rakentumiseen. (Linstead & Thomas, 2002: 5; Gioia et al, 2010, 4) 

 

Albert ja Whetten (1985) kuvailevat (yksilön) identiteetin muodostumisprosessia 

kolmen vaiheen kautta. Ensimmäiseksi ulkopuoliset sidosryhmät vertaavat 

kohdeyksilöä itseensä. Seuraavaksi tieto arviosta kulkeutuu yksilölle keskustelun 

kautta ja yksilö ottaa tämän palautteen huomioon vertaillessaan itseään muihin, 

mikä lopulta vaikuttaa siihen, kuinka yksilö määrittelee itsensä. Ulkopuolelta saatu 



12 
 

palaute on siis tärkeässä osassa yksilön identiteetin muodostumista. Identiteetti ei 

muodostu tyhjiössä, vaan se rakentuu sosiaalisten tilanteiden kautta.  

 

Sosiaalisesti rakentuneisiin identiteetteihin on vaikutusta niillä merkitysten sarjoilla, 

joita toimija (henkilö, organisaatio, valtio) liittää itseensä, samalla kun se ottaa 

omakseen muiden tärkeiden toimijoiden näkökulman. Sosiaaliset toimijat 

muodostavat identiteettinsä oppimisen ja kanssakäymisen kautta, näkemällä 

itsensä niin kuin muut näkevät. Samanaikaisesti kun ihmiset ja ryhmät määrittelevät 

itsensä keskeisten kollektiivisten ominaisuuksien kautta, he myös havainnoivat 

erilaisuuttaan suhteessa muihin. Yksilötasolla ihmiset pyrkivät saavuttamaan 

”optimaalisen erottuvuuden”: tilan, jolloin he ovat riittävän samankaltaisia tullakseen 

yhdistetyksi tiettyyn ryhmään, mutta kuitenkin riittävän erilaisia ollakseen 

erotettavissa ominaisuuksiltaan (Brewer, 1991; Gioia, Price, Hamilton & Thomas, 

2010, 3-4).  

 

Weickin (1995: 20; Gioia et al, 2000) mukaan identiteetit rakentuvat 

vuorovaikutuksen prosessista. Eri interaktioiden välillä vuorottelu tarkoittaa myös 

vaihtelua itsensä määrittelyn välillä. Yksilön identiteettiä täytyy aktiivisesti luoda ja 

ylläpitää vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Giddens, 1991; Gioia et al, 2000). 

Näin ollen ajatus yksilön identiteetin jatkuvasta muodostamisesta ja säilyttämisestä 

vuorovaikutuksen kautta on tärkeä tehtäessä havaintoja ja huomioita yksilön 

identiteetistä. Tämä havainto ei ole tärkeä vain yksilöille, vaan myös organisaatioille, 

sillä myös organisaation identiteetti muodostuu samankaltaisten vuorovaikutteisten 

prosessien kautta.   

 

2.1.2. Yksilön identiteetin muodostuminen: identiteettityö  

 

Identiteettityöllä kuvaillaan yksilön sitoutumista niiden rakenteiden 

muodostamiseen, korjaamiseen, ylläpitämiseen, vahvistamiseen tai uudistamiseen, 

jotka ovat yhtenäisyyden ja yksilöllisyyden/erottuvuuden kannalta tuottavia. Toisin 
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sanoen, identiteettityö sisältää ne (molemminpuolisesti) perustavanlaatuiset 

prosessit, joiden kautta yksilöt pyrkivät muotoilemaan suhteellisen yhtenäisen ja 

erottuvan käsityksen yksityisestä identiteetistään. Identiteettityöhön sisältyy 

yksilöiden pyrkimykset hyväksyä ja omaksua identiteettinsä. Identiteettityöhön 

sisältyy lisäksi tietyissä rajoissa yritykset vaikuttaa useisiin sosiaalisiin 

identiteetteihin, jotka liittävät heidät eri ympäristöihin, joissa he elävät elämäänsä. 

(Watson 2008, 129; Brown 2014, 4-5) 

 

Tieteellisessä keskustelussa on vahvasti näkyvillä sen ajatusmaailman 

yleistyminen, jonka mukaan identiteeteillä ja näin ollen myös identiteettityöllä voi olla 

syviä yksilötason sekä kollektiivisen tason, kuten ryhmä- ja organisaatiotason 

vaikutuksia. Kuten jo aiemmin tuli ilmi, identiteetit eivät elä tyhjiössä, vaan ne ovat 

sosiaalisesti rakentuneita. Näin voidaan arvioida, että sosiaalisesti rakentuneilla 

identiteeteillä on vaikutusta myös yksilötason ulkopuolella, sillä identiteetin 

rakentumisen prosessi on vuorovaikutteinen molempiin suuntiin. Yksilön 

identiteettiä rakennetaan sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa, samoin kuin 

ryhmien ja organisaatioiden identiteettejä. (Brown, 2014, 4-6)  

 

2.1.3. Psykologinen omistajuus rakentaa yksilön identiteettiä  

 

Psykologisella omistajuudella tarkoitetaan yksilön kiintymyksen ja omistajuuden 

tunteita jotakin organisaatiossa sijaitsevaa objektia kohtaan (Pierce, Kostova & 

Dirks 2001, 299). Yksilö tuntee siis omistavansa fyysisen tai sosiaalisen kohteen 

("Se on MINUN!").  

Pierce et al (2001) toteavat, että yksilö voi tuntea omistajuutta fyysisten kohteiden 

lisäksi ei-fyysisiä elementtejä kohtaan. Psykologisen omistajuuden kohde voi olla 

siis materiaalisen kohteen, kuten esimerkiksi työtehtävän lisäksi esimerkiksi idea. 

Omistajuuden tunteet voivat saada yksilön kokemaan jonkin fyysisen tai 

aineettoman objektin oman itsensä jatkeena (Pierce et al. 2001, 299; Belk 1998; 

Dittmar 1992; Furby, 1978). Näin psykologisen omistajuuden kohteesta tulee osa 

henkilön identiteettiä.  
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Pierce et alin (2001) mukaan psykologista omistajuutta esiintyy, sillä se tyydyttää 

tiettyjä inhimillisiä motiiveja: 1) vaikuttaminen ja vaikuttavuus, 2) yksilön identiteetti 

ja 3) oma paikka. 

 

Omistamisen ja omistajuuden tunteiden kokemisen perustana on usein 

hallitsemisen ja kontrollin tarve. Omistajuuden mukanaan tuomat oikeudet antavat 

yksilölle mahdollisuuden tutkia ja muunnella ympäristöään. Näin yksilö täyttää 

sisäsyntyisen tarpeensa olla tehokas ja vaikuttaa asioihin. Pierce et alin (2001, 300) 

mukaan yksilön tarve kokea olevansa tehokas ja vaikuttava johtaa omistajuuden 

tavoitteluun ja näin myös psykologisen omistajuuden tunteiden syntymiseen. Kun 

yksilön on mahdollista kontrolloida psykologisen omistamisen kohdetta, 

omistajuuden tunteet vahvistuvat. Omistajuuden kohteet, joita yksilö voi 

kontrolloida, tulevat osaksi yksilön identiteettiä. Kyse on siis "jatketusta minästä", 

jonka rakentamisessa omistamisen kohteilla on suuri merkitys. (Ikävalko, Pihkala & 

Kraus, 2010) 

 

Omistamisen kohteiden yhtenä tarkoituksena on ilmaista yksilön omaa itseä. 

Yksilön tunne identiteetistä, eli kuinka yksilö määrittelee itsensä, vahvistuu, pysyy 

yllä ja muuttuu sen vuorovaikutuksen kautta, jota käydään omistamisen kohteiden 

kanssa. (Pierce et al, 2001, 299; Dittmar 1992) Yksilöt käyttävät Pierce et alin 

mukaan omistajuutta ja omistajuuden kohteita keinona itsensä määrittelyyn, oman 

identiteettinsä muille ilmaisemiseen ja identiteettinsä jatkuvuuden varmistamiseen 

(2001). Psykologisen omistajuuden tunteiden kokeminen jotakin objektia kohtaan 

voi antaa yksilölle mahdollisuuden tarkastella omaa itseään ja määritellä itsensä 

uniikiksi yksilöksi. Näin ollen psykologisen omistajuuden tunteet ovat tärkeässä 

osassa yksilön identiteetin määrittelyä ja ilmaisua. (Avey, Avolio, Crossley & 

Luthans, 2009,178)  

 



15 
 

Kolmantena psykologisen omistajuuden esiintymisen syynä voidaan nähdä 

yksilöiden tarve omalle paikalleen. Yksilöillä on tarve kokea kuuluvansa johonkin.  

Omasta paikasta tulee osa yksilön identiteettiä. (Pierce et al., 2001, 300) 

Organisaatiokontekstissa oman paikan tarvetta voitaisiin kuvailla siten, että yksilö 

tuntee kuuluvansa organisaatioon, ja näin ollen kokee sen omaksi paikakseen. Van 

Dyne ja Pierce (2004) toteavat näiden tunteiden rakentavan perustan 

organisaatioon sitoutumiselle ja sitoutumisen tunteen vahvistumiselle.  

 

Yksilön identiteetti on lopulta se tarve, jota psykologisen omistajuuden kautta 

tyydytetään (Pierce at al. 2001). Yksilön identiteetillä tarkoitetaan tässä yksilön 

tarvetta selvään kuvaan omasta itsestä. Omistamisen kohteet ja tunne siitä, että 

jokin on "minun" auttavat oman itsensä määrittelyssä. (Van Dyne & Pierce, 2004, 

443) Psykologisen omistamisen tunteet voivat myös auttaa yksilöä ilmaisemaan ja 

vahvistamaan tunnetta omasta itsestä (Zellweger & Astrachan 2008, 349). 

Yrityskontekstissa psykologisen omistajuuden tunteita voidaan havaita esiintyvän 

samalla tavoin kuin muillakin ihmisten elämän osa-alueilla. 

 

Yksilön organisaatiota kohtaan tuntema psykologinen omistajuus liittyy yksilön 

kiintymykseen ja tunnesiteeseen koko organisaatiota kohtaan, psykologinen 

omistajuus työtä kohtaan taas tarkoittaa yksilön omistajuuden tunteita koko 

organisaation sijaan tiettyä työtä tai työtehtävää kohtaan (Bernhard & O'Driscoll 

2011, 349). Yksilö voi siis tuntea omistajuutta hyvinkin pientä organisaation osaa 

kohtaan. Psykologisen omistajuuden avaintekijöitä ovat Bernhardin ja O'Driscollin 

(2011, 347) mukaan korkea psykologisen kiintymyksen taso organisaatiota tai 

jotakin sen osaa kohtaan sekä näin ollen vahva tunne omistajuudesta. Psykologisen 

omistajuuden tunteiden uskotaan saavan yksilöt suojelemaan kohdetta, jonka 

tuntevat omakseen ja lisäksi pitämään huolta kohteesta sekä etsimään kohteesta 

lisää tietoa.  (Pierce et al. 2001, 303) Psykologista omistajuutta voidaan siis kuvailla 

erityisesti tunneperäisenä siteenä omistajuuden kohteeseen. Mitä enemmän tietoa 

yksilöllä on kohteesta, sitä syvempi suhde itseyden ja omistajuuden tunteiden 

kohteen välille rakentuu ja näin ollen sitä syvempi tunne omistajuudesta syntyy.  



16 
 

 

Yksilön psykologisen omistajuuden tunteet organisaatiokontekstissa vaikuttavat 

usein siihen, kuinka vahvasti yksilö tuntee sitoutuneensa organisaatioon ja sen 

toimintaan. Psykologisen omistajuuden tunteilla voi olla vaikutusta myös yksilön 

tyytyväisyyteen ja motivaatioon. (Pierce, O'Driscoll & Coghan 2004) Positiivisina 

koettujen vaikutusten lisäksi psykologisen omistajuuden tunteet voivat myös 

kirvoittaa negatiivisia seurauksia, kuten esimerkiksi vahvaa muutosvastarintaa 

(Pierce et al., 2001) 

 

 

2.2. Organisaation identiteetti  

 

2.2.1. Määritelmä 

 

Organisaation identiteetillä tarkoitetaan Albertin ja Whettenin (1985) klassisen 

määritelmän mukaan organisaation jäsenten kollektiivista käsitystä niistä 

organisaation piirteistä, jotka tekevät organisaatiosta uniikin ja näin ollen muista 

organisaatioista erottuvan. Näillä piirteillä nähdään olevan jatkuvuutta. 

 

Organisaation identiteetin muotoutumisen kannalta keskeisinä piirteinä voidaan 

nähdä organisaation ydinarvot, merkit, tuotteet, palvelut ja toiminnot. Nämä 

keskeiset piirteet ovat Gioia et alin (2013) mukaan välttämättömiä näkökulmia 

organisaation jäsenten määrittelyyn siitä, ”mitä me olemme”. Myös historia näyttelee 

tärkeää osaa organisaation identiteetistä, sillä organisaatio voi tietää toimivansa 

”roolinsa” mukaisesti, jos sen toiminta noudattaa määriteltyjä ydinarvoja. Mikäli 

organisaatiossa ei ole määriteltyjä keskeisiä piirteitä, on hyvin vaikeaa muodostaa 

organisaation identiteettiä. Uuden yrityksen kannalta tarkasteltuna organisaatiolla ei 

ole historiaa, jonka pohjalta identiteetti kumpuaisi. Tällöin identiteetti rakentuu 

muiden tekijöiden varaan. 
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Albertin ja Whettenin määritelmä organisaation identiteetistä on ollut hallitsevassa 

asemassa organisaation identiteettiin liittyvässä tieteellisessä kirjallisuudessa 

usean vuosikymmenen ajan ja suuri osa alan kirjallisuudesta pohjautuukin 

kyseiseen määritelmään (Dhalla, 2007, 245; Ravasi & van Rekom, 2003). 

Organisaation identiteetin on todettu tutkimuksissa olevan vakaa ja kestävä, ja sen 

muuttumisen on oletettu olevan mahdollista vain pitkällä aikavälillä. Kuitenkin 

enenevässä määrin on julkaistu tutkimuksia, joiden mukaan organisaation 

identiteetti on kestävyytensä lisäksi myös joustava, muutettavissa ja 

vahvistettavissa. (Dhalla, 2007)  

 

Organisaatiokontekstissa identiteetti voidaan nähdä usealla tasolla. Yksilötasolla se 

näkyy ihmisten henkilökohtaisina näkemyksinä itsestään organisaatiossa. 

Ryhmätasolla se viittaa tiimien ja organisaation yksiköiden jaettuun, kollektiiviseen 

identiteettiin. Organisaatiotasolla se viittaa organisaation identiteettiin 

kokonaisuutena ja kulttuurisella tasolla se viittaa samankaltaiseen (tarkista 

sanamuoto) identiteettiin läpi organisaation ja yhteisöissä kokonaisuutena. ( 

Cornelissen, Haslam & Balmer, 2007, 3)  

 

Organisaation identiteetti (organizational identity) viittaa siis laajasti siihen, kuinka 

organisaation jäsenet kokevat ja tuntevat organisaationsa ja kuinka he ajattelevat 

siitä. Organisaation identiteettiä pidetään kollektiivisena, jaettuna käsityksenä 

organisaation arvoista ja erityispiirteistä. (Hatch & Schultz, 1997, 357) Gioia et al 

(2000, 64) määrittelevät organisaation identiteetin Albertin ja Whettenin tapaan 

kollektiiviseksi ymmärrykseksi organisaation keskeisistä ja suhteellisen pysyvistä 

ominaisuuksista, jotka erottavat organisaation muista organisaatioista.  
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2.2.2. Kollektiivinen identiteetti ryhmässä ja organisaatiossa  

 

Identiteetti on avainkäsite, joka muotoilee, ylläpitää ja ohjaa yksilöitä minkä tahansa 

sosiaalisen järjestelmän sisällä. Identiteetin voidaan todeta olevan avainkäsite myös 

yhteisöjä tutkittaessa. Identiteetin kehittäminen on elintärkeää useimmille 

sosiaalisille toimijoille, olipa kyse tiimeistä, osastoista tai kokonaisista 

organisaatioista. (Patvardhan, Gioia & Hamilton, 2015) 

 

Tutkimuksissa on todettu, että omistajuuden tunne voi olla myös kollektiivinen, 

ryhmätason ilmiö. Interaktiivisen dynamiikan kautta ryhmä yksilöitä, jotka kokevat 

itsensä selkeästi ryhmäksi (”me”) voivat kokea ”yhtenäisen, jaetun mielentilan”; 

omistajuuden tunteen jotakin materiaalista tai immateriaalista kohdetta kohtaan. 

Kollektiivinen omistajuus nähdään yhtenäisenä näkemyksenä ryhmästä 

kokonaisuutena. (Pierce & Jussila, 2009, 811) Kollektiivinen psykologinen 

omistajuus tarkoittaa ihmisryhmän yhteisesti kokemaa tunnetta siitä, että 

omistamisen kohde on kollektiivisesti yhteinen (”meidän”). Kollektiivinen 

psykologinen omistajuus on sosiaalisesti rakentunut tunne, joka häivyttää yksilön 

omistajuuden tunteiden rajat ryhmätason prosessin kautta. Tähän prosessiin kuuluu 

tiedon hankintaa, säilyttämistä, siirtämistä, manipulointia ja käyttöä (Gibson, 2001, 

122; Jussila & Rantanen, 2011, 141). Prosessin tuloksena syntyy jaettu tunne, tieto 

ja uskomukset omistamisen kohteesta sekä yksilöllisistä sekä kollektiivisista 

oikeuksista ja vastuista kohdetta kohtaan. (Rantanen & Jussila, 2011) 

 

Yksilötasolla omistajuuden tunteet ilmenevät yksilö-kohde interaktioiden kautta. 

Ryhmätason jaettu omistajuus ilmenee useiden vuorovaikutussuhteiden kautta: 

yksilö-kohde, toinen yksilö-kohde sekä yksilö-yksilö.  

 

Kollektiivisen psykologisen omistajuuden tunteen synty voidaan Pierce & Jussilan 

(2010) mukaan kuvata kolmen reitin kautta. 1) Kollektiivisesti tunnistettu jaettu 

kontrolli omistajuuden kohteesta, 2) kollektiivisesti tunnistettu, jaettu syvällinen tieto 
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omistajuuden tunteiden kohteesta, 3) kollektiivisesti tunnistettu, jaettu 

investointi/panostus, jonka ryhmän jäsenet tekevät yksilöinä omistajuuden 

kohteeseen. Koska kollektiivinen psykologinen omistajuus kuvaa kollektiivisen 

tason ilmiötä, on kollektiivisen tietoisuuden synty tärkeää. Ryhmän on siis oltava 

tietoinen olemassaolostaan, ja ryhmän jäsenten ”me”-kokemuksesta. Kollektiivisen 

psykologisen omistajuuden kehittymiseksi ryhmän jäsenten on tunnistettava 

selkeästi määriteltävissä oleva ”me”, joka toimii toisistaan riippuvaisena yksikkönä. 

(Pierce & Jussila: 2010)  

 

Esimerkiksi ryhmien ja tiimien tasolla kollektiivinen identiteetti tyydyttää jäsenten 

tarpeen kuulua johonkin ja arvioida itseään. Kollektiivisen identiteetin on todettu 

myös parantavan tiedon siirtoa, innovoimista (innovation) sekä ryhmän 

suorituskykyä (Patvardhan, Gioia & Hamilton, 2015: Kane, 2010; Sethi, 2000). 

Kollektiivisen identiteetin (we-ness of a group) käsite on auttanut laajentamaan 

identiteetin tutkimusta yksilötasolta ryhmätasolle. Vahvalla ryhmäidentiteetillä on 

todettu olevan merkittävä vaikutus jäsenten sitoutumiseen kollektiivisen tason 

toimintaan. Lisäksi vahvan ryhmäidentiteetin on todettu kannustavan ryhmän 

jäseniä vähentämään oman etunsa tavoittelua ryhmän edun hyväksi.  

 

Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että kollektiivisen identiteetin ja yksilön 

identiteetin välille voi syntyä jännitteitä. Jännitteitä on havaittu syntyvän esimerkiksi 

silloin, kun ryhmän jäsenet pyrkivät löytämään (Brewerin teorian mukaisen 

optimaalisen erottuvuuden teorian mukaisesti) optimaalisen tasapainon yksilöllisen 

identiteettinsä ja sosiaalisten identiteettien välillä. (Patvardhan, Gioia & Hamilton, 

2015, 408) 

 

Organisaatiotasolla identiteetillä on vaikutusta useisiin tärkeisiin organisaation 

toimintoihin, kuten esimerkiksi strategiseen päätöksentekoon (Patvardhan et al, 

2015; Dutton & Dukerich, 1991; Elsbach & Kramer, 1996) sekä merkittäviin 

organisaation muutoksiin liittyviin aloitteisiin (Patvardhan, Gioia & Hamilton, 2015; 

Nag, Corley & Gioia, 2007).  
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2.2.3. Organisaation identiteetti kilpailuedun lähteenä 

 

Dhallan (2007) mukaan organisaation identiteetin ollessa dynaaminen ja joustava, 

voitaisiin olettaa, että organisaatioiden olisi mahdollista rakentaa organisaation 

identiteetti niin, että se toisi parhaan strategisen edun.  

 

Organisaation identiteetti vaikuttaa siihen, kuinka organisaation jäsenet tulkitsevat 

ja antavat merkityksiä organisaation fyysiselle, sosiaaliselle ja poliittiselle 

ympäristölle. Organisaation identiteetti on avainroolissa organisaation 

selviytymisessä ja menestyksessä. Organisaation identiteetti ohjaa organisaation 

jäsenten tulkintoja organisaatiota kohtaavista strategisista ongelmista/tapahtumista 

ja motivoi jäseniä tukemaan organisaation strategisia tavoitteita. Kun organisaation 

identiteetti on vahva ja organisaation jäsenten sitoutuminen organisaation 

identiteettiin on vankalla pohjalla, tuottaa se kilpailuetua organisaatiolle. (Dhalla, 

2007)  

 

 

2.2.4. Organisaatioidentiteetin lähikäsitteet  

 

Organisaatioidentiteetin käsitteeseen liittyy useita lähikäsitteitä, jotka ovat tiiviisti 

sidoksissa organisaation identiteettiin. Ne on kuitenkin tärkeää erottaa toisistaan ja 

huomata, kuinka käsitteet muodostavat ylä- ja alakäsitteistön organisaation 

identiteetille. Yrityksen identiteetti ja imago voidaan nähdä organisaation 

identiteettiä ulkoisille sidosryhmille ilmentävinä seikkoina, kun taas organisaation 

kulttuurin voidaan nähdä olevan yksi identiteetin muodostumiseen vaikuttavista 

tekijöistä.  
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Corporate identity – yrityksen identiteetti 

 

Identiteetti organisaatioon liitettynä käsitteenä – organisaation näkeminen 

yksikkönä – tuli aluksi osaksi tieteellistä keskustelua yrityksen identiteettinä 

(corporate identity). Käsitteen tasolla yrityksen identiteetti eroaa merkittävästi 

psykologien määrittelyn mukaisesta yksilön identiteetistä. Yrityksen identiteetti 

nähdään pääasiassa yrityksen visuaalisena esityksenä halutusta identiteetistä, 

usein kokoelmana visuaalisia vihjeitä (nimi, logo, symbolit, värit, sloganit, 

tuotemerkit jne.) jotka on valittu symboloimaan yritystä ja jotka tarkoituksella 

näytetään houkuttelevien visuaalisten keinojen kautta eri yleisöille tai ryhmille. ( Van 

Tonder, 2011, 634) Yrityksen identiteetti siis edustaa organisaation perimmäistä 

identiteettiä, mutta sellaisessa muodossa, joka voidaan viestiä organisaation 

ulkopuolisille sidosryhmille. Yrityksen identiteetin voitaisiin näin ollen tulkita olevan 

johdos organisaation identiteetistä, joka rakentuu pääasiassa organisaation 

jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa. Yrityksen identiteetti heijastaa 

organisaation sisäistä, kollektiivista ”unelmaidentiteettiä” ulospäin. 

 

Organisaation imago 

 

Organisaation imagolla tarkoitetaan tutkimuksessa organisaation sisäisten 

toimijoiden (insiders) näkemystä siitä, kuinka organisaation ulkoiset sidosryhmät 

näkevät organisaation. (Labianca et al 2000; Dhalla 2007) Organisaation 

identiteetin ja imagon välillä on tutkimuksissa ehdotettu olevan läheinen, 

vuorovaikutteinen suhde, sillä organisaation imagon on todettu heijastavan 

organisaation (perimmäistä) identiteettiä. Organisaation imagon käsitettä 

on tutkimuskirjallisuudessa laajennettu (Gioia et al., 2000). Organisaation imagoa 

on kuvattu ulkoisille sidosryhmille viestityksi projektioksi siitä, mitä organisaation 

jäsenet haluavat sidosryhmien uskovan olevan organisaation tyypillisiä piirteitä ja 
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identiteettiä. Organisaation imago voi edustaa enemmänkin sitä näkemystä 

organisaatiosta, jonka johto toivoisi siitä olevan.  

 

Organisaatiokulttuuri 

 

Edgar Scheinin mukaan (1987) organisaation kulttuuri voidaan määritellä 

kolmitasoiseksi ilmiöksi. Kulttuuri muodostuu perususkomuksista, arvoista ja 

artefakteista. Organisaatiokulttuurin ytimessä ovat perususkomukset, jotka ovat 

tiedostamattomia, mutta kuitenkin toimintaa ohjaavia, itsestään selviksi 

muodostuneita oletuksia todellisuudesta ja ihmisluonnosta. Arvot taas ovat 

organisaation julkituotuja uskomuksia, jotka ovat usein johdon määrittelemiä 

periaatteita, päämääriä ja normeja. Arvot voivat olla ristiriidassa perususkomusten 

kanssa. Artefaktit ovat aistein havaittavissa olevia kulttuurisen toiminnan 

ilmentymiä. Niitä ovat esimerkiksi toimitilojen arkkitehtuuri ja organisaation viralliset 

tai epäviralliset pukeutumissäännöt.  

 

Identiteetin tutkijat tekevät eron kulttuurin ja organisaation identiteetin välille. Vaikka 

kulttuuri antaa sosiaalisen systeemin määrittelevät säännöt, identiteetti tarjoaa 

kontekstuaalisen ymmärryksen niistä säännöistä, jotka säätelevät ihmisten 

ymmärrystä itsestään suhteessa suurempaan sosiaaliseen järjestelmään (Fiol et al., 

1998, 57; Dhalla, 2007). Vaikka organisaatio määrittyy kulttuuristen arvojensa 

mukaan, organisaation identiteettiin vaikuttavia seikkoja ovat myös organisaation 

koko, maine sekä asema yhteisössä. Erottava tekijä organisaatiokulttuurin ja 

identiteetin välillä on se, että identiteetillä tarkoitetaan organisaation jäsenten 

käsitystä organisaatiosta verrattuna muihin. Ravasin ja Schultzin (2006) mukaan 

organisaation kulttuurilla on vaikutusta organisaation jäsenten organisaatiosta 

tekemiin identiteettiväitteisiin. 

 

Organisaation identiteetin voidaan nähdä perustuvan paikallisiin merkityksiin ja 

organisationaalisiin symboleihin ja näin ollen olevan vahvasti juurtunut 
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organisaation kulttuuriin. Organisaatiokulttuuri voidaankin nähdä sisäisenä 

symbolisena kontekstina organisaation identiteetin kehittymiselle ja ylläpitämiselle. 

(Hatch & Schultz, 2007,358) 

 

 

Organisaation identiteettiuskomukset identiteetin elementtien kuvaajina 

 

Organisaation identiteettiuskomusten on ehdotettu kuvaavan identiteetin eri 

elementit. Identiteettielementeistä osa nähdään suhteellisen pysyvinä ja vakaina, 

kuten esimerkiksi organisaation filosofia ja visio, kun taas joidenkin elementtien 

katsotaan olevan muuttuvampia ja elävämpiä, kuten esimerkiksi organisaation 

strategiset prioriteetit ja päivittäiset operatiiviset toiminnot. ( Hoon & Jacobs, 

2014,248) 

 

2.2.5. Kaksi näkökulmaa organisaation identiteetin tarkasteluun  

 

Organisaation identiteetti voidaan nähdä yläkäsitteenä kahden eri koulukunnan 

tulkinnoille, jotka esitellään seuraavaksi. 

 

Sosiaalisen toimijan näkökulma 

Sosiaalisen toimijan (Social Actor View) koulukunnan tutkijat korostavat 

itsemäärittelyn toiminnallisia ominaisuuksia yksilöiden ja organisaatioiden 

sosiaalisina toimijoina esittämien vaateiden tyydyttäjänä: jatkuvuutta, koherenssia 

ja erottuvaisuutta.  

 

Tämän koulukunnan edustajien mukaan identiteetti on löydettävissä 

institutionaalisissa väitteissä - tarkasti määritellyissä näkökulmissa siitä, mitä 

organisaatio on ja mitä se edustaa – joiden odotetaan vaikuttavan organisaation 
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jäsenten tekemään määrittelyyn siitä, mitkä ovat organisaatiolle keskeisiä, pysyviä 

ja erottavuutta luovia ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet ovat organisaation johdon 

ehdottamia organisaation itsemäärittelyjä, jotka antavat organisaation jäsenille 

mahdollisuuden muodostaa kollektiivisen käsityksen itsestä johdonmukaisen ja 

legitiimin kertomuksen (narrative) pohjalta.  

 

Virallisten identiteettiväitteiden kautta organisaation johto pyrkii vaikuttamaan 

siihen, kuinka sisäiset ja ulkoiset toimijat määrittelevät ja tulkitsevat organisaation, 

sijoittamalla sen hyväksyttäviin sosiaalisiin kategorioihin (Ravasi & Schultz, 2006). 

Identiteettiväitteet ovat luonteeltaan pysyviä: syvälle juurtuneet uskomukset 

organisaatiosta muuttuvat sosiaalisen toimijan näkökulman mukaan harvoin eivätkä 

koskaan helposti. (Whetten & Mackey, 2002; Ravasi & Schultz, 2006) Ulkoiset 

tapahtumat, jotka haastavat organisaation identiteettiväitteet herättävät 

todennäköisesti vastauksia, joiden tarkoituksena on kohdata identiteettiä uhkaavat 

tapahtumat ja säilyttää organisaation määritelty identiteetti muuttumattomana sekä 

sisäisten että ulkoisten toimijoiden mielissä (Albert & Whetten, 1985; Ravasi & 

Schultz, 2006). 

 

Sosiaalisen rakentumisen näkökulman mukaan organisaation identiteetti 

kumpuaa kollektiivisesti jaetuista uskomuksista ja ymmärryksistä organisaation 

keskeisistä ja suhteellisen pysyvistä piirteistä, jotka erottavat sen muista 

organisaatioista. (Gioia et al, 2000, 64) Jaetut käsitykset ovat tulos organisaation 

jäsenten kollektiivisesta sensemaking-prosessista, jossa he kuulustelevat itseään 

organisaation keskeisistä ja eroavista piirteistä. Jaetut käsitykset organisaation 

identiteetistä voivat erota organisaation virallisesta tarinasta.  

 

Sosiaalisen rakentumisen näkökulman tutkimus keskittyy siihen, kuinka 

organisaation jäsenet kehittävät kollektiivisen ymmärryksen organisaatiostaan ja 

kuinka se vaikuttaa organisaation muutoksiin ja strategisiin päätöksiin. Muutokset 

organisaation ympäristössä johtavat siihen, että organisaation jäsenten täytyy 

(”make new sense”) kehittää uusia tulkintoja organisaatiostaan. Jaetut käsitykset 
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keskustellaan uudelleen kausittain organisaation jäsenten kesken. (Ravasi & 

Schultz, 2006, 435–436) Organisaation virallisiin identiteettiväitteisiin liittyy 

koulukunnan edustajien mukaan pysyvyyttä, mutta väitteisiin liittyvien merkitysten 

kehittyminen jäsenten yrittäessä sopeutua muuttuvaan ympäristöön tunnistetaan 

tutkimuksissa. Sosiaalisen rakentumisen koulukunta keskittyy erityisesti 

organisaatioidentiteetteihin liittyvään dynaamisuuteen.  

 

Sekä sosiaalisen toimijan näkökulma että sosiaalisen rakentumisen näkökulma 

identiteetin muodostumisesta yhteistä on identiteetin rakentumisen sosiaalinen 

aspekti eri muodoissaan.  

 

2.3. Organisaation identiteetin muodostumisprosessi  

 

Hatchin ja Schultzin (1997) mukaan organisaation identiteetti pohjautuu paikallisiin 

merkityksiin (local meanings) ja organisationaalisiin symboleihin ja on näin ollen 

juurtunut organisaatiokulttuuriin, joka nähdään sisäisenä symbolisena 

viitekehyksenä organisaatioidentiteetin kehitykselle ja ylläpitämiselle. On tärkeää 

tehdä ero organisaation identiteetin (organizational identity) ja toisen usein 

tutkimuksissa esiintyvän käsitteen, yritysidentiteetin (corporate identity) välille. 

Yritysidentiteetin symbolinen rakentaminen kommunikoidaan organisaation 

jäsenille ylimmästä johdosta käsin. Yrityksen identiteetti eroaa organisaation 

identiteetistä käsitteenä siten, että yritysidentiteetin vahvat siteet yrityksen visioon 

ja strategiaan kuvaavat ylimmän johdon selkeää roolia yrityksen identiteetin 

muodostamisessa. 

 

Organisaation jäsenet tulkitsevat ja luovat organisaation identiteetin käyttäen 

pohjana organisaation kulttuuriin liittyviä tapoja, työkokemuksia ja sosiaalista 

vaikutusta ulkopuolisen ympäristön kanssa. Näin ollen organisaation identiteetti 

syntyy jatkuvasta kanssakäymisestä organisaation jäsenten välillä sekä myös 

ylimmän johdon vaikutuksesta. (Hatch & Shultz, 1997, 357–359) Organisaation 
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identiteetin voidaan siis katsoa syntyvän ihmisten välisestä kanssakäymisestä ja 

keskustelusta ja pohjautuvan organisaatiokulttuuriin.  

 

Gioia et alin (2010, 4) mukaan aikaisempi tutkimus viittaa organisaation identiteetin 

muodostamisen olevan monimutkainen prosessi, johon liittyy useita vaikuttimia ja 

monitulkintaisuutta. Prosessissa organisaation identiteetti ei määrity ainoastaan 

organisaation perustajien ja johtajien toimesta, vaan identiteetti neuvotellaan sekä 

organisaation sisäisten että ulkoisten tahojen välillä.  

 

Kuten yksilön identiteetin muodostumisen kohdalla, myös organisaation identiteetin 

muodostumisen tutkimuksessa voidaan nähdä kaksi hallitsevaa perspektiiviä: 

sosiaalinen rakentuminen ja sosiaalisen toimijan näkökulmat identiteetistä. 

Keskeiset kysymykset organisaation identiteetin muodostumisessa ovat: Kuinka 

kehittyvät organisaatiot luovat kollektiivisen ymmärryksen siitä, ”mitä me olemme 

organisaationa?” ja ”kuinka nuori organisaatio kehittää ajatuksen itseydestä 

sosiaalisena toimijana sen toimialalla?”. (Gioia et al, 2010) 

 

2.3.1. Organisaation identiteetin muodostumisprosessin vaiheet  

 

Organisaation identiteetti yhdistää organisaation ympäristössään toimiviin 

instituutioihin. Organisaation identiteetin muodostaminen on merkittävä elementti 

muodostettaessa organisaatiosta elinkelpoista yksikköä. (Gioia et al, 2013, 154) 

 

Organisaation identiteetin muodostumisprosesseja kuvaavaa tutkimusta on tehty 

organisaation identiteetistä tehtyyn tutkimukseen verrattuna suhteellisen vähän. 

Gioia et alin (2010) tutkimus organisaation identiteetin muodostumisprosessista 

yhdistää identiteetin rakentumisen kaksi näkökulmaa: sosiaalisen rakentumisen ja 

sosiaalisen toimijan näkökulmat. Näiden tarkastelu yhdessä tuottaa vain yhtä 

näkökulmaa paremman kuvan prosesseista ja toiminnoista, jotka liittyvät 
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muodostumisprosessiin. Lisäksi kahden näkökulman yhdistäminen tarjoaa 

mahdollisuuden ymmärtää prosessit, ei pelkästään vastavuoroisina, vaan 

enemmänkin itseään toistavina ja perustavanlaatuisina.  

 

Kuviossa 2 kuvattu organisaation identiteetin muodostumisprosessi sisältää 

kahdeksan teemaa. Malli on relevantti erityisesti kokonaan uuden organisaation 

identiteetin syntymistä tarkasteltaessa ja kuvaillaan seuraavaksi vaihe vaiheelta.   
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Kuvio 2: Organisaation identiteetin muodostumisprosessi (Gioia et al. 2010) 

 

Identiteetin muodostamisprosessin ensimmäinen vaihe (vision ilmaiseminen) on 

ohjaavan vision muodostaminen ja artikulointi, toisin sanoen laajasti muodostetut 

aikomukset organisaation tarkoituksesta, jotka luovat pohjan organisaation 

alustaville identiteettiväitteille. 

 

Huonosti määritelty identiteetti voi johtaa siihen, että organisaation jäsenet kokevat 

merkityksettömyyttä ja yrittävät löytää keinoja täyttää merkityksettömyyden tunteen 

aiheuttama tyhjiö. Tässä toisessa vaiheessa (merkityksettömyyden kokeminen) 

organisaation jäsenet yrittävät etsiä merkityksellistä identiteettiä. Organisaation 

rajat määritellään ensimmäistä vaihetta tarkemmin. Tämä luo pohjan yhteiselle 

näkemykselle siitä, ”mitä me olemme”. 

 

Uudella organisaatiolla ei ole historiaa, joka vaikuttaisi sen näkökulmiin. Identiteetti 

rakentuu tällöin muiden tekijöiden varaan. Uudessa yrityksessä näkökulmien 

muodostaminen siitä, ”mitä olemme organisaationa” alkaa siitä, kun organisaation 

jäsenet alkavat vertailla aikaisempia kokemuksiaan toisissa organisaatioissa 

kokemuksiinsa uudessa organisaatiossa (Kokemusperäinen tarkastelu (Engaging 

in experiental contrast)). Näin organisaation jäsenet voivat ”täyttää” 

merkityksettömyyden tunteen ja kehittää ajatuksen siitä, mitä he ovat ja tarkentaa 

heidän identiteettiään (identiteettiväitteitään) siitä, mitä he ovat organisaationa.  

 

Organisaation jäsenten välille muodostuu yhteinen näkemys siitä, minkä asioiden 

he uskovat olevan keskeisiä, muista erottuvia ja oletettavasti vakaita organisaation 

piirteitä (yhteiseen identiteettiin liittyminen). Kun uskomukset ja väitteet lähentyvät 

ja vahvistavat toisiaan, organisaation jäsenten on mahdollista määritellä yhdessä 

mitä he eivät ole organisaationa ja toisaalta mitä he ovat organisaationa. Näin 

muodostetaan yhteinen organisaation identiteetti.  
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Edellä esiteltyjen peräkkäin esiintyvien teemojen lisäksi organisaation identiteetin 

muodostumisprosessiin liittyy teemoja, jotka esiintyvät prosessin edetessä neljän 

peräkkäin ilmenevän vaiheen kanssa risteävinä prosesseina (5-8).  

 

Identiteetin ominaisuuksista neuvottelu keskittyy kehittyviin neuvotteluihin, joissa 

organisaation jäsenet sitoutuvat päättämään mitä identiteettiväitteitä he tekevät 

määritelläkseen itsensä (organisaationa) toisilleen ja toisaalta organisaation 

ulkopuolisille sidosryhmille. 

 

Optimaalisen erottuvuuden saavuttaminen esiintyy identiteetin 

muodostumisprosessissa siten, että organisaation jäsenet määrittelevät niitä 

tekijöitä, jotka ovat toisaalta samankaltaisia muiden toimijoiden kanssa ja niitä 

tekijöitä, jotka tekevät organisaatiosta muista erottuvan. Jo yksilötason identiteetin 

tarkastelussa tuli ilmi Brewerin (1991) käsite optimaalisesta erottuvuudesta. 

Toiminnallinen ajatus organisaation jäsenten tekemien vertailujen takana on siis se, 

että saadakseen uskottavuutta/oikeutusta organisaatio on tarpeeksi 

samankaltainen kilpailijoidensa kanssa mutta toisaalta saavuttaakseen kilpailuetua 

organisaation tarvitsee erottua muista riittävästi.  

 

Rajoja koettelevilla tavoilla toimiminen. Kun organisaation säännöt ja jäsenille 

asetetut odotukset eivät ole identiteetin muodostumisprosessissa täysin 

vakiintuneet, toimintoja tehdään kokeilevalla tavalla. Organisaation jäsenet 

saattavat kokeilla uusia käyttäytymistapoja ja omaksua uusia tapoja tehdä työtä.  

 

Legitimoivan palautteen omaksuminen. Kun organisaatio saa ulkopuolisilta 

sidosryhmiltään legitimoivaa palautetta, voidaan tulkita, että organisaatio on 

saavuttamassa sidosryhmiensä oikeutuksen. Toisin sanoen organisaation toimet 
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ovat sen sidosryhmien näkökulmasta toivottavia, kunnollisia tai soveliaita 

sosiaalisesti rakentuneessa normi-, arvo- uskomus- ja määrittelysysteemissä.  

 

 

 

 

 

 

2.4. Perheyrityksen identiteetti  

 

 

Vahvojen omistajuuden tunteiden sanotaan olevan liima, joka sitoo perheen 

perheyritykseen (Bernhard, Jaskiewitcz 2011). Vahvan psykologisen omistajuuden 

tunteen tuloksena on perheenjäsenten vahva omistautuminen ja sitoutuminen 

perheyritykseen.  

 

Yksilön identiteettiin ja organisaation identiteettiin keskittyvän tutkimuksen lisäksi 

myös perheyrityksen identiteetistä on olemassa tutkimusta, joka yhdistää yksilön 

identiteetin, perheen identiteetin ja niiden jatkumona perheyrityksen identiteetin 

teemoja.  

 

Sosiaalisen identiteetin teorian mukaan ihmiset luokittelevat itsensä moniin 

sosiaalisiin kategorioihin, joiden tehtävänä on määritellä yksilöiden identiteettejä ja 

niitä rooleja, joita heillä on sosiaalisessa ympäristössä. Yksilöllä voi olla 

samanaikaisesti monta eri roolia, joista jokainen tuo erilaisen näkökulman yksilön 

identiteettiin.  (Carlson, Kacmar, & Stepina, 1995, 18) 
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Identiteetti voidaan määritellä edellä esiteltyjen määritelmien lisäksi 

käyttäytymyksellisiksi odotuksiksi, joita liitetään tiettyyn rooliin, joka edustaa tiettyä 

sosiaalista kategoriaa. Perheyritys edustaa tässä Shepherdin ja Haynien (2009) 

mukaan tilannetta, jossa kilpailevien identiteettien rajat ovat hämärtyneet ja 

huonosti määritellyt (ill-defined). Kilpaileviksi identiteeteiksi voidaan tunnistaa 

esimerkiksi yrittäjän identiteetti ja perheenjäsenen (esimerkiksi vanhemman) 

identiteetti. Kuten kuviossa 1 kuvattiin, perheyrityksessä perheen, liiketoiminnan ja 

omistuksen yksiköt ovat limittäin ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. 

Identiteetti perheyrittäjyydessä voitaisiin myös havainnoida perheyrityssysteemin 

kuviota mukaillen, jolloin eri identiteettien limittäisyys ja vuorovaikutteisuus on 

näkyvissä.  

 

Perheyrittäjyyden meta-identiteetti edustaa korkeamman tason identiteettiä, joka 

määrittelee ”mitä olemme perheenä” ja ”mitä olemme yrityksenä”. Näin se edustaa 

kahden identiteetin risteämistä, eli määrittelee ”mitä olemme perheyrityksenä”. 

Metaidentiteetti identifioi ja ratkaisee ristiriitaiset rooliodotukset perheidentiteetin ja 

yritysidentiteetin välillä. Perheidentiteetin ja yritysidentiteetin väliset konfliktit ovat 

perheyrityksissä yleisiä.  

 

Perheidentiteetti määritellään Shepherd et alin (2009) mukaan kokoelmaksi 

käyttäytymyksellisiä odotuksia, jotka liitetään perherooliin. Nämä odotukset liittyvät 

usein esimerkiksi hoitamiseen, huolenpitoon, suojeluun sekä sitoutumiseen ja 

lojaalisuuteen perheenjäseniä kohtaan. Käyttäytymiseen liittyvien odotuksien 

luonne tietyssä perheessä voi olla tarkasti määritelty perheen uskomusten tai 

oppien muodosssa tai perhekulttuurin osana heijastuen artefakteina, tarinoina ja 

rituaaleina.  

 

Kuten perheidentiteetti, yrityksen omistajan identiteetti voidaan määritellä 

kokoelmaksi käyttäytymyksellisiä odotuksia, jotka liitetään yrityksen omistajan 

rooliin. Näitä odotuksia liittyy usein voiton tavoitteluun, yritykselle ja sen työntekijöille 

omistautumiseen, sosiaaliseen oikeutukseen sekä perheen taloudellisen 
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hyvinvoinnin turvaamiseen. Käyttäytymykselliset odotukset voivat näkyä yrityksessä 

esimerkiksi mission muotoon määriteltynä tai organisaatiokulttuurissa. 

 

Perheyrityksessä perheen ja yrityksen roolit voivat toimia toisiaan tukevina ja 

vahvistavina. Toisaalta tuloksena voi olla myös ristiriitaiset rooliodotukset. 

Identiteettikonflikti viittaa yksilön kokemukseen siitä, että tietyn roolin odotusten 

täyttäminen tekee toisen, kilpailevan roolin odotusten täyttämisestä vaikeaa (Ashfort 

& Mael, 1989; Shepherd & Haynie, 2009, 1251). Identiteettikonflikti syntyy, kun 

henkilö omaksuu tietyn identiteetin (perhe, yrittäjä jne.) ja käyttäytyy toistuvasti 

(subsequently) vastoin tätä roolia koskevia odotuksia. Perheyrittäjyyskontekstissa 

vastaava konflikti saa alkunsa perheidentiteetin ja yritysidentiteetin törmätessä 

(intersection). Perheidentiteetin ja yrittäjäidentiteetin välinen konflikti syntyy, kun 

perheidentiteetti ja yritysidentiteetti ovat aktiivisina samanaikaisesti, mutta toisen 

identiteetin mukaisesti toimiminen edellyttää toimia, jotka ovat vastoin toista 

identiteettiä.  

 

Perheyrityksessä roolien risteäminen voidaan määritellä merkitysten jakamiseksi 

perhe- ja yrittäjäidentiteettien välillä. Perheyritys edustaa Shepherd et alin 

(2009,1251-2) mukaan tapausta, jossa hallinnoidaan useita identiteettejä, kun eri 

identiteettejä jaetaan ja aktivoidaan samanaikaisesti.  

 

Perheyrityksessä yhdistyy erityisellä tavalla perheen identiteetti sekä organisaation 

identiteetti. Kuvion 3 mukaisesti perheidentiteetti kumpuaa perhekulttuurista ja 

muodostuu perheenjäsenten identiteettien yhdistymisestä. Perheidentiteetti taas 

osaltaan vaikuttaa perheyrityksen identiteetin muodostumiseen ja nämä kaksi 

identiteettiä muodostavat edellä mainitun perheyrityksen metaidentiteetin 

määritellen, ”mitä olemme perheyrityksenä”. Perheyrityksen identiteetti 

neuvotellaan siis perheenjäsenten välillä, ja se edustaa osittain perhettä ja 

organisaatiota. Päällimmäisenä perheyrityksen identiteetti, kuten organisaatioiden 

identiteetti tavallisestikin, edustaa yrityksen niitä piirteitä ja ominaisuuksia, jotka 

erottavat sen muista.  
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Kuvio 3. Yritysidentiteetin muodostuminen perheyrityksessä 

 

 

2.4.1. Kollektiivinen psykologinen omistajuus perheyrityksen identiteetin 

määrittäjänä  

 

Esimerkiksi Kets de Vriesin (1993) mukaan, yrityksestä tulee useille perustaja-

omistaja-yrittäjille osa heidän identiteettinsä ydintä. Yrittäjät investoivat aineellisten 

resurssien lisäksi taitojaan, aikaansa, energiaansa ja intohimoaan sekä 

innovatiivisia ominaisuuksiaan ja jalkauttavat sosiaalisia rakenteita, normeja ja 

arvoja liiketoimintaansa (Schein, 1983). Lisäksi yrittäjillä on usein yksipuolinen 

kontrolli yritykseensä. Näiden tekijöiden seurauksena yrittäjälle kehittyy syvällinen 

käsitys omasta yrityksestään, joka toimii heijastuksena yrittäjästä itsestään. 

Rantasen ja Jussilan (2011) mukaan yrittäjä voi kokea yrityksen tyydyttävän hänen 

inhimillisiä motiivejaan (vaikuttaminen ja vaikuttavuus, yksilön identiteetti, oma 

paikka, stimulaatio). Tämä johtaa lopulta psykologisen omistajuuden tunteiden 

syntymiseen yritystä kohtaan ja lopputuloksena on yrittäjän ”fuusio” yrityksen 

kanssa.  
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Yrityksen ja yrittäjän välinen fuusio voidaan nähdä olemassa olevana ilmiönä myös 

perheyrityksessä, jonka voidaan kuvailla olevan kollektiivisen yrittäjyyden muoto. 

Perheyritys nähdään tutkimuksessa fuusiona perheen ja yrityksen välillä. 

Perheyrityksessä kaksi sosiaalista systeemiä yhdistyvät siis yhdeksi 

kokonaisuudeksi. Psykologisen omistajuuden näkökulmasta fuusio yrityksen ja 

perheen välillä liittyy fuusioon perheen sosiaalisena yksikkönä ja yrityksen sekä 

sosiaalisena että fyysisenä yksikkönä. (Rantanen & Jussila, 2011, 142) 

 

2.4.1.2. F-CPO: Perheen kollektiivinen psykologisen omistajuuden tunne 

 

Termillä tarkoitetaan kollektiivisesti koettua omistajuuden tunnetta perheenjäsenten 

keskuudessa, että tietty yritys kuuluu perheelle kokonaisuutena ja on perheen 

”jatke”. Termi on siis perhekeskeinen psykologisen omistajuuden muoto. Perheet, 

kuten muutkin ryhmät, etsivät alueellista tyydytystä jota fyysisen kohteen 

omistaminen voi heille tuoda.  

 

Perheyritys voi tyydyttää perheen jäsenten tarpeet sosiaaliselle identiteetille 

yhdistettynä tarpeisiin hallinnan tunteesta ja omasta identiteetistä (self-identity). 

Kollektiivisessa mielessä perheyritys voi tyydyttää perheenjäsenten tarpeet 

kollektiiviselle kontrollille ja itseydelle.  

 

Kollektiivinen identifiointi on reunaehto kollektiivisen omistajuuden tunteen 

syntymiselle ja näin ollen myös perheen kollektiiviselle psykologisen omistajuuden 

tunteelle. Kollektiivinen identifiointi on heijastus ihmisistä, jotka määrittelevät itsensä 

ja tulevat määritellyiksi muiden toimesta ryhmänä. Kollektiivista identifiointia mittaa 

esimerkiksi ”koen vahvaa yhteyttä jonkun kanssa–”. Mikäli perheenjäsenet eivät koe 

olevansa samanlaisia keskenään (esimerkiksi arvojensa suhteen), on 

epätodennäköistä, että kollektiivista toimintaa, joka johtaisi kollektiivisen 

omistajuuden tunteen syntymiseen, esiintyy. (Rantanen & Jussila, 2011, 146) 

 



35 
 

 

3. APPRECIATIVE INQUIRY – ARVOSTAVA KYSELY 

 

Arvostavaa kyselyä voidaan kuvailla positiiviseksi lähestymistavaksi organisaation 

muutokseen. Arvostavan kyselyn toimintaperiaate on rakentaa organisaatiota sen 

vahvuuksiin keskittyen, tarttuen uusiin mahdollisuuksiin ja liikkuen kohti 

haluttua/tavoiteltua tulevaisuutta. Sen tavoite on muuttaa ajattelutapoja 

toimintamallien lisäksi ja sen perustana on toimintatutkimuksen malli. Arvostavaa 

kyselyä voidaan kuvailla sekä prosessiksi että filosofiaksi tai opiksi. 

Tehokkaimmillaan arvostava kysely voi olla keino saavuttaa vahva kulttuurillinen 

muutos organisaatiossa. (Drew & Wallis, 2014)  

 

Arvostavaa kyselyä voidaan kuvailla dialogiseksi muutosprosessiksi, sillä se 

tapahtuu keskustelun kautta. Tässä tutkimuksessa arvostavan kyselyn liittäminen 

osaksi tutkimuksen viitekehystä on tärkeää, sillä se antaa pohjan empiirisen osion 

syvempään ymmärtämiseen. Arvostava kysely antaa välineet yrityksen identiteetin 

tietoiseen muodostamiseen ja muodostamisprosessin tarkasteluun.  

 

Arvostavan kyselyn painopisteenä on löytää ja vahvistaa organisaation keskeisiä 

vahvuuksia ja kyvykkyyksiä. Arvostava kysely etsii parhaita käytäntöjä ja 

mahdollisuuksia käyttää niitä vipuvaikuttimina, mikä voi johtaa ongelmien 

ratkaisemiseen uusilla innovatiivisilla tavoilla. Casetutkimuksissa on havaittu 

arvostavan kyselyn sisältävän paljon luovuutta, herkkyyttä ja hiljaista tietoa sen 

harjoittajan osalta.  

 

Arvostavan kyselyn keskiössä on oikeiden kysymysten kysyminen. Cooperriderin ja 

McQuaidin mukaan (2012, s. 82) arvostava kysely perustuu huomion kiinnittämisen 

todellisuuteen, hyviin ominaisuuksiin, nykyhetken parantamiseen sekä 

mahdollisuuksien löytämiseen. Sen sosiaalisen konstruktionismin näkökulman 

mukainen perusta on, että ihmisten rakentamat systeemit liikkuvat siihen suuntaan, 
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mistä yksilöt kysyvät kysymyksiä kaikista eniten ja toistuvasti. Arvostavan kyselyn 

periaatteena ei ole antaa pinnallista toivoa haastavina aikoina. Arvostavan kyselyn 

toteuttajan tehtävänä on nostaa esille organisaation systemaattisia vahvuuksia ja 

rakentaa tarvittavat luottamuksen ja itsevarmuuden siteet, toimenpiteiden 

aloittamiseksi.  

 

Kysymyksiä esittävän lähestymistavan tukena on tarinankerronnan, mielikuvien ja 

metaforien käyttö arvostavassa kyselyssä. Niitä käytetään herättämään ja 

tutkimaan organisaation historiaa ja sen keskeisiä vahvuuksia. Nämä toiminnot eivät 

ole arvostavan kyselyn uniikki piirre, vaan toimivat vahvistavina tekijöinä kun 

arvostavaa kyselyä käytetään sosiaalisen konstruktion ja kulttuurin muutoksen 

työkaluna.   

 

Arvostavan kyselyn käytön hyötyinä on empiirisissä tutkimuksissa todettu 

esimerkiksi seuraavat seikat (Drew & Wallis, 2014): 

 Osakkeenomistajien osallistumisen lisääminen 

 Muutosvastarinnan vähentäminen 

 Muutokseen sitoutumisen lisääminen 

 Rakentaminen vahvuuksille ja parhaille käytännöille 

 Synergioiden luominen 

 Pysyvän energian ja innokkuuden luominen 

 Organisationaalisten läpimurtojen korostaminen 

 

Keskittyminen organisaation ydinarvoihin ja visioon voi saada ihmiset pyrkimään 

korkeampaan panostukseen ja suoritukseen, nykytilanteen pettymyksiin 

keskittymisen sijaan.  
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3.1.  Arvostavan kyselyn periaatteet 

 

Arvostava kysely pohjautuu Cooperriderin ja Srivastvan (1987) mukaan neljään 

periaatteeseen. Ensimmäisen periaatteen mukaan organisaation ”elämän” 

sosiaalisen potentiaalin tutkimus pitäisi alkaa arvostuksesta. Arvostava 

lähestymistapa löytää inspiraationsa organisaation nykytilasta (”mitä on”) ja pyrkii 

kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen organisoinnin tekijöistä ja voimista.  

 

Toisen periaatteen mukaan organisaation elämän sosiaalisen potentiaalin 

tutkimuksen tulisi olla sovellettavissa. Tutkimuksen tulisi siis tuottaa teoreettista 

tietoa, jota voidaan käyttää, soveltaa ja näin ollen todentaa toiminnassa.  

 

Kolmannen periaatteen mukaan tutkimuksen tulisi olla provokatiivista. 

Organisaation oletetaan olevan avoin systeemi, joka pystyy 1) olemaan enemmän 

kuin mitä se on nykyhetkellä ja 2) oppimaan ottamaan aktiivisesti osaa oman 

evoluutionsa ohjaamiseen. Arvostava tieto siitä ”mitä on”, ehdottaa ”mitä voisi olla” 

ja auttaa luomaan kuvaa realistisista kehittämismahdollisuuksista.  

 

Neljännen periaatteen mukaan tutkimuksen tulisi perustua yhteistyöhön. Periaate 

olettaa, että kyselyn prosessin ja sisällön välillä on erottamaton suhde. Yhteistyö 

tutkijan ja organisaation jäsenten välillä on välttämätöntä sekä epistemologiselta 

että toiminnallisilta ja eettisiltä näkökulmilta tarkasteltuna. (Cooperrider & Srivastva, 

1987)  
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3.2. 4D-malli 

 

Arvostavaa kyselyä voidaan käyttää omana elementtinään tai tukemassa 

esimerkiksi strategista suunnittelua. Tämän tutkimuksen kannalta tärkeänä 

arvostavan kyselyn sovellutusmuotona esitellään seuraavaksi ”4D-Cycle” 

vaiheineen. Sen tarkoituksena on luoda laaja-alaista, demokraattista keskustelua, 

joka johtaa uuteen tietoon, innovatiivisiin suunnitelmiin ja positiiviseen visioon 

kuvitellusta tulevaisuudesta, mikä motivoi osallistujia toimimaan kuin tulevaisuus 

olisi nykyhetkessä (Bushe & Kassam 2005). Arvostavan kyselyn sovellutuksena 

toimiva 4D-malli on tärkeässä osassa tässä tutkimuksessa, sillä mallia käytetään 

tiiviisti caseyrityksen toiminnan kehittämisessä ja näin ollen on tärkeää kuvata mallin 

vaiheet.  

 

Ensimmäisessä 4-D – kehän vaiheessa (Discovery) osallistujat yrittävät identifioida 

tarinankerronnan avulla organisaation positiivisen ytimen, jonka he haluavat 

säilytettävän vaikka muutos tulisikin. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään siis 

organisaation keskeiset vahvuudet, joiden halutaan säilyvän muutosten läpi. 

Vahvuudet voidaan määritellä esimerkiksi organisaatiossa koettujen 

”huippukokemusten” kautta.  

 

Toisessa, unelmointi-vaiheessa (Dream), osallistujat luovat kerrotuista tarinoista 

houkuttelevan, jaetun vision tai ”luovan metaforan” siitä, mitä organisationaalisesta 

systeemistä voi tulla. ”Unelma” voidaan esittää esimerkiksi logojen, sloganien tai 

videoiden kautta. Toisen vaiheen ytimessä on toisin sanoen tavoitteena nähdä 

organisaation mahdollisuudet ja luoda kuva ihanne-organisaatiosta. 

 

Kolmas vaihe (Design) muodostuu ensimmäisen ja toisen vaiheen mielikuville. 

Tässä kohtaa positiivinen ydin ja inspiroiva tulevaisuus on määritelty. 

Suunnitteluvaiheen tarkoituksena on luoda toimintaehdotuksia siitä, kuinka 

määriteltyihin ominaisuuksiin päästäisiin. Keskeinen kysymys suunnitteluvaiheessa 
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on: ” Miltä organisaatio näyttäisi, jos se olisi suunniteltu kaikin mahdollisin tavoin 

maksimoimaan positiivinen ydin ja mahdollistamaan unelmiemme toteutuminen?” 

 

Neljännessä vaiheessa (Destiny) prosessiin osallistujat sitoutuvat viemään aloitteita 

eteenpäin suunnitteluvaiheessa muodostettujen ehdotusten pohjalta. Kyse on siis 

konkreettisten toimenpiteiden toteuttamisesta tavoiteorganisaation 

saavuttamiseksi. 

 

 

 

Kuvio 4: Arvostava kysely, 4-D – kehä (Cooperrider & MCQuaid, 2012) 
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4. MENETELMÄT 

  

4.1. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

 

Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen eli laadullinen 

tutkimus. Laadullisen tutkimuksen tyypillinen piirre on suosia sellaisia metodeja, 

joiden käytön kautta tutkittavien näkökulmat pääsevät esille. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta (ilmiötä) mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti, lähtökohtana todellisen, moninaisen elämän kuvaaminen. 

Laadullinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, ja aineisto 

kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Laadullisessa tutkimuksessa 

suositaan ihmistä tiedon keruun lähteenä. (Hirsjärvi et al. 2009, 161–164) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen tekijä ja tutkimuksen kohde ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään.  

 

Tutkimuksessa on tarkoitus saavuttaa parempi näkemys tutkittavasta aiheesta eli 

yritysidentiteetin muodostumisesta. Tarkoituksena on ensisijaisesti kuvata 

käsiteltävää ilmiötä. Koska ensisijaisena tavoitteena on ilmiön kuvaaminen ja 

ymmärtäminen juuri tässä kyseisessä kontekstissa, ei tutkimuksen tarkoituksena 

ole saada laajasti vertailukelpoista dataa. 

 

4.2. Aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelu ja havainnointi  

 

Tämän tutkielman aineistonkeruumenetelmänä käytetään teemahaastattelua sekä 

havainnointia. Teemahaastattelussa aiempien tutkimusten ja aihepiiriin 

tutustumisen pohjalta valmistellut teemat ovat kaikille haastateltaville samoja, 

vaikka tiukkaa etenemisreittiä ei ole määritelty. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47–48, 66; 

Eskola & Suoranta 2000, 86–87.) Teemahaastattelussa pyrkimyksenä on 

huomioida ihmisten tulkinnat ja heidän merkityksenantonsa. Vapaalle puheelle 

annetaan tilaa. Tavoitteena on antaa haastateltaville mahdollisuus tuoda esille 

itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti. Haastateltavat ovat 
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tutkimuksessa merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli (Hirsjärvi et al 2009, 205). 

Teemahaastattelussa tutkija määrittelee kysymykset, mutta haastateltava vastaa 

niihin omin sanoin ja voi poiketa kysymysten järjestyksestä vastatessaan 

kysymyksiin. Koska valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole, haastateltavalla on 

enemmän vapauksia kuin esimerkiksi strukturoidussa haastattelussa. (Koskinen, 

Alasuutari & Peltonen, 2005, 104)  

 

Haastattelun etuna on Sarajärvi et alin mukaan (74–75) erityisesti joustavuus, sillä 

haastattelijalla on mahdollisuus käydä aitoa keskustelua haastateltavan kanssa, 

toistaa kysymyksiä, selventää väärinkäsityksiä haastattelun aikana sekä selkiyttää 

käytettyjä ilmauksia. Ennalta määritellyt kysymykset on mahdollista käydä läpi siinä 

järjestyksessä, kun on haastattelijan eli tutkijan näkemyksen mukaan 

tarkoituksenmukaista. 

 

Havainnointia käytetään tässä tutkielmassa haastatteluiden lisänä ja tukena. 

Havainnoinnin etuna on, että sen avulla saadaan välitöntä ja suoraa informaatiota 

yksilön, ryhmien ja organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä. Se 

mahdollistaa pääsyn tapahtumien luonnollisiin ympäristöihin. Havainnointi sopii 

menetelmänä hyvin laadullisen tutkimuksen menetelmäksi ja erinomaisesti 

esimerkiksi vuorovaikutuksen tutkimiseen. Havainnoiden voi myös tutkia tilanteita, 

jotka muuttuvat nopeasti tai ovat vaikeasti ennakoitavissa. (Hirsjärvi et al. 2009, 

212–213.) Havainnoinnin tavoitteena tässä tutkimuksessa on erityisesti 

monipuolistaa tutkittavasta ilmiöstä saatua tietoa. Osallistuvassa havainnoinnissa 

tutkija toimii aktiivisesti tutkimuksensa tiedonantajien kanssa. Tutkimuksessa 

suoritettu osallistuva havainnointi toteutui (minulle tutkijana) tutussa ympäristössä. 

Osallistuvan havainnoinnin ansiosta oli mahdollista kerätä haastatteluaineistoa 

tukevaa tietoa jatkuvan vuorovaikutuksen seurauksena. 
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4.3. Toteutustapana tapaustutkimus 

 

Tapaustutkimuksessa tavoitteena on usein kerätä yksityiskohtaista, intensiivistä 

tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia 

tapauksia. Tapaustutkimukselle tyypillisinä piirteinä voidaan mainita yksittäisen 

tapauksen, tilanteen tai tapausten joukon valinta. Tapaustutkimuksen kohteena on 

usein yksilö, ryhmä tai yhteisö. Kiinnostuksen kohteena ovat usein erityisesti 

prosessit. Tapaustutkimuksessa yksittäistapausta tutkitaan yhteydessä 

ympäristöönsä (luonnollisissa tilanteissa), josta yksittäistapaus on osa. 

Tapaustutkimuksessa aineistoa kerätään useita metodeja käyttämällä, mm. 

havainnoin, haastatteluin ja dokumentteja tutkien. Tavoitteena on tyypillisimmin 

ilmiöiden kuvailu. ( Hirsjärvi et al 2009, 135)  

 

Tutkimuksessa ja sen toteuttamistavoissa korostuvat yksittäisten henkilöiden 

subjektiiviset näkemykset. Koska kyseessä on caseyritykseen perustuva tutkimus, 

on tutkimuksen yhtenä tärkeänä kulmakivenä tarkastella tutkittavaa ilmiötä eri 

yksilöiden näkökulmista muodostuvana kokonaisuutena. Näin ollen on 

tarkoituksenmukaista toteuttaa tutkimus laadullisin tutkimusmenetelmin. 

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkasteltavan ilmiön kuvaaminen ainutlaatuisena 

tapauksena. Tämän lähtökohdan pohjalta tutkimus toteutetaan 

tapaustutkimuksena.   

 

Case-yrityksessä toteutetaan useampi haastattelujen sarja tutkimusprosessin 

edetessä. Haastatteluja toteutetaan sekä yksilö- että parihaastatteluina.  
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4.4. Tutkimusprosessi 

 

Tutkimuksen toteutustapana käytettiin teemahaastatteluja, jotka tehtiin erikseen 

case-yritys X:n omistajille (2 kpl). Henkilökohtaisten haastatteluiden ansiosta 

haastateltavat pystyivät esittämään omat mielipiteensä ilman muiden läsnäolon ja 

näkökulmien vaikutusta vastauksiin.  Teemahaastattelussa edettiin etukäteen 

kirjallisen viitekehyksen perusteella valikoitujen teemojen mukaan. 

Haastattelut hahmoteltiin lomakkeen muotoon, johon haastattelukysymykset oli 

teemoittain jaoteltu. Teemat olivat:  

1) Arvostava kysely ja 4D-malli identiteetin muodostumisprosessissa 

2) Identiteetin muodostumisprosessi 

3) Perheyrityksen identiteetti (Roolikonfliktit ja psykologinen omistajuus) 

4) Identiteettien vuorovaikutus 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tutkimukseen valitut haastateltavat 

henkilöt tietävät mahdollisimman paljon tutkittavasta asiasta tai, että heillä on 

kokemusta tutkittavasta asiasta. Koska haastattelussa on tärkeintä saada 

mahdollisimman paljon tietoa halutusta asiasta, on haastattelun onnistumisen 

kannalta tärkeää, että haastateltavat voivat tutustua aiheeseen jossain määrin 

etukäteen. Aiheeseen tutustumista tukee esimerkiksi haastattelukysymysten tai 

aiheiden antaminen haastateltavien tutustuttavaksi ennakkoon. Haastateltavat 

henkilöt tulee valita tarkasti ja tarkoitukseen sopivasti. Teemahaastattelu etenee 

etukäteen päätettyjen teemojen mukaan, mutta teemoihin liitetään haastattelun 

aikana tarkentavia kysymyksiä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 75–86).  

 

Haastattelut toteutettiin noin tunnin mittaisina teemahaastatteluina. Ensimmäiset 

haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Myös toinen, tarkentavia kysymyksiä 

sisältänyt haastattelukierros toteutettiin yksilöhaastatteluina. Haastattelut 
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nauhoitettiin myöhempää litterointia varten. Haastattelujen aikana haastateltaville 

esitettiin tarvittaessa täsmentäviä kysymyksiä.  

 

4.5. Tutkimuksen uskottavuus ja luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista ei ole olemassa yksiselitteisiä 

ohjeita. Tutkimusta voidaan arvioida kokonaisuutena, jolloin sen sisäinen 

johdonmukaisuus eli koherenssi painottuu. Tutkijan tulee antaa lukijoilleen riittävästi 

tietoa tutkimuksen tekoon liittyvistä seikoista, jotta lukijat voivat arvioida tutkimuksen 

tuloksia. (Tuomi & Sarajärvi, 2002) 

 

Tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään usein validiteetin sekä reliabiliteetin 

käsittein. Validiteetti arvioi sitä, että tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu, 

kun taas reliabiliteetti viittaa tutkimustulosten toistettavuuteen. Laadullisessa 

tutkimuksessa näiden käsitteiden käyttöä on kritisoitu pääasiassa siksi, että ne ovat 

juontavat juurensa kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen piiristä eivätkä näin 

ollen vastaa suoraan kvalitatiivisen tutkimuksen tarpeisiin.  

 

Havaintojen tulkinnassa tulee ottaa huomioon, että tutkimuksessa on tarkasteltu 

ilmiötä vain yhdellä toimialalla. Ilmiötä on tarkasteltu yhdessä kohdeorganisaatiossa 

ja yksittäisten organisaation jäsenten näkökulmasta. Näin ollen tulosten perusteella 

tehdyt johtopäätökset eivät välttämättä ole yleistettävissä muille toimialoille, tai 

muihin organisaatioihin. Tarkoituksena on ollut kuvata ilmiötä nimenomaan yhden 

organisaation kannalta, eikä niinkään etsiä yleistettävissä olevaa totuutta.  

 

(Monien ohjeiden mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkentaa 

triangulaatiolla, eli tutkimusmenetelmien yhteiskäytöllä. Tässä tutkimuksessa 

luotettavuutta on pyritty parantamaan käyttämällä kahta eri tutkimusmetodia, 



45 
 

teemahaastattelua sekä havainnointia. Kyse on siis metodologisesta 

triangulaatiosta. (Tuomi & Sarajärvi, 2002)) 
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5. EMPIRIA  

 

5.1. Caseyrityksen kuvaus  

 

Tämän pro gradu-tutkielman empiirinen aineisto on kerätty case-yrityksestä X, jonka 

päivittäisessä toiminnassa myös kirjoittaja on mukana. Yritys X Oy on perustettu 

vuoden 2015 alussa, joten tutkimus pohjautuu vahvasti yrityksen X perustamista 

edeltävään aikaan. Kokonaiskuvan luomiseksi seuraavaksi kuvataan case-yrityksen 

perustamiseen johtaneiden tapahtumien taustoja. Yrityksen X perustamista edelsi 

yrityksen Y Oy toiminta. 

 

Historia 

 

Yritys Y Oy on perheomisteinen puutuotealalla toimiva yritys, joka on erikoistunut 

puurakenteisten elementtien valmistukseen ja asentamiseen. Yrityksen päätuotteita 

ovat pääsääntöisesti kuluttajille myytävät elementtirakenteiset talousrakennukset. 

Yritys on toiminut nykymuodossaan vuodesta 2002; perheyrittäjyyden taustat 

kuitenkin juontavat juurensa 1950-luvulla alkaneeseen yritystoimintaan asti.  

 

Yritystoiminta alkoi kauppapuutarhana 1950-luvulla. Kauppapuutarhan toiminta 

päätettiin lopettaa vuonna 2007. Jo ennen tätä suuret muutokset toimialalla ja 

kotimaisen puutarhatoiminnan heikot tulevaisuudennäkymät olivat johtaneet siihen, 

että puutarhatoiminnan vierelle ryhdyttiin rakentamaan uutta toimialaa, jonka 

toivottiin korvaavan puutarhatoiminta jossakin vaiheessa. Puutavaran jalostukseen 

ja kauppaan erikoistunut yritys Y perustettiin vuonna 1997. Vuonna 2002 yritys alkoi 

keskittyä entistä enemmän puurakenteisten elementtien valmistukseen. 

 

Yrityksen päivittäisessä toiminnassa on mukana perheenjäseniä useammassa 

sukupolvessa. Perheyrityksen perustaja puolisoineen on jo eläköitynyt, mutta 

perustaja on silti vahvasti mukana toiminnassa. Lisäksi yrityksessä toimivat 

perustajan molemmat lapset, toisen puoliso sekä heidän lapsensa. Omistus on 
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kuitenkin säilytetty vain perustajalla, hänen puolisollaan ja heidän lapsillaan, eli 

lapsien puolisot ja heidän lapsensa eivät ole olleet omistajina yrityksessä. Yritys 

työllistää myös perheen ulkopuolisia työntekijöitä sekä hallinnon että tuotannon 

puolella. Tämän tutkimuksen kannalta on keskeistä keskittyä vain perheenjäseniin, 

jotka toimivat yrityksessä kokopäiväisesti. 

 

Omistajuussuhteiden muutokset 

 

Vuoden 2013 syksyllä yrityksen Y omistajien näkemyserot yrityksen tulevaisuudesta 

ja sen toimintatavoista alkoivat tulla ilmi hyvin selkeästi. Yrityksessä koettiin, ettei 

se silloisella omistajapohjalla ollut elinkelpoinen. Koettiin, että yritys ei aidosti 

edustanut sitä, mitä sen osa sen omistajista halusi sen edustavan. Näin syntyi 

päätös siitä, että toimiin muutoksen aikaansaamiseksi ryhdyttäisiin. Vuoden 2014 

syksyllä tehtiin yrityskauppa, jonka seurauksena yksi omistajista jättäytyi pois 

yrityksen toiminnasta ja jäljelle jääneet omistajat jatkoivat yrityksen toiminnan 

kehittämistä. Omistajien päätöksestä olemassa oleva yritys Y jatkaa toimintaansa 

toistaiseksi, tavoitteena on kuitenkin yrityksen toiminnan alas ajaminen. 

Myyntitoimia ja yritystoiminnan eteenpäin viemistä varten perustettiin oma 

yrityksensä X Oy, jonka omistajuus jakautuu vain päivittäisessä toiminnassa 

mukana olevien kesken, kun taas eläkkeellä oleva perustajajäsen jatkaa osakkaana 

vain olemassa olevassa, jo aiemmin perustetussa yrityksessä Y. X Oy:n omistajuus 

jakautuu kolmen perheenjäsenen kesken, joista kahta haastatellaan tässä työssä.  

 

Yrityksessä Y koettiin olevan useita uudistamistarpeita, joihin alettiin paneutua 

omistajuuskysymysten selkiydyttyä syksyllä 2014. Erityisesti omistajat olivat 

pohtineet yrityksen identiteettiä ja sitä, kuinka yritystä kehitettäisiin niin, että se 

aidosti edustaa omistajiaan. Nykymuodossaan yritys ei omistajien mielestä ole ollut 

sitä, mitä he haluaisivat sen olevan ja minkälaisia toimintatapoja ja arvoja sen pitäisi 

edustaa.  

 

Koska yrityksessä Y nähtiin olevan niin paljon vanhaa, henkistä painolastia, 

päätyivät omistajat perustamaan uuden yrityksen X alkuvuodesta 2015. Samalla 

aloitettiin kattava prosessi yrityksen selkeän vision ja suunnan muodostamiseksi. 
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Tämän strategiaprosessin yhteydessä yrityksen eri ulottuvuudet pyritään 

muodostamaan niin, että omistajat voivat tuntea sen edustavan heidän 

toimintaansa. Prosessiin kuuluu muun muassa tuoteryhmien päivittäminen, 

internetsivujen toteuttaminen sekä kattavan markkinointimateriaalin tuottaminen. 

Myös toimintatapoihin päätettiin tehdä useita muutoksia.  

 

Haastateltavat: 

 Nainen, KTM 

 Mukana perheyrityksen toiminnassa vuodesta 1987 

 Omistajana olemassa olevassa yrityksessä 

 Omistajana caseyrityksessä X, vastaa hallinnollisista asioista sekä osasta 

hankintoja 

 

 Mies, tuotantotalousinsinööri 

 Mukana perheyrityksen toiminnassa vuodesta 1990 

 Ei omistusta olemassa olevassa yrityksessä 

 Omistajana caseyrityksessä X, vastaa tehtaan toiminnasta ja tuotannosta 

 

Selkeyden vuoksi todettakoon, että tutkija toimii yrityksessä omistajana, vastaten 

myynnistä ja osasta hankintoja.  
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5.2. Tutkimustulokset 

 

Tässä luvussa esitetään tekemäni tutkimuksen tulokset. Tämän työn tavoitteena oli 

selvittää päätutkimuskysymyksen mukaisesti, miten uuden yrityksen identiteetin 

muodostuminen tapahtuu.  

 

Tutkimus tehtiin tapaustutkimuksena yritykselle X. Tutkimusta varten haastateltiin 

kahta yrityksen omistajaa. Ensimmäinen haastattelukierros suoritettiin huhtikuussa 

2015, kun yrityksen X toiminta oli alkuvaiheessa. Toinen haastattelukierros 

suoritettiin syys-lokakuussa 2016, kun yrityksen ensimmäisen kokonaisen 

toimintavuoden tavoitteet oli saavutettu ja vuosi oli päättymässä. Toisella 

haastattelukierroksella pyrittiin tarkentamaan niitä osa-alueita, jotka ensimmäisen 

haastattelukierroksen perusteella vaativat lisähuomiota sekä hahmottamaan 

mahdollisia muutoksia ensimmäisen haastattelukierroksen pohdintoihin nähden. 

Toinen haastattelukierros tuo tutkimukseen empiriaa syventävän, tärkeän 

aikaulottuvuuden. Tutkimustulokset perustuvat toteutettuihin haastatteluihin sekä 

havainnointiin. Havainnot esitetään tutkimustulosten joukossa ja niiden 

tarkoituksena on syventää ja laajemmin avata haastatteluissa ilmi tulleita asioita. 

Tuloksissa haastateltavien kommenteista tehdyt sitaatit on merkitty lyhentein H1 ja 

H2. Tutkijan kommentit on merkitty sitaatteihin alleviivauksin.  

 

Tutkimustulokset esitetään omissa alaluvuissaan, jotka on muodostettu 

tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. Nämä ovat: 

 

 Mistä tekijöistä perheyrityksen identiteetti muodostuu? 

Alaluvussa 5.2.1. kuvataan niitä tekijöitä, joista perheyrityksen identiteetin 

havaittiin tapaustutkimuksessa muodostuvan.  

 

 Kuinka perheidentiteetti vaikuttaa perheyrityksen identiteetin 

muodostumiseen? 
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Alaluvussa 5.2.2. kuvataan perheidentiteettiä ja sen vaikutusta 

perheyrityksen identiteetin muodostumiseen. Myös roolikonfliktien 

vaikutuksia sekä psykologisen omistajuuden tunteita kuvaillaan tarkemmin. 

 

 Millä tavoin yrityksen identiteetti ja perheen identiteetti ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään? 

Alaluku 5.2.3. käsittelee yrityksen identiteetin ja perheen identiteetin välistä 

vuorovaikutusta. Luvussa selviää, minkälainen vuorovaikutussuhde näillä 

kahdella identiteetillä ja kuinka se näkyy tutkimuksen kohteena olevassa 

perheyrityksessä X.  

 

 

5.2.1. Perheyrityksen identiteetti muodostetaan ja muodostuu useista 

tekijöistä 

 

Haastateltavia pyydettiin teemahaastattelun ensimmäisessä osiossa kuvailemaan 

arvostavan kyselyn 4D-mallia mukaillen perheyrityksen keskeisiä vahvuuksia, 

ihanneorganisaatiotaan ja sen toimintatapoja sekä niitä toimenpiteitä, joita on 

suunniteltu otettavan, tai jo otettu käyttöön halutun organisaation muodostumiseksi. 

Ensimmäisessä osiossa pyrittiin myös hahmottamaan identiteetin 

muodostumisprosessin eri vaiheita Gioian (2010) identiteetin 

muodostumisprosessin malliin verraten.  

 

5.2.1.1. Discovery – organisaation positiivinen ydin 

 

Perheyrityksen keskeisinä vahvuuksina haastateltavat näkivät ensimmäisellä 

haastattelukierroksella vahvan yrittäjähengen sekä pitkäjänteisyyden. 

Pitkäjänteisyyden lisäksi vahvuutena mainittiin järjestelmällinen suunnitelmallisuus 

lyhyemmän aikavälin tarkastelussa. Toinen haastateltavista totesi, että osa 

yrityksen vahvuuksista liittyy yleisesti yritykseen ja osa vahvuuksista liittyy kiinteästi 
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ihmisten henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi osaamisalueisiin. 

Erityisesti osaamisalueiden laajuutta sekä halua aidosti ylläpitää ja kasvattaa omaa 

tietotaitoa pidettiin yhtenä suurimpana vahvuutena.  

  

Yrityksen toimintaedellytysten havaittiin rakentuvan pitkälti yksilöiden 

osaamisalueiden ja vahvuuksien varaan. Päivittäisessä toiminnassa työtehtävät 

jaettiin luontevasti vahvuuksien mukaan. Omistajat pyrkivät aktiivisesti keräämään 

omaan vastuualueeseensa liittyvää tietoa käymällä esimerkiksi alan messuilla. 

 

Toisella haastattelukierroksella haluttiin vielä tarkentaa, oliko aikaisemmin 

määriteltyihin keskeisiin vahvuuksiin ja kyvykkyyksiin tullut muutoksia toiminnan 

edetessä. Haastateltavat totesivat, että uusia asioita aikaisempiin määritelmiin 

nähden ei ollut noussut esille. Toimintaa oli pyritty kehittämään edelleen keskittyen 

erityisesti eri osaamisalueiden kehittämisen tukemiseen. Haastateltavat totesivat 

kuitenkin, että keskeisten vahvuuksien ja kyvykkyyksien osalta kehittämistoimet 

eivät olleet vielä nousseet riittävän korkealle tasolle, vaan tavoitteisiin oli vielä 

matkaa.  

 

”Kyllähän siellä on paljon sellasia toimia tehty, erilaisia osaamisalueita vahvistettu, 

mitä on koettu, että ne tukee sitä haluttua organisaatiota” (H1) 

 

Yrityksen lyhyemmän aikavälin suunnitelmallisuuden todettiin toisella 

haastattelukierroksella kärsineen jonkin verran kassan hitaudesta johtuen. 

Yrityksen käynnistämiseen ei ollut haettu lainkaan rahoitusta, vaikka 

omistusjärjestelyiden muutoksista oli aiheutunut merkittäviä kustannuksia yhdelle 

omistajista. Yrityksen X toimintaan vaikutti siis taannehtivasti myös ennen sen 

perustamista tapahtuneet järjestelyt, sillä omistusjärjestelyiden seurauksena niihin 

liittyvät kustannukset lankesivat uudelle yritykselle maksettavaksi. Toki välillisesti, 

sillä virallisesti maksuvelvoitteet koskevat yritystä Y, jonka toiminta on kuitenkin 

ajettu minimiin.   
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”Et yrityksen tämmönen suunnitelmallisuus kärsii jonkun verran siitä että on asiat 

hoidettu tulorahotuksella ja siitä johtuen monet asiat tulee sitte aikalailla viime 

tinkaan niin se.. Mut ehkä jatkossa sitten päästään parempaan ennakoimiseen, 

hankintojen suhteen ainakin. Pystytään paremmin hallitsee hukkaa ja tän tyyppisii 

asioita.” (H2) 

 

5.2.1.2. Dream – ihanneorganisaation hahmottelu 

 

Yrittäjyyttä ja yrittäjähenkeä pidettiin hyvin tärkeänä ominaisuutena, jonka haluttiin 

näkyvän toiminnassa. Yrityksen jäsenten keskinäinen luottamus ja yhteiset 

tavoitteet nähtiin niin ikään hyvin tärkeinä osina ihanneorganisaatiota. 

Haastatteluissa tuli vahvasti ilmi, että erityisesti luottamuksen, vastuunjaon ja 

avoimuuden puute sekä opportunistinen toiminta olivat olleet merkittäviä tekijöitä 

aiemman yritystoiminnan muutoksiin. Niiden tärkeyttä korostettiin useaan otteeseen 

molempien haastateltavien toimesta. Haastateltavat vertasivat useaan otteeseen 

nykytilannetta aiempaan yritystoimintaan, ja vastauksista tuli ilmi haastateltavien 

tyytymättömyys aikaisempaan toimintaan.  Erityisesti vastuun jakoa ja kantamista 

korostettiin tärkeänä osana uutta organisaatiota.  

 

”Kaikilla on tahto, halu yrittää ja kaikille annetaan myöskin tavallaan mahdollisuus 

sitä toteuttaa ja sitten - - ehdoton luottamus ja rehellisyys läpi koko organisaation. - 

- Ja sitten se, että on yhteiset tavoitteet ja -- mitä yhteisesti päätetään, et näin on, 

tähän tähdätään. Et se on pitkäjänteistä: et se ei oo sellasta lyhytjänteistä oman 

edun tavoittelua. (H1)” 
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”(Se on) vaan selkeest et joku vastaa jostai, nii se sit hoitaa sen asian. Tottakai niist 

keskustellaa ja puhutaa et miten ois hyvä ja näin, mut sit joku on kuitenki et se on 

sun juttu, et hopi hopi. (H2)” 

 

Toisen haastattelukierroksen tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin 

ihanneorganisaatio oli toteutunut kuluneen vuoden aikana, ja oliko määritelmä 

muuttunut aiempaan nähden. Haastateltavat kokivat ihanneorganisaation 

toteutumisen olevan edelleen ”kesken”, mutta kaikkien toimien tähtäävän kuitenkin 

sen toteutumiseen. Lisätietona ja empirialöydöksiä valaisevana seikkana 

todettakoon, että ensimmäiselle, vajaalle toimintavuodelle tehdyt laskennalliset 

tavoitteet ja erityisesti toiminnan vakauttamistavoite oli saavutettu; samoin 

seuraavalle vuodelle (2016) asetetut myyntitavoitteet saavutettiin jo kesäkuuhun 

2016 mennessä. Saavutetut tavoitteet realisoituisivat vuoden 2016 loppuun 

mennessä toimitettujen tilausten muodossa. Kuitenkin edelleen koettiin toiminnassa 

olevan alueita, joita haluttiin parantaa. 

 

Erityisesti henkilötasolla esiintyneen väsymyksen – minkä voidaan kokemukseen 

pohjautuen todeta pääosin aiheutuvan avainhenkilöiden kovasta työnteosta ja 

pitämättömistä lomista, kun ulkopuolisen työvoiman tarvetta ei ollut vielä saatu 

kaikilta osin täytettyä – johdosta osa alkuperäiseen suunnitelmaan kuuluneista 

konkreettisista kehittämistoimista eivät olleet vielä haastatteluhetkellä toteutuneet ja 

haastateltavat kokivatkin, että kaikkia tavoitteita ei ollut toivotussa aikataulussa 

saavutettu.  

 

”Mun mielestä ei se ihanneorganisaatio oo siitä mihinkään muuttunu. Kyl se 

edelleen se et se on avoimuus ja luottamus ja se että pystyy avaamaan niitä omia 

epävarmuuskysymyksiä ois tärkeää. Siin on vaan nyt tullu vastaan se, että sitä – 

kun siel on ihan henkilötasolla esiintyny aika paljon väsymystä - niin varmaan ees 

ei oo kaikki viittiny tuoda esiin niit omia tarpeitaan sen takii ettei oo halunnu 

kuormittaa muita enempää. Et ei oo halunnu kuormittaa ja sit on toisaalta ehkä 

nähny että nyt tätä asiaa ei pystytä viemään eteenpäin koska siihen ei pystytä 
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reagoimaan. Semmosii asioit siin on tullu vastaan mitkä on estäny sen toteutumista 

(ihanneorganisaation) ” (H1) 

 

 

5.2.1.3. Design ja destiny – toimenpiteet ja toteutus 

 

Kun haastateltavilta tiedusteltiin, kuinka he lähtisivät ajamaan ihanneorganisaation 

toteutumista konkreettisin toimenpitein, yhteisten arvojen hyväksyminen ja niihin 

sitoutuminen nousi keskeiseksi tekijäksi.  

 

”Siihen päästäis sillai et käytäis läpi; kaikki jotka on mukana siinä päätöksenteossa 

ensinnäkin, niin päättäis et ollaanko valmiita aidosti hyväksymään ne arvot mitä 

siinä on, ja niin että, ei niinkun no excuses, et siellä ei oo muttakun-asioita. Et se on 

aika mustavalkosta mun mielestä.” (H1) 

 

Myös vastuun antaminen ja päätöksenteon jakaminen omistajien välillä nähtiin 

tärkeänä. Toiminnan toivottiin pohjautuvan aidolle keskustelulle ja 

”hallitustyöskentelyn avoimuudelle”. Kaikkien yrityksen jäsenten haluttiin aidosti 

sitoutuvan yrityksen toimintaan. Toinen haastateltavista totesi, että kaikkien 

yrityksessä toimivien henkilöiden tulisi osallistua työhön ja sen määrätietoiseen 

suunnitteluun. Yrityksen internetsivut nähtiin hyvänä visuaalisena esimerkkinä siitä, 

millaisena perheyritys haluttiin nähdä ja viestiä myös ulospäin. 

 

Haastateltavat totesivat toisella haastattelukierroksella, että ihanneorganisaation 

toteuttamiseksi suunnitellut toimenpiteet olivat pysyneet pääosin samoina kuin 

aiemmin, kun taas osittain polut ihanneorganisaation toteuttamiseksi olivat 

muuttuneet ensimmäisen toimintavuoden aikana.  
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”Onhan se tietysti, sitä on mietitty, kun on tullu vastaan niitä semmosii umpikujia, et 

näin ei päästä eteenpäin. Niin siin on pitäny sit ottaa pari askelta taakse ja yrittää 

jostain toista kautta että sinne sitte päästäis. että eihän se niin suoralinjasta ole, että 

näin ja näin – mennään. Ja tavallaan on tullu huomatuksi myöskin se että asioit ei 

vaan pysty pakottamaan, et semmonen liian rankka etukeno ei auta yhtään mitään. 

Et tavallaan pitäis päästä siihen – sen verran päästää irti et ne asiat pääsee 

soljumaan – et se tarvii olla se virtaus, se flow et ne etenee. Ja sit ne eteneeki. Mut 

ne tukokset pitää saada - - väistettyy tai purettuu. Et onhan niitä siellä vielä, mut kyl 

ne sieltä yks kerrallaan sitte liukenee. ” (H1) 

 

Osa suunnitelluista kehitystavoitteista ei noudattanut alun perin suunniteltua 

kaavaa. Esimerkiksi suunnittelupuolen pullonkaula-ongelmaan haettu ratkaisu ei 

toteutunut halutulla tavalla, vaan sen osalta oli jouduttu palaamaan lähtöruutuun. 

Ongelman ratkaisemiseksi on kuitenkin pyritty pohtimaan erilaisia näkökulmia ja 

toimintatapoja. Vaikka välillä koettiin, että on jouduttu umpikujaan, tahtotila 

toiminnan kehittämiseen ja ihanneorganisaation saavuttamiseen ei muuttunut. 

 

”Kaikilta osin siin ei oo saavutettu niitä tavoitteita mitä on haluttu, just esimerkiks sitä 

suunnittelupuolen.. Et oltais haluttu et oltais saatu tiettyi kilpailuetuun vaikuttavia 

asioita selkeesti niinkun paremmin hyppysiin, niin siihenhän pyrittiin, mut siinä ei 

ensimmäisellä kerralla onnistuttu. Mut ei se sitä tahtotilaa oo mihinkä muuttanu. Se 

pitää vaan kattoo millä keinoin siihen päästään. ” (H1) 

 

Käytännön tasolla ”ihanneorganisaation” toiminnan toteutuminen on ilmentynyt eri 

tavoin. Esimerkiksi tarjouslaskennan ja tilausten hallinnan avuksi päätettiin 

investoida toiminnanohjausjärjestelmään. Alustavaan päätöksentekoon osallistuivat 

kaikki yrittäjät. Koska järjestelmän hallinnointi kuului selkeästi myynnin 

toimenkuvaan, myynnistä vastaava sai tehdä lopullisen päätöksen investoinnin 

toteuttamisesta. Myös vastuu järjestelmän käyttöönotosta kohdistui myynnin 

vastaavalle. Toisella haastattelukierroksella toinen haastateltavista totesikin, että 

vastuualueiden alkuperäiseen jakotapaan ei ole toiminnan edetessä tullut 
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korjaustarpeita, vaan omistajien kesken jaetut vastuualueet sopivat edelleen hyvin 

kokonaisuuteen. Kuitenkin vastuun jakoa myös ulkopuolisten työntekijöiden kanssa 

toivottiin mahdollisuuksien mukaan lisättävän.  

 

Erityisesti tuotannon puolella koettiin kovia paineita, kun vastuu koko tuotannon 

järjestämiseen liittyvistä asioista kohdistui vain yhdelle henkilölle. Volyymien 

kasvaessa tuotantopaineisiin pyrittiin vastaamaan etsimällä osaavaa henkilöstöä, 

joka osaltaan pystyisi jakamaan tuotannon vastaavaan kohdistuvat paineet. 

Toimenpiteillä on ollut merkittävä vaikutus tehtaan puolen työilmapiiriin – 

”ryppyotsaisesta” puurtamisesta on päästy askel lähemmäs kohti positiivista 

tekemistä, kun kaikki vastuu ei ole yhden henkilön harteilla. Hyvän työilmapiirin 

huomaa tehtaalla joka päivä. Tuotannon laatua ja ennustettavuutta on saatu 

parannettua entisestään. Myös toimintaa yhteistyökumppanien, kuten esimerkiksi 

kuljetusliikkeen kanssa, oli saatu parannettua toivottuun suuntaan. Vertailukohtana 

arvioinnissa toimivat kokemukset aikaisemmasta yritystoiminnasta.  

 

”Et se on varmaan se yksi asia mihin pitää viel ajatella nimenomaa siel tehtaan 

päässä et jakaa tarkemmin vastuuta. Et hoida sä tää ja tää. Koska kaikki asiat ne 

(perheen ulkopuoliset työntekijät) on hoitanu, ei oo mistään tullu (mitään ongelmia). 

Et siihen varmast pitää henkilökohtasesti panostaa ja miettii sitä - - nimenomaa sitä 

delegointii.- Se on varmaan mun heikkous etten oikee osaa .. toi delegointi, et 

mieluummin hyökkää ite hommiin. Mut täytyy vaa.. Kyl näiden poikien kaa se 

onnistuu. Kun kaikki tuntee toimintatavat ja tuotteen.” (H2) 

 

”Ja sit tietyst se asia et jos aattelee sit aikasempii vuosii, nii kaikist näis auton 

lastaamisis ja näis on menty aika harppaus eteenpäin et nyt autot on saatu sovittuu 

sillee, et se ei oo sit jokakertasta iltapakkaamista siellä, vaan tavallaa siin 

normaalipäivän yhteydes on pitkälti tehty ne, mikä oli enempiki aikasemmin niin 

sääntö että ne aina oli iltapakkaamisii.” (H2) 
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Parannuksia erityisesti yritystoiminnan kehittämisestä käytäviin keskusteluihin 

toivottiin. Toinen haastateltavista koki, että ”päivittäinen tekeminen” ja siihen 

keskittyminen ei antanut ollut antanut riittävästi mahdollisuuksia syvempiin 

keskusteluihin ja suunnitelmiin laajemmista linjauksista. Erityisesti tuotannon puolen 

tiiviimpää osallistumista toivottiin. Tuotannon vastaavan vähäinen osallistuminen 

suunnittelupalavereihin näkyi toiminnassa esimerkiksi siten, että vaikka 

päätöksentekoon osallistuttiin, helposti kävi niin, että tuotanto koki päätökset 

”annetuiksi”, jolloin niihin kohdistui kritiikkiä erityisesti silloin, kun tuotantopaine oli 

kovaa. Myös tuotannon suunnittelua helpottavien viikkopalaverien toteuttamista 

toivottiin; ne olivat suunnitelmista huolimatta jääneet suurelta osin pitämättä. Myös 

tuotannon menetelmien konkreettiseen kehittämiseen liittyviä asioita toivottiin 

käytävän useammin läpi.  

 

”Nii ois paljon helpompaa et nää ois yhdessä päätetty, katottu, et nää pystytään 

tekee. Silloin järjestetään ne asiat silleen et nää pystytään tekee ja sit ne ketkä on 

vastuussa siit tekemisestä ottaa vastuun myöski siitä et ovat olleet siinä 

päätöksenteossa mukana. Et siinä se ihanneorganisaatio viel pikkasen klenkkaa. Et 

enemmän pitäis olla, ei nyt mitää sellasii et tartteis johonki metsämökkii vetäytyy 

viikonlopuks ja miettii ja miettii niitä asioita, vaan otettais vaan porukalla yhessä 

semmonen aika et siin ei sit oo muuta. Ja siin käydää asioit vähä valmistellusti läpi 

eikä ne oo sitte sellasii päivänpolttavii asioit missä sit vaan ratkotaan syntyneit 

ongelmii tai probleemia. Vaan et ne menis pikkasen syväluotaamammaks, että se 

pitkäjänteisyys saatais paremmaks.”(H1) 

 

”Pitäis olla se sellai viikkopalaveri, mis käytäis pidemmän aikavälin suunnitelmii 

läpi.. Ja sellaset palaverit, mis käydää seuraava viikko läpi.. Nii eihän se tarvi olla 

ku yhel kahvitunnil, olla vähä pitempää siin ja käydä läpi et mitä ens viikol tapahtuu 

ja mitkä on ne ens viikon tavotteet, et mitä pitäs saaha aikaa. Et sit se ois pojillekii 

helpompaa, et ne tietäis koko aika et mitä sielt on tulossa. Ja parannuksista pitäisi 

pystyä puhumaan useammin. Nii et näähän on kaikki asiat mitkä on tullu tuol 

työmaal täs eteen.” (H2) 
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5.2.1.4. Identiteetti muodostuu keskustelevan prosessin kautta  

 

Uuden yrityksen toiminnan suunnittelu lähti liikkeelle siitä, että aikaisemmassa 

toiminnassa oli ajauduttu sellaiseen tilanteeseen, että sitä ei voitu samalla 

kokoonpanolla enää jatkaa. Suurimpina vaikuttimina yritystoiminnan muuttamiselle 

olivat Y Oy:n omistajien välinen luottamuskriisi sekä merkittävät erot 

toimintatavoissa ja tavoitteissa. Haastateltavat kuitenkin tunnistivat itsessään halun 

toimia yrittäjinä. Yrittäjyys ja yrittäjän roolin tärkeys erityisesti haastateltavalle 1 oli 

yksi tärkeimpiä päätöksentekoon vaikuttavia seikkoja, kun tulevaisuuden suuntaa 

pohdittiin.  

 

”Siellä oli luottamuspula, vallankäytössä ongelmia. Toimintatavoissa oli suuria eroja. 

Se oli vaan ajautunut kriisiin --. Ei ollut mitään järkeä jatkaa. Yrittäjyys sinänsä ei 

ollut hävinnyt mihinkään, pikkasen vaan niinkun ryvettyny. Et halu itsellisesti yrittää 

oli siellä kytemässä.” (H1) 

 

Yritykselle on määritelty tiettyjä selkeitä toimintalinjoja, mutta haastateltavan 1 

mukaan täydellinen, selkeä visio tarvitsi vielä ensimmäisen haastattelukierroksen 

aikaan kehittymistä. Yrityksen suuntaaminen kuluttajamarkkinoille oli päätetty jo 

hyvin aikaisessa vaiheessa suunnittelua ja aluksi toimintatavat olikin määritelty sen 

mukaisesti. Esimerkiksi yrityksen internetsivut oli luotu yksinomaan kuluttajien 

tarpeita vastaaviksi. Kehittämistarpeet nähtiin lähinnä arvioissa siitä, tuleeko 

pelkästään kuluttajakaupassa pitäytyminen olemaan volyymien kannalta riittävä.  

 

”No onhan näistä (visiosta) puhe ollut. Mut eihän se (visio) nyt vielä täysin selkee 

ole. -- Et yks toimintalinja on selkeästi määritelty, siihen on nettisivuja tehty ja se on 

niinkun visualisoitu tietyllä tapaa. Mutta – ei se ainakaan mulle oo vielä täysin 

vahvistunu minkälaisii muita – toimintamalleja siinä pitää olla.”(H1) 
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”No varmaan sellain et oikeesti me oltais tuol markkinoil semmonen ihan merkittävä 

toimija. Että.. Ja kyl niihin varmaan on ihan mahollist päästäkkii.” (H2) 

 

Toisella haastattelukierroksella haastateltavat totesivat, että vision osalta ollaan 

edelleen samojen kysymysten äärellä. Kuluttajamarkkinoille asetetut vuositavoitteet 

olivat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti ja siltä osin visio oli pysynyt samana. 

Pohdinnan alla oli kuitenkin edelleen volyymien riittävyys ja se, minkälaista kasvua 

yritykselle oikeastaan haluttiin lähteä hakemaan. 

 

”Nähtäväksi jää, pysytäänkö siinä asiakasryhmässä, siinä tuotesegmentissä 

kasvattamaan volyymia riittävästi. Et vai onko otettava joitain muita 

asiakassegmenttejä ihan selkeesti.” (H1) 

 

”Se visio, yhden tuoteryhmän osalta, yhdessä asiakassegmentissä, se on tuottanu 

sitä tulosta mitä on lähdetty hakemaanki. Ja se ei oo muuttunu mihinkää, et okei, 

siin on ehkä pyritty sit tarjoomaa vieläki parantamaa ja pitääki pyrkii sitä vielä 

parantamaa edellee. Et haetaa niitä syitä et minkä takia meitä ei valita toimittajaks 

tai.. Niitä kilpailukykytekijöitä haetaan siihen vielä lisää, että kirkastetaan sitä 

timanttii, hiotaan sitä. Sitä nyt sopii sit pohtii et riittääkö se, et saadaanko me siinä 

riittävä volyymi. Ja oikeestaan se, et minkälaiseen volyymiin me pyritään.” (H1) 

 

”Et onks se toiminan visio siinä et sata tallii saadaa vuodes tehtyy, ja sit istutaa alas 

ja katotaa mitä tehää seuraavaksi. Kylhän meijän kaikki tilat ja tämmöset, et 

niistähän se ei tuu rajottumaa mikää. et se on vaa sit organisointii ja sitä mitä pitää 

parantaa.  

Nii et riittääks toi kuluttajamarkkina, et minkälaisee volyymii tähän pyritää. Et senhän 

näkee, et minkälaist kysyntää sielt alkaa tulee jos talous alkaa nousee niinkun on 

ennustettu. Et viroilaisten kilpailijoiden kans pystytää kyl kamppailemaa, mut et 
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miten on sit nää kotimaiset suuret toimijat (esimerkiksi Lappwall). Et mikä hinta se 

siel sit tulee, sitä en tiiä. Et se on aina vähä, et halutaaks lähtä siihen porukkaa 

kamppailee.” (H2) 

 

Identiteetin merkitys nähtiin erittäin suurena ja identiteetin osuus uudessa 

toiminnassa hyvin tärkeänä. Haastateltavien mukaan tarve kirkastaa identiteetti 

liittyy erityisesti siihen, että aikaisemmin yrityksen Y toiminnassa ei ollut ollut 

määriteltyä, yhteistä identiteettiä. Luottamuskriisi aiemmassa toiminnassa on 

haastateltavien mukaan ollut yksi suuri vaikutin siihen, että yrityksen identiteetti 

halutaan nyt vahvasti määritellä ja siihen halutaan tiukasti sitoutua. Haastateltavat 

kokivat, että aikaisemmassa toiminnassa tapahtuneiden liiketoimintamuutosten 

seurauksena yrityksen identiteetti ja arvot himmentyivät ja ne jossain määrin 

katosivat varsinaisesta toiminnasta. Haastateltavat toivat esille tarpeen pystyä 

sitoutumaan yritykseen ja siihen mitä se edustaa. Myös identiteetin viestiminen 

ulkopuolisille sidosryhmille nähtiin tärkeänä asiana. Erityisesti haastateltava 2, joka 

päivittäisessä toiminnassaan on tekemisissä tavarantoimittajien kanssa, piti 

uudesta identiteetistä viestimistä erityisen tärkeänä. 

 

Se on ehkä niinkun kantapään kautta tullu se tarve kirkastaa sitä --. Elämisen 

kannalta ne on pakko kirkastaa, että voi jälleen allekirjoittaa ne asiat mitä tehään, 

miten toimitaan. Ja siinä just niinkun nää, avoimuus ja luottamus, tän tyyppiset asiat 

nousee hirveen keskeisiks asioiks siihen yrittäjyyden lisäksi. Siinä kun on ollu hyvin 

vahvasti luottamuskriisi siinä aiemassa toiminnassa, mikä on sitten tavallaan 

tuhonnut ne toimintaedellytykset siinä. Et luottamus on kyllä yksi keskeinen arvo. 

(H1) 

 

Nii se että kyl se varmast vaikuttaa positiivisest ainakii täl paikkakunnal ja tälläsesta 

niinkun aikasempaa verrattuna. – No ihan se toimintatapa, ihmisten toimintatapa 

mikä nyt on täs yrityksessä nii se ei voi olla mitää muuta ku positiivista. (H2) 

 



61 
 

Haastateltavat kokivat, että yrityksen suunnasta ja identiteetistä on saavutettu 

yhteinen näkemys erityisesti yhteisten arvojen kautta. Yhteistä identiteettiä tuki 

vastuun ja päätöksenteko-oikeuden jakaminen tasaisesti omistajien kesken. 

Yrityksen sisäinen ”me”-henki tuli esille haastatteluissa. Omistajat kokivat tarvetta 

tuntea yhteenkuuluvuutta yrityksen kautta, niin että yritys olisi reflektio heidän 

omista, yhteisistä arvoistaan.  

 

Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen haastateltavat kokivat, että yhteinen näkemys 

yrityksen suunnasta ja identiteetistä oli pysynyt samana. Asioiden konkreettinen 

eteneminen koettiin yllättävänä tekijänä; vaikka laskelmat pitivät paikkansa ja 

ensimmäisen – sekä kesäkuussa 2016 osittain toisen- toimintavuoden varovaiset 

tavoitteet oli saavutettu. Ei ollut osattu valmistautua siihen, kuinka raskas 

ensimmäinen vuosi toiminnan vakauttamistavoitteineen olisi. Hitaasti tapahtuvien 

muutosten (hitaasti kassassa näkyvien muutosten) todettiin vaikuttaneen erityisesti 

motivaatioon. Kuitenkin ajoittaisesta motivaatiopulasta huolimatta luottamusta ja 

sitoutumista toimintaan lujitti se, että asiat olivat menneet melko lailla ennalta 

suunniteltujen suuntaviivojen mukaan, ja omistajien välillä sovitut asiat olivat 

pitäneet. Yhdessä muodostettu näkemys yrityksen identiteetistä ja suunnasta oli 

edelleen kaikkien yhteinen tavoite. 

 

”Ehkä se etenemisvauhti vähä yllätti, et se oli aika hidas. Nii, ja vaikka se oli niinku 

… Se konkreettinen toteutuminen, vaik se oli paperil laskettu et näin se menee, ja 

se meni niin, mut silti siihen ei osannu valmistautuu et se oli niin kamalaa. Nii et se 

tuntu niin kauheelta. Ja se on pistäny vähä uskoo koville, et mistä ihmeestä se flow 

löytyy, ja voidaaks me tehä hyväl hapel jos se motivaatio alkaa katoomaa.. Et 

semmoset seikathan siin on ollu nyt aika tähdellisiä asioita.” (H1)  

 

”Nii prosentit on kohallaa mut kaikki on vaa menny tulorahotuksee. Mut tavallaa siit 

voidaa olla, et laskenta ei oo menny päin honkii et tähän prosenttii pystytää. Et jos 

silloi ois ollu yltiöpositiivinen ja vetäny.. Ja sit ois huomattu et hups hups, 15 heitti, 

nii se veis pohjan koko tekemiseltä.” (H2) 
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”Kyl minust voisin viel ton saman (edellisen haastattelukierroksen ajatuksen 

yrityksen suunnasta) alleviivata. No toisaalt niinkun oikeesti ihan jo se et on menty 

ja asiat on menny sillee niiku on silloi ajateltukii et näin tehää.. ja sitte näin tehää et 

siin ei oo niinku mitää.. Joskus aikasemmin ku muistan et oli jotai keskustelui et 

miten mennää – en puhu tän firman mut tosta aikasemmast- nii kun oikeesti mitkää 

asiat ei menny sillee niinku puhuttii, et siin vastuita ja tekemisii jaettii, et joojoo, kyllä 

kyllä, ilman muuta; tämmösii sanoja vilahteli siellä, ja sit mikää ei pitänyt. Et ovi 

paukahti kiinni ja asiat jäi siihen. Et täähän on meny ihan toiselviisii.” (H2) 

 

Haastateltavat näkivät yrityksensä erottuvan muista alan toimijoista erityisesti 

palveluasenteensa ansiosta. Palvelu nähtiin ylpeyden aiheena. 

 

Yhtenä identiteetin muodostumisen osana voitiin yrityksessä havaita uusien 

toimintatapojen kokeilu. Konkreettisena esimerkkinä haastateltavat antoivat 

muutoksen asiakaspalveluun liittyvissä toimintatavoissa. Muutos nähtiin 

positiivisena, erityisesti siksi, että uudet toimintatavat olivat saaneet osakseen 

paljon kiitosta ulkopuolisilta sidosryhmiltä, erityisesti asiakkailta. Haastateltavat 

kokivat, että saatu palaute on vaikuttanut identiteetin muotoutumiseen. 

Haastateltava 2 toi esille myös sen, että uuden yrityksen perustaminen oli saanut 

osakseen jonkin verran ihmettelyä. Esimerkiksi tavarantoimittajat mielsivät omistajat 

edelleen vanhan yrityksen kautta. 

 

Se, mitä kuulee kentältä, et muut ei oo vastannu (yhteydenottoihin), kiitos nopeasta 

vastauksesta. Siitä on tullu käsittääkseni tosi hyvää palautetta, et kiitos että teitä 

kiinnostaa tää mun asia -- se että siinä kohtaa osoitetaan et teidän projekti on myös 

meille tärkeä -- niin se on kyllä vaikuttanu toimintatapojen muotoutumiseen. (H1) 
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No onhan se ihan selkeesti jo lähteny siitä puolest et kun niit kyselyi tulee nii niihin 

vastataa tosi nopeest. - - Mut jo se et se toiminta on ihan erilaist kun mitä se ikinä 

tuol on ollu. (H2) 

 

Toisella haastattelukierroksella palveluasenne nousi edelleen keskeiseksi 

erottuvuustekijäksi. Kuitenkin todettiin, että pohdintaa lisäerottuvuuden saamiseksi 

tarvittiin. Panostuksia palvelun kehittämiseen oli teknisellä puolella tehty 

toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan muodossa. Palveluasenteeseen edelleen 

panostaminen oli saanut kiitosta asiakkailta läpi toiminnan. 

 

No siit on tullu palautetta ilmeisesti kuitenkin, et ette ollu halvin mut valittiin sen takii 

kuitenkin että teijän palvelu on hyvä. Se on selkeesti hyvä panostussuunta ollu. Et 

se on varmaan se palvelu, ostamisen helppous, tälläset asiat millä erotutaan. 

Nettisivut on ollu hyvät, ne on selkeesti tuonu enempi kävijöitä ja kyselyjä. Mut se 

vielä et miten ne kyselyt saadaan käännettyy kaupaksi niin on se seikka mistä ei oo 

selkeyttä.. Että mikä meidän kilpailija on. Et onko se et asiakkaat tekee sen pitkästä 

tavarasta vai odottaa pikkasen aikaa. Et niihin kun löytyis se viisasten kivi. (H1) 

 

Osana yrityksen identiteetin ja myös oman osaamisen vahvistamista tehtaan 

puolelta vierailtiin lokakuussa 2015 Saksassa eräillä elementtirakentamisen 

messuilla, jossa tutustuttiin alan kehitykseen ja uusiin käytäntöihin. Tätä voidaan 

pitää tutkimusympäristön tuntien hyvin poikkeuksellisena. Kuten yrittäjät totesivat 

messujen jälkeen, ”näin ei ikinä olisi tapahtunut vanhassa yrityksessä, kun tiedettiin 

muka parhaiten”. Messujen jälkeen tehtaalla esiteltiin muutamia uusia 

työntekotapoja, joiden toivottiin tehostavan työntekoa entiseen tapaan verrattuna.  

  

Ulkoisten sidosryhmien antamalla palautteella oli selkeä, identiteettiä vahvistava 

vaikutus. Lokakuussa 2015 yritys osallistui ensimmäistä kertaa alan messuille, joilla 

myös itse olin mukana. Messuviikonlopun aikana saatu palaute yrityksen tuotteista 

ja yleisestä ulkoasusta; siitä miltä identiteetti ulospäin näyttää, oli hyvin positiivista 
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ja erityisesti muiden alan toimijoiden suunnalta kannustavaa. Identiteetti sai 

vahvistusta ulkoisilta sidosryhmiltä, mikä näkyi erityisesti messujen jälkeisten 

viikkojen innokkaassa työnteossa ja positiivisessa ilmapiirissä toimistolla. 

Työpäivien aikana tuli usein puheeksi se, kuinka motivoivaa ulkopuolelta 

”riippumattomilta tahoilta” tuleva positiivinen palaute on.  

 

Palautteen saaminen sidosryhmiltä johti myös toimenpiteisiin toiminnan 

kehittämiseksi. Täydellisempää palvelupakettia hakevia asiakkaita ajatellen oli 

aloitettu toimet laajemman valikoiman tarjoamiseksi.  

 

”Se että siihen on selkeesti tullu palautetta et haluttais täydellisempää palveluu 

vielä, erilaisii vaihtoehtoi. Mut se asia on kesken vielä, mut siihen varmasti melko 

lyhyellä aikajaksolla, semmoseen vuoden sisään, löydetään ne ratkasut et se 

asiakas voi ostaa meiltä helpommin täydellisemmän paketin, jolloin sitte taas 

vaikuttaa siihen et meidän keskihinta nousee. Nythän on jo päästy siihen et asetettii 

tavotteeks keskihinnan nousu, ja yllätys yllätys, se oli noussu sille tasolle mihin se 

tavote asetettiin. Et ne haluu ostaa valmiimpaa ja me pystytään se sitte tarjoomaa.” 

(H1) 

 

Erityisesti asiakkailta saadun palautteen perusteella tuotevalikoimaa sekä tilaus- ja 

toimitusprosessia oli konkreettisesti pyritty selkiyttämään niin, ettei 

väärinymmärryksiä pääsisi syntymään. Esimerkiksi sopimusehtoja, toimitussisältöjä 

sekä asiakkaille lähetettäviä ohjeistuksia ja pyrittiin muokkaamaan 

aukottomammiksi. Myös yrityksen sisäisiä prosesseja pyrittiin selkiyttämään ja 

yhtenäistämään toimintaohjeiden ja – käytäntöjen avulla. 

 

”Se vielä kun sais ne asiakkaat lukee ne sopimukset.. Vaik aika isoo tilauksee laittaa 

nimensä mut ei lue sopimusta.” (H2) 
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”Et tavallaan hyvin jämptiä ja hyvin selkeetä, et ei jää tämmösii harmait alueita. Ja 

niit tulee jatkuvasti vastaa, ja sitä mukaa ku niit tulee vastaa, nii ne käsitellää. Koska 

se parantaa omaa mielenrauhaa. Ja asiakastyytyväisyyttä. Et pystytään pysymään 

siinä mitä luvataan, ja asiakas tietää mitä luvataan.” (H1) 

 

5.2.2. Arvot luovat pohjan perheyrityksen identiteetille  

 

Teemahaastattelun toisessa osiossa pyrittiin hahmottamaan yrityksen identiteettiä 

erityisesti perheyritysnäkökulma huomioon ottaen. Perheyritysteemaan liittyen 

haastateltavilta tiedusteltiin myös heidän tunteitaan koettuja roolikonflikteja kohtaan. 

Osiossa kartoitettiin myös haastateltavien mietteitä psykologisen omistajuuden 

tunteista yritystä X kohtaan.  

 

Haastateltavat kokivat perheyrityksen rakentuvan positiivisen yrittämisen ympärille. 

Haastatteluissa tuli ilmi, että tärkeänä perheyrityksen piirteenä koettiin ihmisten 

yhteiset arvot ja positiivinen asenne. Perheyrityksen identiteetin koettiin rakentuvan 

keskeisiksi koettujen arvojen pohjalta, jotka ovat yrityksen toimijoille yhteisiä. 

Perheen osuuden arvioitiin olevan hyvin vahva vaikutin perheyrityksen identiteetin 

muodostumiselle. Haastateltavat kokivat, että myös ulkopuolisten työntekijöiden ja 

mahdollisten yhteistyökumppaneiden arvojen tulisi olla myös samansuuntaiset. 

Henkinen turvallisuus koettiin yhtenä tärkeimpänä piirteenä, mikä perheyrityksellä 

oli. Henkiseen turvallisuuteen haastateltavat yhdistivät avoimuuden, luottamuksen 

ja rehellisyyden arvot. Luottamuksen merkitys yritystoiminnan mielekkyydelle tuli 

esiin useaan otteeseen haastatteluiden aikana.  

 

Ja se on se mahdollisuus tehdä jotakin sellasessa hyvässä hengessä. Mun mielestä 

tää on niinkun enemmänkin sitä, sen lisäksi et se on toimintoja se on myös sitä, että 

tota tässä näillä arvoilla, näiden ihmisten kanssa jotka näihin arvoihin sitoutuu, niin 

ne on niinkun mahdollisuus tehdä jotain – sellasta että siin on semmonen tavallaan 
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niinkun hyvä pyörre siin tekemises. -- Täs on mahdollisuus toteuttaa arvostavassa 

ympäristössä omia vahvuuksiaan. (H1) 

 

Heti vois niinku ajatella sillee, tietyst sitä vertaa siihen aikasempaan, mut nyt ainakii 

vois kuvitella et luottamustaso ihmisii on ihan erilainen kun mitä tos aikasemmas oli. 

- -  Kyl se varmast semmosest luottamuksest ja et se on yhteinen asia. Et kun se 

perheyritys kuitenki on yhteinen asia. Et sit jos kaikki niinku siihen yhteisee hiilee 

puhaltaa nii sit siint varmaa jotai sitte tulee --. Mut se ei kestä, mikää yritys, 

perheyritys tai mikää muukaa, no perheyritys nyt ei ainakaa, nii semmosta tavallaa 

vapaamatkailijoit siin mukana. (H2) 

 

Toisella haastattelukierroksella luottamus omistajien välillä nähtiin edelleen 

identiteetin kulmakivenä. Myös luottamusta työntekijöihin ja yhteistyökumppaneihin 

pidettiin tärkeänä. Identiteetin todettiin jalostuvan ajan kuluessa. Edelleen erityisesti 

toinen haastateltavista halusi tehdä selkeän eron aikaisempaan yritystoimintaan.  

 

”Kyl se vaan näist kaikist koostuu se, et se vaan niinkun.. Et just et se et ihmisiin voi 

sit luottaa asiois että.. Toimitaa sillee kun on puhuttu ja tehää asioita niin kovasti 

siihen omaan napaan tuijottamatta. et se on kuitenki se kokonaisuus mikä siin 

ratkasee. Tääkin varmaa tää yrityksen identiteetti, nii siihen varmaan menee 

useampi vuosi et miten muut sen näkee tuolla ja miten se toiminta sit meijän - - 

ketkä nyt on täs kumppaneita, et on siin sit kattotuolimiehet tai autonkuljettajat, ja 

kaikki nää nii siithän se sit tavallaa muodostuu. Ja eihän me kauheesti sellasten 

kans yhessä tehä jotka ei oo niinkun.. Jotka ei tee niinkun lupaa. - - Et onhan siel 

oltu yötä myöten pojatki töissä ja.. Nii. Meillä oli vähän painolastia kun alotettiin tää 

yritys. Se oli kuitenkii.. näin se oli. Meilhän se identiteetti tulee vuosien saatossa.” 

(H2) 

 

Haastateltavat kokivat vastuunjaon yrittäjien välillä selkiytyneen jonkin verran 

toisella haastattelukierroksella kysyttäessä. Kuitenkin todettiin, että edelleen löytyy 
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muutamia ”harmaita alueita”, joiden vastuunjaon pitäisi olla selkeämpää. 

Esimerkiksi edellä mainittu tuotantovastaavan delegointitaitojen kehittäminen oli 

yksi selkeä kehittämiskohde. Luotto asioiden hoitamiseen oli kuitenkin kohdallaan, 

mikä aikaisempaan yritystoimintaan verrattuna on selkeä muutos. 

 

”Noi on oikeesti semmosii asioit (yleinen vastuunjako omistajien välillä) mitä ei oo 

ees tarvinu miettii tai ajatella, et ne on ollu sen verran selkeet. Ei oo tarvin epäillä 

ketää. Ja ainakii saa tosia kun kysyy. Et puhutaa tosiasioist eikä mitää muuta.” (H2) 

 

Vaikka toimintavuoden aikana haastateltavat olivat kokeneet jonkin verran 

väsymystä muutosten teon ja kehittämisen sekä kovan työtahdin takia, kokivat he 

kuitenkin yhdessä pääsevänsä eteenpäin. Myös ulkopuolisten työntekijöiden 

koettiin sitoutuneen vahvasti yrityksen toimintaan ja osaksi tiimiä.  

 

”Et ollaan oltu aika myrskysillä vesillä ja tota.. niin. Kyl mun mielest me ollaan 

soutamassa kohti parempaa. Ihan selkeesti. – - Et kyl siin on kaikilla et tehään 

yhdessä. Et nyt kaikil on vähä kurjaa mut kyllä tämä tästä. ”Joo, kyllä se siitä.” Se 

on semmone aika yleisesti hoettu mantra. Ja kyllä tämä tästä. – - Joo, ei tää ei oo 

semmonen niinkun sankaritarina jossa joku tulee ja pelastaa kaiken, vaa tää on 

yhteinen projekti jossa jokainen on kantanut oman vastuunsa kyllä. Kollektiivisesti 

kärsinyt, jopa ihan palkattuja työntekijöitä myöten on tullut se semmonen me-henki, 

et tehään. Et ehkä se identiteetti on hiipiny kuitenki sinne asti. ” (H1) 

 

”Se ihan selkee ero siihen suoli pitkällää menoo on et ku aikasemmin se oli aina 

sillee et puhuttii et ”kyllä kyllä, tottakai voidaa paikata toisen hommii”, mut koskaa 

se ei toiminu, ei vastattu puhelimii ku soitettii, ”ei mulle sovi tänä viikonloppun”. Et 

eihä se sillee mee että vain jollee se on pakko sopii, muille ei. Et eihän tässä 

konklaavissa niinkun ollenkaa tuu tollasii tuntemuksii päälle. Et jos siel nyt joku ilta 

menee vähä pitkää nii mitä sitte.” (H2) 
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5.2.2.1. Roolikonfliktit muutoksen alkulähteenä 

 

Yritys, jonka toiminta on tarkoitus hiljalleen saada lopetettua, ei ollut koskaan 

tuntunut haastateltavista ”omalta”, vaikka omistusosuus onkin toisella 

haastateltavista ollut ja toinen haastateltavista ”omistajamaisesti” mukana 

toiminnassa. Erityisesti eriävät arvot ja toimintatavat omistajien välillä ovat 

vaikuttaneet siihen, että yrityksen toimintaa ei haluttu enää jatkaa. Yrityksen piirteet 

ovat olleet haastateltavien mukaan merkittävästi ristiriidassa oman identiteetin ja 

arvojen kanssa. Haastateltavat kokivat, että toiminnassa on jatkuvasti joutunut 

toimimaan omien arvojen vastaisesti. On koettu, että roolikonfliktit ovat olleet 

jatkuvia ja aiheuttaneet turhautumista ja ”kiehumista”. (Koettiin myös, että pois 

jäänyt omistaja ei osallistunut ”omistajan” roolin mukaisesti yrityksen asioihin, vaikka 

esimerkiksi ilman omistusosuutta oleva henkilö ilman korvausta asioihin osallistui.) 

 

”Semmosta toimintaa, mikä ei oo arvojen mukasta. – Et siel on ollu paljon sellasii 

niinkun vinoumia, jotka on ollu omia henkilökohtasia arvoja vastaan, jotka on sit 

vaikuttanu siihen ettei välttämättä oo kokenu asioita omakseen. – On tuntunu siltä, 

epäreilulta, ja sitte tavallaa et joutuu vaan hyväksymään asioita. Et joku saa tehdä 

semmosia asioita jotka on hyvin vahvasti omien arvojen vastaisia ja yleisen 

oikeuskäsityksenkin vastaisia. Ja se vaan pitää niellä sen takii että älä nyt puutu 

siihen, se on pikkuasia.” (H1) 

 

Yrityksen X toiminnan aloittaminen on näkynyt haastateltavien mukaan 

konkreettisella tasolla esimerkiksi myyntitoiminnoissa, mutta muutoin haastateltavat 

kokivat erityisesti ensimmäisten haastattelujen tekoaikaan muutostilanteen olevan 

vielä kesken. Yritys, josta pyritään irtautumaan, on toistaiseksi toiminnassa, mikä 

hidastaa uuteen siirtymistä. Yritys X:n koettiin edustavan haastateltavia ja heidän 

perhettään siten, että se antaa mahdollisuuden tehdä yrityksestä ”oman näköinen”. 

Yrittäjänä toimimisen koettiin eroavan merkittävästi siitä, millaista se aiemmin on 
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ollut. Uudet internetsivut nähtiin tärkeässä osassa siinä, että muutoksen 

konkreettisuus visualisoitui haastateltaville. 

 

”Et siit on henkisesti vaikee irtautuu, vaikeempi ku kuvitteliskaa. Et sitä ei oo 

mahdollista heittää olan yli vaan et kun teet tilinpäätöksii ja katot niitä asioita. Et sit 

todellist uudistust ei oo vielä kokonaan tapahtunu, sellast täysmittast joka näkyis. 

Vaikka se omistajuus on vaihtunu ja asiat on siltä osin selvät niin siitä huolimatta se 

muutos ei oo vielä ollu, se ei oo tuntunu niin konkreettiselta. – Et noi nettisivut oli 

sellanen, et hei oikeesti täähän näyttää hyvältä. Et sil on yllättävän iso vaikutus 

tommosel visuaalisella näkemyksellä. Et täst on puhuttu, tällasii asioit halutaan. Ja 

sit se näkyy, et vau, oikeesti. Tuntuu sydämessä ihan toisenlaiselta.” (H1)  

 

”Henkisesti siihen (yritykseen) on paljon mukavampi nojata. - - Et tavallaan siin on 

ihan toinen se luottamuksen mentaliteetti siinä asiassa. Et tavallaan jos vertaa tohon 

edellisee, niin mä en oo ikinä, en ikinä, kokenu sitä omakseni. Se ei oo koskaan 

tuntunu sellaselta et mä haluisin ees laittaa nimeni näkyvästi esiin. Et tää uus, et 

ties vaikka laittaisin kuvanki. Et sil on hirvittävän iso vaikutus (uuden toiminnan 

aloittamisella).” (H1) 

 

5.2.3. Perheen ja perheyrityksen identiteettien vuorovaikutus  

 

Teemahaastattelun kolmannessa osiossa haastateltavilta tiedusteltiin, ovatko 

perheen ja perheyrityksen identiteetit vuorovaikutuksessa keskenään ja kuinka se 

käytännön tasolla ilmenee. Myös yritykseen ja perheeseen liittyvien roolien 

vuorovaikutuksesta keskusteltiin.  

 

Haastateltavat kokivat, että yrittäjyyteen ja perheeseen liittyvät roolit olivat silloin 

tällöin ristiriidassa keskenään. Eri identiteettejä on haastateltavien mukaan vaikea, 

miltei mahdoton, erottaa toisistaan. Roolien ristiriidat näkyvät haastateltavan 1 
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mukaan esimerkiksi siinä, että ”perhesovun” nimissä ei tule sanottua yritykseen 

liittyvissä asioissa kovinkaan napakasti. Myös tunneskaala on perheenjäsenten 

välillä laajempi; tunteita näytetään myös työssä enemmän kuin mitä perheen 

ulkopuoliset työntekijät näyttävät.  

 

”Et se on niinku, et ei vieras ihminen sitte taas esimerkiks kiukuttele. Et ne vaan 

tavallaan pitää ohittaa sellaset asiat jollain tapaa. Et jos mul on siin joku vieras 

henkilö joka tekee jotai tehtävää ja kokee et nyt on vähän liikaa painetta, niin okei, 

mä toivon että se tulee mulle siitä juttelemaan et nyt on vähän liikaa. Mut kovin usein 

menee niin, et jos se on kovin paneutunu siihen asiaan, niin se vaan puree 

hammasta ja tekee sen. Mut jos on saman perheen jäsenestä kyse niin silloin ne 

mölyt ei ehkä pysy mahassa samalla tavoin. Ja ne tulee ulos, esimerkiksi kiukkuna. 

Niin se vaan menee.” (H1) 

 

Perhearvojen haastateltavat näkivät siirtyvän suoraan perheyritykseen. 

Perheyrityksen nähtiin peilaavan vahvasti perheen omia arvoja.  

 

”Me ollaan perheenä sellanen et meil on tietyt arvot, joita pidetään et näiden mukaan 

kun eleskellään niin hyvä tulee. Totta kai ne samat arvot tulee myös yritykseen. Että 

totta kai se vahvasti peilaa sitä. Et se on vaan, et yritys pitää saada nostettuu niin, 

että sielt tulee se elanto. Ja se on vielä tavallaan perheessä se arvo, että ollaan aika 

paljon valmiita tekemään toisen puolesta. Niin kyl varmasti se näkyy myös 

yritystoiminnassa.” (H1) 

 

Perheen ja yrityksen haastateltavat katsoivat nivoutuvan tiiviisti yhteen. Eri elämän 

osa-alueiden limittäisyys näkyy esimerkiksi siinä, kuinka työhön ja perheeseen 

liittyviä asioita hoidetaan osittain päällekkäisesti ja samanaikaisesti. Toisinaan 

perheen sisäiset asiat ajavat yrityksen asioiden hoitamisen edelle, toisaalta 

yrityksen asioita hoidetaan joskus työtuntien ulkopuolellakin ja tarpeen vaatiessa 

perhe jää sivummalle.  
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”Kyl tietysti perheen asiat nivoutuu siihen yritykseen sillä lailla et jos perheen 

asioissa on joku asia mikä pitää hoitaa niin se hoidetaan ja yrityksen asiat hoidetaan 

sit sen jälkeen. Et sillä lailla se näkyy et yritykses ei olla tietyst kellonajast tiettyyn 

kellonaikaan. Ja sit taas jos yritykses on tehtävää, niin se tehdään.” (H2) 

 

Yrityksen Y toimintaa hankaloittaneet ristiriitaiset arvot tunnistettiin ongelmaksi, joka 

aiheutti roolikonfliktien kautta turhautumista ja heikensi haastateltavien sitoutumista 

yritykseen Y. Koko yrityksen identiteetin nähtiin pohjautuvan vahvasti perheen 

arvojen varaan. 

 

”Et omia ja perheen arvoja kun on yrittäny siinä aikasemmassa perheyrityksessä 

toteuttaa, siitä ei oo tullu muuta ku riittämättömyyden kehä ja ne arvot ei oo ollu 

kaikilla samat. - - Vaan et jos niitä omia arvoja voi toteuttaa yrityksen puitteissa niin 

silloin kun arvopohja on kunnossa, niin sen varaan on hyvä rakentaa ja sen varassa 

on turvallista tehdä asioita. Ja se mahdollistaa sen että sielt tulee sellanen hyvä 

lopputulos. Et koko yritysidentiteetti pohjautuu niille arvoille.” (H1) 

 

Et sitä on tullu luettuja yritysten arvoja et nää on nyt tällasta konsulttien jargonia mut 

ei se oo niin ollenkaan. Vaan se syvempi merkitys siellä jargonin takana on se 

tärkeä. Keskeistä on se, et se mitä sä teet - -. Niin kun siin on sellanen hyvä 

ympäristö missä tehään ja se tekeminen on jatkuvasti sellasta mikä hyrisyttää, ja 

kaikil on samat arvot, niin se hyrisyttää kaikkia. - - Et sitä arvopohjaa ei pidä 

aliarvioda.  Vaikka tietää sen tavallaan mitä ite on, mut jos ne toimintatavat on koko 

ajan sellaset et ne sotii omia arvoja vastaan, niin eihän siihen pysty henkisesti sillai 

sitoutumaan. ¨(H1) 
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Haastateltava 1 koki perheyrityksen identiteetin joustavaksi kokonaisuudeksi, joka 

toisaalta on esimerkiksi yrityksen arvojen kautta melko pysyvä ja muuttumaton, 

mutta toisaalta elää esimerkiksi toimintaympäristön muutosten kautta.  

 

Et se syntyy siinä ajassa, se on vahvana siellä alla. Mut et se ei oo kiveen hakattu. 

(H1) 

 

5.2.4. Historian vaikutus 

 

Ensimmäisellä haastattelukierroksella uuden toiminnan käynnistämiseen johtanut 

kriisitilanne oli vielä niin tuore ja osittain käynnissä, etteivät haastateltavat olleet 

kovinkaan halukkaita tarkastelemaan perheyrittäjyyden historiaa neutraaliin sävyyn. 

Toisen haastattelukierroksen aikana toinen haastateltavista ei edelleenkään ollut 

erityisen innokas muistelemaan aikaisempaa toimintaa kovin neutraalisti. 

 

Toisen haastattelukierroksen kiinnostavana, uutena huomiona tutkimukseen, tuli 

erityisesti toisen haastateltavan pohdinta pitkän perheyritystaustan vaikutuksista 

nykyiseen toimintaan. Vaikka historiasta on haluttu selkeästi ”päästä eroon”, tai 

ainakin erottua uuden toiminnan aloittamisen myötä, ei 50-vuotista historiaa 

vaikeista ajoista ja kriisitilanteista huolimatta haluttu kuitenkaan kokonaan unohtaa.  

 

”Olen pohtinut sitä. Et kun täs on tällanen pitkäaikanen perheyrittäjyys taustalla, joka 

on ajautunu hyvin pahaan kriisiin, ja arvot on ollu hukassa. Ja sitä on tavallaan 

niinkun siint on otettu niiku uus vetovastuu ja sitä on pyritty tekemään.. Et ne arvot 

on pyritty kirkastamaan.. Niin sitä mä oon pohtinu kyllä et miten se on suhteessa 

siihen.. Tavallaan kun puhutaan yrityksistä jotka on olleet vaikka sata vuotta. Niin 

voisin veikata et niilläki on siellä sadan vuoden aikana jotai kriisejä ollu. ” (H1) 
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”Ihan varmast mones perheyritykses mikä on jonkunlaisen kriisin käyny niin.. niin 

ihan samat kuviot niinku tossaki. et varmast aika oppikirjamainen esitys on ollu tää. 

” (H2) 

 

Haastateltavat pohtivat, koetaanko 50 vuoden historia perheyrittäjyydessä 

arvottomaksi, kriisiin päättyneeksi, vai nähdäänkö yritystoiminta jatkumona, joka 

muodostuu ajasta ennen toiminnan kriisiytymistä ja sen jälkeen. Pohdinnoista ilmeni 

selkeästi yrittäjien halu pitää arvossa myös aiempaa toimintaa. Vaikka toiminnan 

ennen kriisiytymistä voi todeta olleen vahvasti henkilöitynyttä sekä 

negatiivissävytteistä, haluttiin historiasta kuitenkin muistaa ja ”säilyttää” – pitää 

mukana myös uudistuneessa toiminnassa – positiiviset asiat, kuten vahva 

yrittäjähenki.  

 

”Sit siin on tavallaan siihen vanhaan toimintaan, monelta osin, siihen nähden, 

halutaan sanoutuu irti niistä asioista mut siel on kuitenki se vahva historia siel 

taustalla. Et miten ne niinku suhtautuu. Et nähdäänks 20 vuoden päästä et se on.. 

et siin on 70 vuotta historiaa takana. Vai halutaanko niin et se 50 vuotta heitetään 

pois ja siin on 20 vuotta historiaa takana. Et miten nää asiat, et mikä on sen yrityksen 

identiteetti ja se arvo ylipäätänsä.” (H1) 

 

”Mut ehkä siin on kans sit nähty.. ei niinkään sen yritysidentiteetin vaan yksilöiden 

arvopohjan rapautuminen.. tai sillee et se on menny just siihe et kaikki ajaa omaa 

etuaa ja on omis poteroissaa.. - -  Mut kylhän se täs aika vahvasti ihmisten ympärille 

rakentuu. tai et ei voida sanoo et se rakentuu yrityksen ympärille koska se yritys on 

just sen näkönen mitä siit tehää. ” (H1) 

 

”Et kylhän se ilman muuta tekee sen, et voit olla joka paikas sitä mitä oletkin. Nii, ei 

tarvi sillee pikkasen hävetä ajaa nimet kyljis, tai sillai. Nii, kyl siin vaan väistämättä 

tämmösii tuntemuksii tuli, et ei maha minkää, kyl se täytyy sanoo. Mut ne vaan tuli 

just niistä et ei toimittu niinkun oli sovittu.” (H2) 
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”Et nouseeks uusi alku siitä tuhkasta ja se tavallaan koetaan et se on jatkumo sille 

(yritystoiminnalle) ja otetaan mitkä on hyvät asiat siinä 50 vuoden historiassa, vai 

koetaanko ne niin rankasti negatiivisiks ne asiat et ne halutaan heittää 

romukoppaan. Vai onks se enempiki niin et koetaa et on saatu aikaseks jotain että..  

ja pystytty jatkamaa. Et ollaa osa sitä sukupolvien ketjua. Et tavallaan miten se 

vaikuttaa siihen toimintaan ja identiteettiin ja muuhun ja onks sille olemassa joku 

itseisarvo vai ei..” (H1) 

 

”Et kylhän se eletty elämä on siel takana et eihän se sielt mihinkää poistu. Et tietyt 

asiat ois pitäny tehä toisin. et ihmissuhteethan tos on menny, et eihän se.. Et ei toi 

oo asiat jotka on riidelly vaan ihmiset tos aiemmin. Nyt kun arvopohja on kaikil sama 

nii ei pääse syntymää semmost kytevää antipatiaa.” (H2) 

 

Tietyiltä osin haastateltavien vahvasti perheen historiaan nojaavaan pohjautuva 

pohdiskelu selittyy juurikin perheyrittäjyyskontekstin olemassaololla. Kun vanhan 

yrityksen toiminta kriisiytyi, merkitsi se erityisesti ihmissuhteiden kriisiytymistä. 

Henkilöiden väliset erimielisyydet toimintatavoista johtivat lopulta siihen, että ulos 

ostettu omistaja ei esimerkiksi kommunikoinut tehtaan vastaavan kanssa 

käytännössä lainkaan – edes samassa tilassa ollessaan. Toinen haastateltavista 

joutui toimimaan turhauttavassa roolissa välittäjänä ja sovittelijana moneen 

suuntaan, sillä myös eläköityneen omistajan kanssa asiointiin tarvittiin usein 

välikäsi, jotta asioista olisi mahdollisuus keskustella neutraaliin sävyyn.  

  

Kun muutokset käynnistäneestä kriisistä on tätä tutkimusta viimeisteltäessä kulunut 

kaksi vuotta, voidaan todeta pahimman konfliktivaiheen ihmissuhteiden osalta 

olevan ohitse. Ehkä juuri siitä syystä ”perheyritysjatkumon” positiivisia puolia 

osataan jo pitää arvossa, mikä muutama vuosi aiemmin tuntui mahdottomalta. Kun 

yrityksen arvopohja on kaikille sama, ei siihen liittyviä konflikteja ole päässyt 
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syntymään. Se on suurelta osin helpottanut työntekoa ja nostanut omistajien 

motivaatiota.   

 

 

5.3. Tutkimustulosten yhteenveto 

 

 Mistä tekijöistä perheyrityksen identiteetti muodostuu? 

 

Perheyrityksen identiteetin muodostumista tarkasteltiin arvostavan kyselyn 4D-

mallia mukaillen. Tutkimuksessa todettiin kyseessä olevan perheyrityksen 

identiteetin muodostumisen kannalta keskeisiä tekijöitä olevan useita. Identiteetti 

siis muodostetaan ja muodostuu useista tekijöistä. Vahva yrittäjä- ja me-henki sekä 

perheenjäsenten yhteinen kokemus yrityksen keskeisistä vahvuuksista nähtiin 

tärkeinä tekijöinä perheyrityksen identiteetin muodostumisen kannalta. 

Perheyrityksen identiteetin huomattiin muodostuvan myös henkistä turvallisuutta 

”takaavien” ominaisuuksien pohjalle. Näitä identiteetin osatekijöitä olivat 

keskinäinen luottamus ja avoimuus sekä vastuun ja päätöksenteko-oikeuden 

jakaminen perheenjäsenten välillä. Yhteisten tavoitteiden, pitkäjänteisyyden ja 

suunnitelmallisuuden koettiin myös määrittävän identiteettiä. Kaikista tärkeimpänä 

identiteetin muodostumisen kulmakivenä koettiin yrityksessä yhteisten arvojen 

hyväksyminen ja niihin sitoutuminen. Perheenjäsenten lisäksi koettiin, että myös 

ulkopuolisten työntekijöiden sekä yhteistyökumppaneiden olisi tärkeää sitoutua 

samoihin arvoihin.  

 

Identiteetin havaittiin muodostuvan keskustelevan prosessin kautta, jonka 

lähtökohtana oli aito keskustelu osapuolien välillä. Identiteetin merkitys koettiin 

yrityksessä suureksi, sillä omistajilla oli tarve pystyä sitoutumaan perheyritykseen. 

Yritystä pidettiin omien arvojen peilinä. Identiteetin muodostumisen kannalta yksi 

tärkeä tekijä oli myös ulkopuolisen palautteen merkitys. Esimerkiksi yrityksen 

toimintatavoissa tehdyt konkreettiset muutokset saivat palautetta ulkopuolisilta 
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sidosryhmiltä, mikä vaikutti osaltaan identiteetin muotoutumiseen. Internetsivut 

koettiin identiteetin visuaalisena vahvistajana.  

 

 Kuinka perheidentiteetti vaikuttaa perheyrityksen identiteetin 

muodostumiseen? 

 

Perheidentiteetin koettiin olevan hyvin vahva vaikutin myös perheyrityksen 

identiteetin muodostumiselle. Perheen yhteisten arvojen koettiin siirtyvän myös 

yrityksen toimintaan ja näin rakentavan perheyrityksen identiteettiä. Perheyrityksen 

havaittiin peilaavan vahvasti omistajaperheen omia arvoja. Yhteisen arvopohjan 

koettiin vahvistavan sitoutumisen tunnetta perheyritykseen. Perheen ja 

perheidentiteetin vaikutuksen todettiin olevan merkittävässä asemassa 

perheyrityksen identiteetin muodostumiselle.  

 

Yrittäjien aiemmin kokemat roolikonfliktit koettiin muutoksen alkulähteenä. 

Jatkuvien roolikonfliktien kokeminen aiemmassa toiminnassa oli johtanut siihen, 

että yrittäjät eivät tunteneet sitoutumisen tai todellisen omistajuuden tunteita yritystä 

Y kohtaan ja myös identiteetin koettiin olleen hämärtynyt pitkän aikaa. Omistajuuden 

tunteiden puuttuminen vaikutti suuresti motivaatioon toimia yrityksessä. 

 

 Millä tavoin yrityksen identiteetti ja perheen identiteetti ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään? 

 

Perhearvojen koettiin olevan vahva vaikutin perheyrityksen identiteetin 

muodostumisessa. Eri identiteettejä koettiin olevan mahdoton erottaa toisistaan. 

Haastateltavat kokivat myös, että yrityksen ja perheen identiteetit peilaavat toisiaan 

vahvasti. Ristiriidassa olevien arvojen ja roolien koettiin hankaloittavan toimintaa 

merkittävästi ja aiheuttavan turhautumista. Elämän eri osa-alueiden – yrityksen ja 

perheen - koettiin nivoutuneen tiiviisti yhteen ja olevan jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa keskenään. Kun yrityksen arvojen koettiin heijastavan omia 

arvoja, ei roolien päällekkäisyyksiä koettu ongelmallisina asioina. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

6.1 Tutkimustulosten suhteuttaminen olemassa olevaan tietoon  

 

Jotta organisaatioidentiteetin muodostumisen eri ulottuvuuksiin ja niiden välisiin 

suhteisiin voitaisiin tarkastella syvällisemmin, on tärkeää tarkastella aiempaa 

kirjallisuutta ja suhteuttaa oman analyysini tulokset olemassa olevaan tietoon. 

Koska tutkimukseen valittu näkökulma täyttää organisaation identiteetin 

muodostumiseen liittyvää tutkimusaukkoa keskittymällä nimenomaan 

perheyrityksen identiteetin (tietoiseen/tavoitteelliseen) muodostumiseen, on tärkeää 

tarkastella aiemman kirjallisuuden ja oman analyysini tuloksia.  

 

Seuraava alaluku osioineen rakentuu aiemmin esitetyn teorian ja omien tulosteni 

vertailusta. Yhtäläisyyksien löytäminen omista tuloksista ja aiemmasta 

kirjallisuudesta antaa vahvistusta siitä, että tutkimuksen tuloksia voisi olla jossain 

määrin mahdollista soveltaa myös muihin kuin tutkimuksen kohteena olevaan 

organisaatioon.  

 

6.2. Tutkimustulosten vertailu aiempaan kirjallisuuteen  

 

Mistä tekijöistä perheyrityksen identiteetti muodostuu? 

 

Hatchin ja Schultzin (1997) mukaan organisaation identiteetti pohjautuu paikallisiin 

merkityksiin (local meanings) ja organisationaalisiin symboleihin ja on näin ollen 

juurtunut organisaatiokulttuuriin, joka nähdään sisäisenä symbolisena 

viitekehyksenä organisaatioidentiteetin kehitykselle ja ylläpitämiselle. 

Tutkimusaineistoa tarkasteltaessa tuli esille organisaatioidentiteetin lähikäsitteiden 

– yrityksen identiteetin, organisaation imagon sekä organisaatiokulttuurin - merkitys 

identiteetin muodostumisen kannalta.  
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Yrityksen identiteetti (corporate identity) nähdään teoriassa heijastuksena 

organisaation sisäisestä, kollektiivisesta ”unelmaidentiteetistä” sellaisessa 

muodossa, joka voidaan viestiä organisaation ulkopuolisille sidosryhmille. Yrityksen 

halutun identiteetin visuaalisia ilmentäjiä ovat esimerkiksi nimi, logo, sloganit ja 

tuotemerkit, jotka in valittu symboloimaan yritystä (Van Tonder, 2011, 634). 

Empiriaosiossa havaittiin esimerkiksi yrityksen verkkosivujen olevan tärkeä kanava 

viestiä yrityksen perimmäistä identiteettiä esimerkiksi asiakkaille ja 

yhteistyökumppaneille. Verkkosivujen valmistuminen ja julkaisu todettiin olleen 

tärkeä asia omistajille ja sen koettiin olevan myös syvempää organisaation 

identiteettiä vahvistava tekijä.  

 

Osana organisaation identiteetin muodostumisprosessia myös organisaation 

imagon merkitys tuli empiriassa esille. Kuten yrityksen identiteetin, myös imagon on 

tarkoitus heijastaa organisaation perimmäistä identiteettiä. Organisaation imago 

edustaa sitä näkemystä organisaatiosta, jollaisena organisaatio toivottaisiin 

sidosryhmien toimesta nähtävän (Gioia et al., 2000). Empiriaan verraten voidaan 

todeta, että organisaation imagolla on ollut tutkimuskohteena olevassa yrityksessä 

tärkeä rooli. Haastateltavat näkivät organisaation identiteetin ja imagon 

lähestulkoon synonyymeinä toisilleen, mitä tulee niiden sisältöön. Haastatteluiden 

perusteella nousi esille halu viestiä yrityksen identiteetti ulospäin mahdollisimman 

samanlaisena kuin miten se näyttäytyy organisaation jäsenille.  

 

Organisaation identiteetin voidaan nähdä perustuvan paikallisiin merkityksiin ja 

organisationaalisiin symboleihin ja näin ollen olevan vahvasti juurtunut 

organisaation kulttuuriin. (Hatch & Schultz, 2007,358) Edgar Scheinin (1987) 

organisaatiokulttuurin määritelmän mukaan kulttuuri muodostuu 

perususkomuksista, arvoista ja artefakteista. Nämä yhdessä muodostavat pohjan 

organisaation identiteetin syntymiselle. Erityisesti yrityksen ydinarvojen merkitys 

korostui tutkimuksessa. Niiden merkityksen voidaan jopa arvioida olleen hieman 

ylikorostunut yritystoiminnan aloittamiseen johtaneiden tapahtumien johdosta. 
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Tutkimuksen aikajänne ja organisaation ikä huomioon ottaen perususkomukset 

koostuivat enemmänkin aikaisempaan yritystoimintaan pohjautuvista oletuksista, 

joiden pohjalta uutta toimintaa rakennettiin eteenpäin. Nämä perususkomukset 

olivat jossain määrin negatiivis-sävytteisiä ja niistä haluttiin tietoisesti pyrkiä 

irtautumaan. ”Vanhoja” toimintatapoja tarkasteltiin hyvin kriittisesti ja valmius niiden 

kyseenalaistamiseen oli korkea. Kuten kirjallisuudessa on aiemmin todettu, arvot 

voivat olla ristiriidassa perususkomusten kanssa. Tässä tutkimuksessa ristiriita 

pohjautui erityisesti ”vanhan” yritystoiminnan ja uuden yritystoiminnan väliseen 

eroon. Artefakteina, kulttuurisen toiminnan ilmentyminä, voitiin havaita esimerkiksi 

yrityksen logot tuotannon työvaatteissa.  

 

Organisaation identiteetin muodostumisen kannalta keskeisiä piirteitä ovat Gioia et 

alin (2013) mukaan organisaation ydinarvot, merkit, tuotteet, palvelut ja toiminnot. 

Myös historialla on havaittu olevan tärkeä osa organisaation identiteetissä. 

Empiirisen aineiston pohjalta voidaan todeta edellä mainittujen piirteiden olevan 

merkittävässä asemassa identiteetin muodostumisprosessissa. Erityisesti 

ydinarvojen havaittiin olevan tärkeässä asemassa identiteetin muodostamisen ja 

vahvistamisen kannalta. Myös yrityksen verkkosivujen ulkoasu, tuotteet sekä 

palveluperiaatteet ja periaatteisiin nivoutuvat toimintatavat tunnistettiin tärkeiksi 

identiteetin osa-alueiksi, joiden tarkka määrittely oli osa identiteetin muodostamisen 

prosessia.  

 

Yksi tämän tutkimuksen kannalta keskeinen malli on Gioian (2010) organisaation 

identiteetin muodostumisprosessia kuvaava kahdeksanvaiheinen prosessi, jossa 

neljä ensimmäistä vaihetta tapahtuvat peräkkäin ja loput neljä voivat ilmentyä 

risteävinä prosesseina identiteetin muodostumisen edetessä. Alla olevaan 

taulukkoon on Gioian mallia mukaillen koottu haastatteluaineiston ja havaintojen 

pohjalta prosessin eri vaiheita määrittäviä tekijöitä caseyrityksessä.  
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1. Vision ilmaiseminen Tavoitteiden määritteleminen, ”mitä haluamme olla” 

2. Merkityksettömyyden 

kokeminen 

”Mitä olemme perheyrityksenä”, mitkä ovat yrittäjille ja 

yritykselle tärkeitä asioita, tarkempien tavoitteiden ja 

toimintalinjojen pohtiminen 

3. Kokemusperäinen 

tarkastelu 

Toiminnan vertaaminen aikaisempiin kokemuksiin 

4. Yhteiseen 

identiteettiin liittyminen 

Yhteiset arvot, onnistuminen yhdessä, me-hengen 

vahvistuminen 

5. Identiteetin 

ominaisuuksista 

neuvottelu 

Toiminnan erottaminen vanhasta, omien vahvuuksien 

vahvistaminen, tulevaisuudensuunnitelmat 

6. Optimaalisen 

erottuvuuden 

saavuttaminen 

Panostukset palveluun, ”laatulupaukset” 

verkkosivuilla, yhtenäiset työvaatteet ja yrityksen logot 

ajoneuvoissa 

7. Rajoja koettelevilla 

tavoilla toimiminen 

Messuvierailut ammatillisen osaamisen kartuttajina, 

B2B-yhteistyön suunnittelu, uudistukset 

toimintatavoissa  

8. Legitimoivan 

palautteen 

omaksuminen 

Myönteinen asiakaspalaute, palaute muilta toimijoilta, 

palaute perheen ulkopuolisilta työntekijöiltä 

Taulukko 1. Organisaation identiteetin muodostumisprosessi 

 

Kuinka perheidentiteetti vaikuttaa perheyrityksen identiteetin 

muodostumiseen? 

 

Perheyrittäjyyden meta-identiteetti edustaa kahden identiteetin risteämistä, eli 

määrittelee ”mitä olemme perheyrityksenä”. Perheyrityksessä perheen ja yrityksen 

roolit voivat toimia toisiaan tukien ja vahvistaen. Perheidentiteetin voidaan todeta 

pohjautuvan perhekulttuurista ja muodostuvan perheenjäsenten kollektiivisena 

identiteettinä, kun yksilöiden identiteetit yhdistyvät.  
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Tutkimuksessa havaittiin perheidentiteetin olevan yksi organisaatioidentiteettiä 

määrittävistä tekijöistä. Perheen ja organisaation identiteetit sulautuivat yhdeksi 

kokonaisuudeksi, perheyrityksen identiteetiksi. Tutkimuksessa voitiin havaita, 

kuinka kollektiivinen psykologinen omistajuus määrittää perheyrityksen identiteettiä. 

Tämä havainto saa tukea myös aiemmasta kirjallisuudesta.  

 

Kun perheenjäsenet kokevat olevansa samanlaisia keskenään, voi syntyä 

kollektiivista toimintaa, joka johtaa kollektiivisen omistajuuden tunteen syntymiseen 

(Mukaillen, Rantanen & Jussila, 2011). Yhteisen arvopohjan koettiin vahvistavan 

perheenjäsenten sitoutumisen tunnetta perheyritykseen. Perheessä koettiin olevan 

yhteisesti jaettuja arvoja, joiden todettiin siirtyvän myös yrityksen toimintaan. 

Yhteinen arvopohja lisäsi siis perheenjäsenten kollektiivisen psykologisen 

omistajuuden tunnetta yritystä kohtaan. Yritys nähtiin perheen jatkeena.  

 

Verrattaessa tutkimuksessa kerättyä empiriaa teoriaosuuteen, voitiin havaita, että 

kollektiivisen psykologisen omistajuuden tunteita oli syntynyt tutkimusprosessin 

aikana uutta yritystä X kohtaan. Voitiin havaita kollektiivisen psykologisen 

omistajuuden tunteiden syntyneen kolmen reitin kautta (Pierce & Jussila 2010).  

 

Kollektiivisesti tunnistettu, jaettu kontrolli omistajuuden kohteesta 

voidaan kuvata syntyneen esimerkiksi yrityksen toimintaan liittyvien 

vastuualueiden jakamisesta omistajien kesken.  

 

Kollektiivisesti tunnistettu, jaettu syvällinen tieto omistajuuden tunteiden 

kohteesta voidaan kuvata syntyneen kokonaisvaltaisesti yrityksen 

toiminnan aloittamisesta lähtien. Omistajien yhdessä määritellyt 

yritykseen liittyvät tavoitteet sekä jaettu tietotaito yrityksen toimintaan 
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liittyen voidaan mainita esimerkkeinä jaetusta syvällisestä tiedosta 

yritystä kohtaan.  

 

Kollektiivisesti tunnistettuna, jaettuna investointina, jonka ryhmän 

jäsenet tekevät yksilöinä omistajuuden kohteeseen voidaan pitää 

esimerkiksi kaikkien omistajien työpanosta yrityksen toiminnassa. 

Omistajat valitsivat yksilöinä tietoisesti esimerkiksi rahoittavansa 

yrityksen alkuvaiheen toimintaa tulorahoituksella, mikä vaikutti suoraan 

omistajien omaan taloudelliseen tilanteeseen. Jokainen omistaja oli 

omalla toiminta- ja vastuualueellaan tehnyt henkilökohtaisia uhrauksia 

esimerkiksi palkkatulon ja oman vapaa-ajan suhteen. Nämä päätökset 

tehtiin yksilötasolla, mutta niiden vaikutus oli kollektiivinen. Kuvattujen 

kolmen reitin kautta voidaan todeta omistajille syntyneen ”me”-hengen 

kautta vahva kollektiivisen psykologisen omistajuuden tunne yritystä 

kohtaan. Omistajat toimivat toisistaan riippuvaisena yksikkönä (Pierce 

& Jussila: 2010). 

 

 

Millä tavoin yrityksen identiteetti ja perheen identiteetti ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään? 

 

Perheidentiteetin ja yrittäjäidentiteetin välinen konflikti syntyy, kun perheidentiteetti 

ja yritysidentiteetti ovat aktiivisina samanaikaisesti, mutta toisen identiteetin 

mukaisesti toimiminen edellyttää toimia, jotka ovat vastoin toista identiteettiä 

(Shepherd & Haynie, 2009). Roolikonfliktien havaittiin olevan merkittävä tekijä 

omistajuuden tunteiden syntymisen kannalta. Aikaisemmassa yrityksessä Y 

omistajien erilaiset arvopohjat ja niiden kautta koetut roolikonfliktit perheidentiteetin 

ja yrittäjä/yritysidentiteetin välillä olivat haastateltavien mukaan suurin 

muutoshaluun johtanut tekijä. Ristiriitaisten arvojen ja roolien koettiin olevan 
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toimintaa merkittävästi hankaloittava tekijä, joka jatkuessaan johtaa turhautumisen 

tunteisiin.  

 

Perheidentiteetin ja yritysidentiteetin välisten konfliktien on tutkimuksissa todettu 

olevan perheyrityksissä yleisiä (esim. Shepherd et al 2009). Tutkimuksessa 

havaittiin, että yritykseen ja perheeseen liittyvät roolit olivat toisinaan ristiriidassa 

keskenään. Eri roolien kautta syntyneitä identiteettejä oli kuitenkin hankala erottaa 

selkeästi toisistaan ja yrityksen omistajien kokemukset risteävistä identiteeteistä 

olivat uuden yritystoiminnan käynnistymisen jälkeen olleet pääosin positiivisia.  

  

Yrityksen ja perheen koettiin olevan jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja 

yhteisten arvojen todettiin olevan yrityksen tärkein perusta. 

 

Organisaation jäsenet tulkitsevat ja luovat organisaation identiteetin käyttäen 

pohjana organisaation kulttuuriin liittyviä tapoja, työkokemuksia ja sosiaalista 

vaikutusta ulkopuolisen ympäristön kanssa. Näin ollen organisaation identiteetti 

syntyy jatkuvasta kanssakäymisestä organisaation jäsenten välillä sekä myös 

ylimmän johdon vaikutuksesta. (Hatch & Shultz, 1997, 357–359) Organisaation 

identiteetin voidaan siis katsoa syntyvän ihmisten välisestä kanssakäymisestä ja 

keskustelusta ja pohjautuvan organisaatiokulttuuriin.  

 

Haastatteluissa tuli esille, että aiemmassa yrityksessä Y toimiminen oli aiheuttanut 

haastateltaville turhautumisen ja jopa häpeän tunteita. Yritys ja siinä mukana 

oleminen ei tuntunut haastateltavista heidän omien arvojensa ja toimintatapojensa 

mukaiselta. Yksilön psykologisen omistajuuden tunteilla organisaatiokontekstissa 

on usein vaikutusta siihen, kuinka vahvana yksilö kokee sitoutumisensa 

organisaatioon ja sen toimintaan (Pierce, O’Driscoll & Coghan 2004).  

Haastateltavista yritys Y ei koskaan tuntunut ”omalta”. Psykologisen omistajuuden 

tunteiden puutteen voidaan todeta vaikuttaneen merkittävästi haastateltavien 

tyytyväisyyteen ja motivaatioon työskennellä yrityksessä.  



84 
 

 

 

6.2 Tutkimuksen hyödyt  

 

Tutkimuksen tuloksista on hyötyä erityisesti caseyritykselle. Tutkimusprosessin 

aikana kerätty tieto on selkiyttänyt yrityksen toiminnan strategisen tason 

suunnittelua ja tulevaisuuden suuntaa haastamalla yrittäjät pohtimaan identiteetin 

ulottuvuuksia syvällisesti. Yrityksen omistajien kanssa tehdyt haastattelut toimivat 

aloitteena identiteettiprosessin entistä tietoisemmalle jatkamiselle. Tutkimuksen 

teon aikana tehdyt haastattelut ovat avanneet uutta pohdintaa ja keskustelua 

yrityksen syvällisemmästä olemuksesta. Keskustelun kautta toiminnan 

kehittämiselle on saatu lisämotivaatiota.  

 

Henkilötasolla tutkimuksen tekemisestä on ollut hyötyä aiemman kriisitilanteen 

purkamisessa ja käsittelyssä. On ollut positiivista huomata, kuinka 

tutkimusprosessin edetessä suhtautuminen aiempiin tapahtumiin on muuttunut 

jonkin verran alkutilannetta neutraalimmaksi. Yhtäläisyyksien löytäminen teorian ja 

todellisen tilanteen väliltä on ollut huojentavaa tutkijan lisäksi myös haastateltaville 

– myös muissa perheyrityksissä on kohdattu samoja ongelmia. Se on myös antanut 

lisää työkaluja tilanteen käsittelyä varten.  

 

Tutkimus avaa keskustelua yrityksen tietoisen identiteettiprosessin suuntaan ja 

kuvaa ilmiötä nimenomaan perheyrityskontekstissa.  

 

6.3 Jatkotutkimusideoita   

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella perheyrityksen identiteetin 

muodostumista. Tutkimusaineistona toimivat haastattelut sekä osallistuva 

havainnointi, joiden pohjalle tutkimuksen empiirinen osuus rakentui. Haastateltavat 

olivat tutkimuksen kohteena olevan caseyrityksen omistajia ja perheenjäseniä. 
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Tutkimuksesta rajattiin pois perheen ulkopuolisten työntekijöiden kokemukset 

perheyrityksen identiteetin muodostumisesta. Olisi mielenkiintoista laajentaa 

samankaltainen tutkimus koskemaan myös perheen ulkopuolisia työntekijöitä. 

Tällöin saataisiin mahdollisesti tietoa siitä, millainen vaikutus identiteettiprosessilla 

on koko yrityksen henkilöstöön.  

 

Tutkimuksen kohteena oleva yritys oli kooltaan pieni, ja omistajia oli vain muutama. 

Vastaavanlaisen tutkimuksen toteuttaminen suuremmalla omistajapohjalla 

varustettuun perheyritykseen voisi tuoda lisäsyvyyttä ja uudenlaisia näkökulmia 

tutkittavaan ilmiöön.  

 

Tutkimuksen aikajänne on verrattain lyhyt, ja olisi kiinnostavaa tarkastella ilmiön 

kehittymistä pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi viiden toimintavuoden aikana.  

 

6.4. Toimenpide-ehdotuksia tulevaisuuteen 

 

Tutkimuksen suorittamisen seurauksena nousi esille useita toimenpide-ehdotuksia 

yrityksen toiminnan kehittämistä ajatellen. Seuraavaksi esitän niistä keskeisimmät. 

Osa toimenpide-ehdotuksista on ainakin osittain otettu jo käyttöön yrityksessä, osa 

tullaan esittelemään muille omistajille seuraavan toimintavuoden suunnitelmia 

tehtäessä.  

 

Vastuunjaon tarkistaminen. Sekä päivittäisessä toiminnassa että haastatteluiden 

yhteydessä tuli ilmi muutamia puutteita vastuunjakokysymyksissä. Jotta toimintaan 

liittyviä asioita ei jäisi harmaalle alueelle; ”ei-kenenkään hoidettaviksi”, 

yritystoimintaan liittyvät vastuut olisi hyvä kirjata yhdessä ylös. Eri toimintojen 

hoitamista ja tarkastettavuutta helpottamaan olisi tärkeää kehittää yhteisessä 

käytössä olevat tarkastuslistat esimerkiksi toimitusprosessin tueksi.  
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Vastuunjaon tarkistamiseen liittyy myös kiinteästi työtehtävien vastuunjako 

perheen ulkopuolisille työntekijöille. Yritykseen on oman työtaakan 

helpottamiseksi pyritty löytämään työntekijöitä, joiden kanssa vastuiden jakaminen 

onnistuu. Työtehtävien vastuunjako pitäisikin nyt ulottaa käytännön tasolla 

koskemaan osaa palkatuista työntekijöistä, sillä se on ollut tavoitteena jo pidemmän 

aikaa. Vastuullisempien työtehtävien antaminen ja luottamuksen osoittaminen olisi 

myös keino sitouttaa työntekijöitä. Esimerkiksi tehtaan toiminnasta osittain 

vastaavaksi henkilöksi voitaisiin jo vuodenvaihteessa nimetä yksi vakituisista 

työntekijöistä, joka on osoittanut olevansa kiinnostunut tehtävästä ja jonka on 

todettu olevan siihen sopiva. 

 

Sijaistettavuuden parantaminen. Esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönoton tavoitteena oli myynnin työn ja dokumentoinnin helpottamisen lisäksi 

tuoda järjestelmän käyttömahdollisuus kaikille omistajille. Näin yksittäinen henkilö 

ei olisi yrityksen toiminnan kannalta ”korvaamaton”. Kaiken tiedon ollessa samassa 

järjestelmässä, olisi esimerkiksi lomien järjestäminen helpompaa. Kuitenkin 

toiminnassa on havaittu, että tuuraaminen on edelleen ongelma, sillä myynnin 

vastaavan lisäksi toiminnanohjausjärjestelmää ei aktiivisesti käytä kukaan muu. 

Toiminnanohjausjärjestelmä täytyy saada käyttöön läpi yrityksen.  

 

Myynnin tuen parantaminen liittyy osittain myös sijaistettavuuden parantamiseen. 

Tutkimusprosessin aikana yritykselle on hankittu ulkopuolinen edustaja. 

Ulkopuolisten myyjien tueksi olisi kehitettävä ja kirjattava tarkemmat toimintaohjeet 

tilaus- ja toimitusprosessin kulusta. Koska myynti hoitaa suurelta osin myös tilausten 

jälkeisen yhteydenpidon asiakkaisiin, myös muuta aineistoa helpottamaan myynnin 

– ja yleisesti asiakaspalvelun - toimintaa olisi syytä kehittää (esimerkiksi ennen 

toimitusta asiakkaalle lähetettävät entistä tarkemmat ohjeistukset ja tarkastuslistat). 

Yrityksen kasvutavoitteiden saavuttamiseksi myynnin tukipalveluiden kehittäminen 

olisi aloitettava pikimmiten.  
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7. YHTEENVETO  

 

Tutkielmassa otettiin osaa perheyrityksen identiteetin muodostumisesta käytävään 

tieteelliseen keskusteluun. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella, kuinka 

perheyrityksen identiteetti muodostuu ja kuinka perheidentiteetti ja yrityksen 

identiteetti ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Lisäksi tarkastelun kohteena oli, 

mistä tekijöistä perheyrityksen identiteetti muodostuu. Tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys muodostui identiteetin käsitteen ympärille. Viitekehys muodostui yksilön 

identiteetin, kollektiivisen identiteetin ja organisaatioidentiteetin käsitteiden lisäksi 

identiteetin muodostumisprosessin kuvauksesta. Lisäksi teoreettisessa 

viitekehyksessä tarkasteltiin Appreciative inquiry-menetelmän käyttöä osana 

yrityksen identiteetin muodostumisprosessia. Johdannossa esitettiin 

päätutkimuskysymys ja kolme alatutkimuskysymystä, joihin vastataan lopuksi 

tiivistetysti yhteenvedossa.  

 

Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoitujen teemahaastattelujen ja osallistuvan 

havainnoinnin keinoin tutkimuksen kohteena olevasta yrityksestä.  

 

Tutkimuksen päätavoitteena oli vastata tutkimuskysymykseen:  

 Miten uuden yrityksen identiteetin muodostuminen tapahtuu? 

 

Tutkimuskysymykseen haettiin vastauksia seuraavien tutkimuskysymystä 

täsmentävien apukysymysten avulla:  

 Mistä tekijöistä perheyrityksen identiteetti muodostuu? 

 Kuinka perheidentiteetti vaikuttaa perheyrityksen identiteetin 

muodostumiseen? 

 Millä tavoin yrityksen identiteetti ja perheen identiteetti ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään? 
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Uuden perheyrityksen identiteetin muodostumista voidaan kuvailla monivaiheisena 

prosessina, johon sisältyy esimerkiksi tavoitteiden määrittelemistä, yhteisten 

arvojen ja me-hengen vahvistamista, erottautumista muista kilpailijoista sekä tässä 

tapauksessa ”vanhasta” yritystoiminnasta. Uuden yrityksen identiteetin 

muodostumista määritti tässä tutkimuksessa pitkälti myös identiteettiprosessin 

suunnitelmallisuus, sillä omistajilla oli selkeä tarve kirkastaa perustetun 

perheyrityksen identiteetti. Positiivinen palaute eri sidosryhmiltä vahvisti 

identiteettiä. Perheyrityksen identiteetin todettiin tässä tutkimuksessa muodostuvan 

vahvasti perheen yhteisenä pitämien ydinarvojen ympärille. Perheyrityksen 

verkkosivujen ulkoasun, tuotteiden, palveluperiaatteiden ja toimintatapojen 

havaittiin olevan tärkeitä identiteetin osa-alueita. 

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta perheidentiteetin olevan yksi 

tärkeimmistä perheyrityksen identiteettiä määrittävistä tekijöistä. Perheen 

identiteetti siirtyy myös perheyrityksen identiteettiin. Kun yrityksen identiteetti oli 

lähellä perheen omia arvoja, koettiin perheenjäsenten sitoutumisen tunteen 

kasvavan perheyritystä kohtaan.  

 

Tutkimuksessa havaittiin, että roolikonfliktit perhe- ja yritysidentiteetin välillä 

vaikuttivat merkittävästi psykologisen omistajuuden tunteiden syntyyn. Yrityksen ja 

perheen identiteettien voitiin havaita olevan vuorovaikutussuhteessa keskenään. 

Kun perheyrityksen identiteetti pohjautui perheen yhteisinä pidetyille arvoille, ei 

mahdollisia roolikonflikteja perheeseen ja yritykseen liittyvien roolien välillä nähty 

negatiivisina vaikuttimina, vaan enemmänkin normaalina vuorovaikutuksena.  
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LIITTEET 

 

Haastattelurunko ja teemat 

1. haastattelukierros 

2. haastattelukierros 

Haastattelukierroksella tarkennetaan ensimmäisellä haastattelukierroksella esille 

nousseita asioita ja kartoitetaan kuluneen toimintavuoden vaikutuksia identiteetin 

muodostumiselle. Uudet kysymykset ensimmäiseen haastattelukierrokseen 

nähden on korostettu kursiivilla. 

 

Päätutkimuskysymys: 

 Miten uuden yrityksen identiteetin muodostuminen tapahtuu? 

 

Apukysymykset: 

 Mistä tekijöistä perheyrityksen identiteetti muodostuu? 

 Kuinka perheidentiteetti vaikuttaa perheyrityksen identiteetin 

muodostumiseen? 

 Millä tavoin yrityksen identiteetti ja perheen identiteetti ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään? 

 

”Miten uuden yrityksen identiteetin muodostuminen tapahtuu?” 

 Teema: Arvostava kysely, 4 D-malli, Identiteetin muodostumisprosessi 

o 4D- Malli 

 1. Discovery 

 Mitkä ovat tämän perheyrityksen keskeiset vahvuudet 

ja kyvykkyydet, jotka haluaisit säilyttää jatkossakin? 

o Ovatko aiemmin määritellyt keskeiset vahvuudet 

ja kyvykkyydet pysyneet samoina toiminnan 

edetessä? 

 2. Dream 

 Minkälainen on ihanneorganisaatiosi?  

 Minkälaisia piirteitä sillä on, minkälaisia toimintatapoja? 

o Kuinka hyvin aiemmin määritelty 

”ihanneorganisaatio” on toteutunut kuluneen 

vuoden aikana? Onko ihanneorganisaatiolle 

tehty määritelmä muuttunut? Miten? 

 3. Design 

 Miltä organisaatio näyttäisi, jos se olisi suunniteltu 

kaikin mahdollisin tavoin maksimoimaan positiivinen 
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ydin (eli aiemmin määritellyt keskeiset vahvuudet) ja 

mahdollistamaan ihanneorganisaation toteutuminen? 

 Miten tähän päästäisiin? 

o Ovatko keinot/polut ihanneorganisaation 

toteutumiseksi muuttuneet ensimmäisen 

toimintavuoden aikana? Miten? 

 4. Destiny 

 Kuinka aiot toteuttaa ihanneorganisaatiosi toimintaa? 

 Kuvaile konkreettisia toimenpiteitä; kuinka toteutus 

ilmenee? 

o Kuinka ”ihanneorganisaation” toiminnan toteutus 

on käytännön tasolla ilmennyt ensimmäisenä 

toimintavuotena? 

 

o Uuden yrityksen identiteetin (tietoisen) muodostumisen vaiheet 

 Mistä yrityksen toiminnan suunnittelu lähti liikkeelle? 

 Oletteko määritelleet yritykselle jonkin tietyn vision? 

o Onko yritykselle alun perin määritelty visio 

muuttunut vuoden aikana? Kuinka; miksi? 

 Onko identiteetti tärkeässä osassa uutta toimintaa? 

Mikä merkitys identiteetillä on? 

 Onko yrityksen identiteetistä ja suunnasta yhteinen 

näkemys? Kuinka se on saavutettu? 

o Onko yhteinen näkemys saavutettu 

ensimmäisen toimintavuoden jälkeen? Mitkä 

tekijät vaikuttivat konsensuksen syntymiseen? 

 Eroaako yritys teidän mielestänne alan muista 

toimijoista; mitä samaa siinä on, mikä erottuu? 

o Onko erottuvuus muihin nähden tarkentunut 

toiminnan edetessä? Miten? 

 Onko uuden yrityksen toiminnan käynnistämiseen 

liittynyt uusien toimintatapojen käyttöä? 

o Minkälainen vaikutus näillä toimintatavoilla on 

ollut yrityksen toimintaan/identiteettiin nähden? 

 Onko yrityksen identiteetistä tullut ”palautetta” 

ulkopuolisilta sidosryhmiltä? Onko palaute vaikuttanut 

identiteetin muotoutumiseen? 

o Millä tavoin palaute on vaikuttanut? Mitä 

toimenpiteitä se on aiheuttanut yrityksessä? 

 

 

”Mistä tekijöistä perheyrityksen identiteetti muodostuu?” 

 Teema: perheyrityksen identiteetti, roolikonfliktit, psykologinen 

omistajuus 
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o Minkälaisena koet yrityksen identiteetin nyt ensimmäisen kokonaisen 

toimintavuoden jälkeen?  

 Minkä tekijöiden ympärille identiteetti muodostuu? 

 Kuinka koet perheyrityksen kulttuurin ja imagon; onko niillä 

vaikutusta identiteettiin? 

o Ovatko omat ja muiden vastuut ja oikeudet yritykseen liittyen 

selkiytyneet toiminnan edetessä? 

o Tuntuuko yritys yhteiseltä? Kuinka se ilmenee? 

 Minkälaisia vaikutuksia ”me-hengen” kokemuksella on ollut 

toimintaan? 

 

”Kuinka perheidentiteetti vaikuttaa perheyrityksen identiteetin 

muodostumiseen?” 

”Millä tavoin yrityksen identiteetti ja perheen identiteetti ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään?” 

 Teema: identiteettien vuorovaikutus 

 

o Ovatko yrittäjyyteen/yritykseen ja perheeseen liittyvät roolit ristiriidassa 

keskenään? Kuinka se näkyy?  

o Tuleeko yrityksen/perheen suunnalta ristiriitaisia vaatimuksia; minkälaisia? 

o Koetko perheen identiteetillä olevan vaikutusta yrityksen identiteettiin? Millä 

tavoin? 

o Minkälaisia rooleja sinulla on perheessä; näkyvätkö ne yrittäjän roolissa tai 

päinvastoin? 

o Koetko, että sinulla on useita rooleja? Menevätkö roolit päällekkäin? 

 

Onko vielä jotakin, mitä haluaisit tuoda esille yleisesti 

haastatteluaiheisiin/tutkimusaiheeseen liittyen?  

 


