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Osuuskauppa. Tutkimuksen näkökulma keskittyy osuuskaupan johdon sekä yksi-
köiden esimiesten näkemyksiin fuusion kulusta.  
 
Tutkimus on laadullinen, ja sen aineistonhankinta toteutettiin teemahaastattelun ja 
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yhteensä 21 henkilöltä vastausprosentin ollessa 23,9. 
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case-osuuskaupassa saatiin hyviä tuloksia aloittamalla organisaatiomuutoksen 
rinnalla kulttuurimuutoshanke jo fuusion suunnitteluvaiheessa. Organisaatiomuu-
toksessa oleellista on tasapuolisuus kombinaatiofuusion toteuttavien osuuskaup-
pojen kesken sekä johdon ja esimiesten osallistaminen muutosprosessiin. Kulttuu-
rin lisäksi erityisesti johto-organisaation tapa organisoitua sekä viestinnän onnis-
tuminen vaikuttavat paljon fuusion aikaisten positiivisten tuntemuksien määrään.  
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The aim of this thesis was to study the merger of cooperatives in terms of cultural 
change and organizational change and also describe the feelings that resulted 
from the merger. Two case study cooperatives participated in the thesis, Coop 
Varuboden-Osla and Suur-Seutu Cooperative Society SSO. The thesis focuses on 
the management of the cooperative, and the manager’s perspective in terms of the 
mergers. 
 
The thesis is qualitative and the material was collected by using themed interviews 
and questionnaires. Interviews were made with both of the case cooperatives 
managements; a total of twelve managers and consultants, who were part of the 
processes in the merger, were interviewed. Managers who were working during 
the merger completed a questionnaire in the form of a web questionnaire. A total 
of 21 people responded to the web questionnaire, which was a response percent-
age of 23.9. 
 
The results indicate that cultural changes are displaced by organizational change. 
When two cooperatives are merged, organizational changes prevent the people 
involved from seeing the cultural issues and their importance. Better results and 
targets were achieved in the Coop Varuboden-Osla case study by starting a pro-
ject of cultural change in the early phase of the merger. The key factors in cultural 
change are equality and the involvement of all the parties concerned. Positive re-
sults are also achieved by focusing on clear top management organization, and 
successful communication. 

 

 

 



ALKUSANAT 
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yksi elämäni ehdottomasti hyvistä päätöksistä ja satsauksista. Olen oppinut paljon 

– myös sen, että mitä enemmän tietää, sitä vähemmän ymmärtää tietävänsä. On-

neksi opiskelu on opettanut myös tiedon hakemista, joten tarvittava tieto on myös 

sitä kautta paremmin saatavissa kuin ennen opiskelua.  

Olen kiitollinen entiselle työnantajalleni, Jollas Instituutille, joka mahdollisti kauppa-

tieteen opintoni. Kiitos rehtori Pekka Ruuthille, joka innostui tutkimuksen aihe-

ehdotuksestani ja auttoi minut alkuun. Unohtaa ei sovi myöskään entisiä esimie-

hiäni, jotka ovat jaksaneet kannustaa, ja sparrata oppimiani asioita – kiitos Jussi 

Laakoli ja Juha Ruosteenoja.  

Samoin haluan kiittää case-osuuskauppojen johtoa, erityisesti Suur-Seudun 

Osuuskaupan toimitusjohtaja Esko Jääskeläistä ja Osuuskauppa Varuboden-Osla 

Handelslagin hallintojohtaja Anne Schneideria, panoksestanne tutkimukseni mah-

dollistamiseen. Olen onnellinen siitä, että minun on ollut mahdollista tehdä tutki-

musta näin mielenkiintoisesta aiheesta. Kiitos myös konsultti ja sosiatri Jani Ro-

manille avoimesta fuusion kulttuurimuutos -keskustelusta sekä SOK:n strate-

giajohtaja Pekka Kantoselle ymmärrykseni lisäämisestä osuuskauppojen hallin-

toon ja fuusioihin liittyen.  

Upeaa on ollut huomata, miten paljon opiskelu on antanut lisää eväitä päivittäi-

seen työhön. Se toki kannustaa jatkossakin kehittämään itseään – pienen hen-

gähdystauon jälkeen. 

 

Vantaalla 1.11.2014, 

Anne Mielonen 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Tutkimuksen taustaa 
 

Suomessa eletään tänään, vuoden 2014 syksyllä historiallisen kovaa kaupan mur-

rosta. Suomen talous on taantumassa ja päivän trendiasia, digitalisoituminen, 

huonontaa vauhdilla kivijalkakauppojen toimintaedellytyksiä. Samaan aikaan kun 

Suomessa kotitalouksien uskallus kuluttamiseen heikkenee ja luottamus tulevai-

suuteen on pohjalukemissa, myös kansainvälinen kilpailu kiristyy. Hallituskauden 

aikana päätetyt yli 5 miljardin euron veronkorotukset ja kasvava työttömyys hei-

kentävät negatiiviseksi pudonnutta ostovoimaa entisestään. Talouden tilannetta 

vaikeuttavat lisäksi Venäjän talouskasvun hyytyminen sekä Ukrainan pitkittyvä 

kriisi ja siihen liittyvät talouspakotteet ja tuontirajoitukset. (mm. Saarinen 2014, 34.)  

 

Myös S-ryhmässä on reagoitu Suomen taloustilanteeseen tekemällä kulusäästöjä. 

Kulusäästöt ja tehokkuuden lisääminen ovat tähdänneet kilpailukyvyn parantami-

seen. (Heiskanen 2014, 31) S-ryhmän asiakasomistajia on tällä hetkellä yli kaksi 

miljoonaa ja S-ryhmän päivittäistavarakaupan markkinaosuus oli vuonna 2013 

45,7 %. (Nalbantoglu 2014, 30). S-ryhmän osuuskaupat ovat historiansa aikana 

kasvaneet paikallisista pienistä osuuskaupoista alueellisiksi osuuskaupoiksi. Tämä 

on osaltaan antanut toimintaedellytykset yritykselle ja samalla luonut myös mah-

dollisuuden kilpailla koko ajan monimuotoistuvassa markkinassa, jossa kuluttajat 

hakevat yhä enemmän ostamisen helppoutta ja yksilöllisiä ratkaisuja. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella osuuskauppojen kombinaatiofuusion toteu-

tusta osuuskaupan johdon ja esimiesten näkökulmasta. Tutkimuksen lähtökohtana 

toimii S-ryhmän strategiaan kirjattu alueosuuskauppojen tavoitemäärä. Osuus-

kauppojen määrä on vähentynyt 80-luvun päätösten jälkeen radikaalisti, yli 250 

osuuskaupasta tämän hetkiseen 20 osuuskauppaan (Herranen 2004, 237). S-
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ryhmällä on edelleen tavoite vähentää alueosuuskauppojen määrää nykyisestä. S-

ryhmän johto näkee tärkeänä, että alueosuuskauppa on riittävän suuri kriittiseltä 

massaltaan, sillä on selkeä maakuntaidentiteetti ja taloudellinen tilanne antaa 

edellytykset toiminnalle. Kriittinen massa tässä yhteydessä tarkoittaa, että kukin 

alueosuuskaupan toimiala on riittävän suuri, jotta sillä voi kannattavasti olla oma 

toimialaorganisaationsa. 

 

Aiempaa tutkimusta kahden alueosuuskaupan välisestä fuusiosta ei juuri löydy. 

Osakeyhtiöiden välisiä sulautumisia on sen sijaan tutkittu paljon ja niistä löytyy 

myös kirjallisuutta. Osuuskuntien fuusioitumisessa on paljon yhteisiä piirteitä osa-

keyhtiön kanssa, mutta S-ryhmän johto kokee osuuskunnan fuusioon liittyvän pal-

jon emootioita, jotka vaikeuttavat osaltaan fuusiopäätöstä osuuskunnan eri hallin-

toelimissä. Myös osuuskuntalaki uudistui vuoden 2014 alussa. Se tuo osuuskun-

taa yhä lähemmäs osakeyhtiötä ja lisää osuuskunnan toimintaedellytyksiä keven-

tämällä ja vähentämällä muotomääräyksiä (Finlex 2014)  

 

Tähän tutkimukseen osallistuvia tahoja ovat Suur-Seudun Osuuskauppa (SSO) ja 

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag (VBO). Osuuskauppa Varuboden ja 

Osuuskauppa Osla ovat fuusioituneet 1.7.2011 Varuboden-Oslaksi. Suur-Seutu 

puolestaan sai alkunsa Salon Seudun Osuuskaupasta ja Osuuskauppa Seudusta 

vuonna 2004. 

 

1.2 Keskeiset käsitteet 
 

Tämän tutkimuksen keskeisiä termejä ovat: organisaatiokulttuuri, organisaa-

tiomuutos, yhteenliittymät, yhteenliittymien motiivit, osuuskauppa 
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1.2.1 Organisaatiokulttuuri 
 

Organisaatiokulttuuri on vahva, piilossa oleva, usein tiedostamaton sarja voimia, 

jotka määrittelevät käyttäytymistämme, käsitystapojamme, ajatusmallejamme ja 

arvojamme sekä ryhmä-, että yksilötasolla (Schein 2009, 29). Jokaisessa organi-

saatiossa kulttuuri on ainutlaatuinen. Se koostuu objektiivisista ja subjektiivisista 

ulottuvuuksista ja koskee perinnettä ja yrityksen päivittäisen elämän jaettuja us-

komuksia ja odotuksia. Objektiiviset ulottuvuudet tarkoittavat artifakteja, kuten yri-

tyksen konttorin sijaintia ja fyysisiä puitteita. Subjektiivinen ulottuvuus puolestaan 

tarkoittaa esimerkiksi yrityksen työntekijöiden jakamia arvoja ja uskomuksia. (Buo-

no ja Bowditch 1985, 482.)   

 

Hofstede ja Hofstede (2005, 4) kuvaavat kulttuuria ainutlaatuiseksi kokonaisuu-

deksi, joka ottaa vaikutuksia sekä henkilöiden persoonallisuudesta, että ihmis-

luonnosta (KUVIO1). Ihmisluontoon kuuluu luonnostaan erilaiset tuntemukset, ku-

ten pelko, viha, rakkaus, nautinto, suru ja häpeä. Tunteiden kokemus tulee peritty-

nä tekijänä. Persoonallisuus puolestaan on yksilökohtainen ja hyvin yksilöllinen. 

Se on pääosin peritty, mutta myös opittu henkilön kokemusten kautta. 

 

 

KUVIO 1: Kulttuurin ainutlaatuisuus (Hofstede et al. 2005,4) 
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1.2.2 Organisaatiomuutos 
 

Työyhteisössä ja organisaatiossa tapahtuu koko ajan muutoksia, isompia ja pie-

nempiä. Toisaalta muutoksen kokemus on suhteellinen. Joku näkee muutoksen 

isona, kun taas toiselle se on pieni, jopa huomaamaton muutos. Organisaatiomuu-

tokset voivat myös olla nopeita tai hitaita ja ne kohdistuvat hyvin erilaisiin asioihin. 

Organisaatiomuutos onkin ilmiönä vaikeasti määriteltävissä, jolloin myös ilmiön 

kuvaaminen määrämuotoisesti on haastavaa. (Juuti ja Virtanen 2009, 14-16).  

 

Van de Ven ja Poole (1995, 519-524) ovat kuvanneet tutkimuksessaan organisaa-

tion muutoksen mallin (KUVIO 2). Kuviossa on neljä ulottuvuutta: teleologia (suun-

niteltu muutos), elinkaari (säännelty muutos), dialektiikka (konfliktinen muutos) ja 

evoluutio (kilpailtu muutos). Prosessin mallit eroavat siinä, kohdentuuko muutos 

yhteen vai useampaan yksikköön ja onko muutoksen tapa rakenteellinen vai mää-

rätty. Kukin solu esittää miten eri mallit näkevät muutosprosessin kehittymisen.  

 

 

KUVIO 2: Organisaatiomuutoksen malli (Van de Ven et al. 1995, 520) 

 



12 
 

1.2.3 Erilaiset yritysten yhteenliittymät 
 

Yrityksillä on mahdollisuus kasvaa joko oman liiketoimintansa kautta tai hankki-

malla lisää liiketoimintaa yrityksen ulkopuolelta. Yrityshankinnan lisäksi, tai sen 

seurauksena yrityksissä voi tapahtua sulautumista, eli fuusiota. Honkamäen ja 

Pennasen (2010) mukaan sulautumistapoja on monia: absorptio eli ns. tavallinen 

sulautuminen, tytäryhtiösulautuminen, kombinaatiosulautuminen, vastavirtasulau-

tuminen, sekasulautuminen, sisaryhtiösulautuminen sekä kolmikantasulautuminen.  

 

Absorptiosulautumisessa yksi tai useampi yhtiö siirtää kaikki varansa ja velkansa 

toiselle yhtiölle, jolloin sulautuva yhtiö lakkaa olemasta. Kombinaatiosulautumises-

sa puolestaan kaksi tai useampi yhtiö sulautuu perustamalla kokonaan uuden yh-

tiön. Tällöin molemmat alkuperäiset yhtiöt lakkaavat olemasta ja yhtiöiden varat ja 

velat siirtyvät uuteen yhtiöön. Tytäryhtiösulautuminen puolestaan on absorp-

tiosulautuminen, jossa muu taho kuin vastaanottava yhtiö antaa sulautumisvasti-

ketta. Vastavirtasulautumisessa emoyhtiö sulautuu tytäryhtiöön, sisaryhtiösulau-

tumisessa puolestaan saman emoyhtiön omistamat kaksi tytäryhtiötä sulautuvat 

keskenään. Sekasulautumisessa vastaanottava yhtiö ei omista kaikkia sulautuvan 

yhtiön osakkeita. Kolmikantasulautumisen tarkoituksena on helpottaa noteerattu-

jen yhtiöiden tytäryhtiöiden sulautumista. (mm. Honkamäki et al. 2010.) 

 

Weston et al. (2004, 6-7) on tehnyt fuusioiden osalta jaon kolmeen erilaiseen vaih-

toehtoon: horisontaaliseen, vertikaaliseen ja konglomeraattifuusioon eli monitoi-

mialafuusioon. Horisontaalisessa fuusiossa yhdistyvät yritykset toimivat ja kilpaile-

vat samankaltaisessa liiketoiminnassa. Fuusiosta haetaan isomman yrityksen liike-

taloudellisia hyötyjä. Vertikaalisessa fuusiossa puolestaan yritykset toimivat eri 

toimialalla ja eri tuotteistuksella. Nämä yritykset hakevat fuusioituessaan etua pro-

sessin eri osien kautta, esimerkiksi yhdistämällä vähittäiskaupan ja kehityksen. 

Konglomeraattifuusiossa kaksi eri toimialoilla toimivaa yritystä sulautuu. Tällä ta-

voitellaan esimerkiksi yksipuolisen toimialan haavoittuvuuden vähentämistä mark-

kina-alueen kasvun tai tuotelinjan monipuolistumisen kautta (Immonen 2002, 588). 
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Osuuskunta voi sulautua joko absorptiofuusion tai kombinaatiofuusion kautta (Im-

monen, 693). Kahden alueosuuskaupan fuusioituessa kyseessä on aina ollut 

kombinaatiofuusio, kun taas jos paikallisosuuskauppa fuusioituu alueosuuskaupan 

kanssa, tehdään absorptiofuusio.  

 

1.2.4 Osuuskunta yritysmuotona ja päätöksenteko 
 

Osuuskunta on yritysmuoto, jonka omistajina toimivat osuuskunnan jäsenet. 

Osuuskunnan toiminnan tavoitteena on ensisijaisesti osuuskuntien jäsenten etu, ei 

sijoittajien tuoton kasvattaminen. Tyypillistä onkin, että osuuskunnan jäsen käyttää 

hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluja. Jäsen vaikuttaa osuuskunnan toi-

mintaan osuuskunnan kokouksessa tai äänestämällä edustajiston vaaleissa. (Juu-

tinen et al. 2011, 9-13.). Osuuskunnan tehtävänä on tuottaa omistajilleen jäsenar-

voa. Jäsenarvo puolestaan koostuu palveluarvosta ja omistaja-arvosta. Palveluar-

voon sisältyy palvelujen hintaetu, muut palveluiden käyttöön perustuvat edut ja 

palvelujen käytön perusteella jaettava ylijäämä. Omistaja-arvo puolestaan muo-

dostuu osuuden omistamisesta siitä johtuvasta taloudellisesta hyödystä esimerkik-

si arvonnousun johdosta. (Pöyhönen 2013, 42-43.) 

 

Osuuskunnan lakimääräiset toimielimet ovat osuuskunnan kokous, hallitus ja tilin-

tarkastajat. Osuuskunnan säännöissä voidaan määritellä, että edustajisto korvaa 

osuuskunnan kokouksen. (Juutinen et al. 2011, 13.) Edustajisto onkin korvannut 

S-ryhmän alueosuuskauppojen osuuskuntakokoukset yhtä, Jukolan Osuuskaup-

paa, lukuun ottamatta (S-kanava). Hallintoneuvosto voidaan asettaa väliportaan 

elimeksi edustajiston tai osuuskuntakokouksen ja hallituksen väliin (Juutinen et al. 

2011, 13). Osuuskunnassa on hallintoneuvosto usein silloin, kun tarvitaan jäsen-

kunnan edustajista koostuva toimielin, joka valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan 

toimintaa osuuskunnan tai edustajiston kokouksien välissä ja mahdollisesti päättää 
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periaatteellisista kysymyksistä (Pöyhönen 2013, 126). Hallintoneuvosto toimiikin 

kaikissa S-ryhmän alueosuuskaupoissa.  

 

Toimitusjohtaja voi olla myös hallituksen jäsen. Jos hän on hallituksessa puheen-

johtaja, tarvitaan osuuskuntaan myös hallintoneuvosto. Toimitusjohtajan rooli halli-

tuksessa on kahdenlainen. Toisaalta hän johtaa puheenjohtajana hallituksen toi-

mintaa ja toisaalta hän on toimitusjohtajana hallituksen alaisuudessa. Jos toimitus-

johtaja on hallituksen jäsen, hänet valitsee tehtäväänsä sama hallintoelin, kuin 

muutkin hallituksen jäsenet. (Pöyhönen 2013, 130.) S-ryhmän osuuskaupoissa 

hallintoneuvosto pääsääntöisesti valitsee toimitusjohtajan. Edustajisto tai osuus-

kuntakokous käyttää ylintä päätösvaltaa. Se päättää osuuskunnan sääntöjen 

muuttamisesta, hallintoneuvoston valinnasta, varojen jakamisesta ja yritysjärjeste-

lyistä. (Pöyhönen 2013, 180-181.) Esimerkiksi alueosuuskauppojen yhteenliitty-

mistä fuusioituvien osuuskauppojen edustajistot tekevät päätöksen. Sulautumis-

suunnitelma pitää hyväksyä muutoksitta molempien osapuolien edustajistoissa tai 

osuuskunnan kokouksessa, muutoin sulautuminen raukeaa (Immonen 2002, 695).  

 

1.2.5 Yrityskaupan motiivit 
 

Syitä, miksi yrityskaupan odotetaan olevan kannattava, on monia. Yleisesti ajatel-

laan, että yrityskaupan motiivina voi olla  

1. Aitojen synergiaetujen aikaansaaminen 

2. Mittakaavaetujen hyödyntäminen ja markkinointivoiman vahvistaminen 

3. Luottamukseen perustuvista epävirallisista sopimuksista irtaantuminen 

4. Yritysjohdon omat, yrityksen intresseistä poikkeavat päämäärät. (Lehto 

2006, 14.) 
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Synergiaeduilla tarkoitetaan tuottavuuden paranemista tai kannattavuuden kohen-

tamista sopeuttamalla panos-tuotos -suhdetta. Kannattavuuden parantaminen 

puolestaan voi onnistua keskittämällä toimintaa uuden yrityksen tehokkaimpiin 

yksiköihin. Yrityskaupalla mahdollistetaan myös työpanoksen sekä erilaisten, fyy-

sisten tai tietoa sisältävien, omaisuuserien yhteiskäytön. Tämä tarkoittaa mittakaa-

va- ja yhteistuotannon etujen hyödyntämistä. Tämä on eri asia, kuin synergiaedut. 

Kannattava yrityskauppa edellyttää yleensä toimintojen tehostumista. (Lehto 2006, 

15.) 

 

Tyypillisiä synergiaetuja, joista Tenhunen ja Werner (2000, 14-15) käyttää nimitys-

tä käytännön synergialähteet yrityskauppaan liittyen, ovat mm.  

- markkinaosuuden kasvaessa määräävän aseman hyväksikäyttö yrityksen 
hinnoittelussa 

- suuremman volyymin hyödyntäminen tuotteiden ja palveluiden ostoissa 

- tuotannon tehostuminen  

- yritysten päällekkäisten toimintojen poistamisella saavutettavat kustannus-
säästöt 

- vertikaalisessa yritysostossa tapahtuva kolmannen ”vieraan” yrityksen ti-
pauttaminen pois toimittajajoukosta ja ostajayrityksen volyymin nostaminen 
tätä kautta.  

- suurempi kehitysaskel aineettomien seikkojen osalta 

- yrityksen toimintaa tukevien osien kehitys- ja säästömahdollisuudet (esim. 
rahoitus, yrityslakipalvelut, taloudellinen ohjaus ja raportointi)  

 

Erkkilä (2001, 34) huomauttaa, että vaikka synergiaedut tuottamat kustannussääs-

töt lisäävät yrityksen tehokkuutta, ne ovat pääsääntöisesti kuitenkin kertaluonteisia 

ja vaikuttavat uuden yrityksen tuloksen parantumiseen lähinnä vain parin ensim-

mäisen toimintavuoden aikana.  

 

Erkkilä (2001, 30-31) kuvaa strategisia perusteita yrityskaupalle: 

- maantieteellinen laajentuminen 
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- uusien tuotevalikoimien hankkiminen 

- tunnetun tuotenimikkeen saaminen tuotevalikoimaan 

- teknisen osaamisen lisääminen 

- logistisen jakelutoiminnan hankkiminen 

- tehokkuuden lisääminen 

- valmistuskapasiteetin hankkiminen 

- yrityskoon kasvattaminen 

- kilpailun vähentäminen kilpailijan ostamisen avulla  

- oman organisaation pakottaminen muutokseen 

- ostamalla kilpailija estetään oman yrityksen joutuminen ostetuksi. 

 

Yrityskaupasta tai fuusiosta pitäisi tulla yritykselle selkeätä strategista etua, jotta 

toimenpide kannattaa tehdä. Siksi yrityskaupalla tai fuusiolla ei pidä yrittää ratkais-

ta yrityksessä jo valmiiksi olevia ongelmia. Johdon perusteellisesti pohtimat perus-

teet pitää myös viestiä avoimesti koko organisaatiolle sekä sidosryhmille. (Erkkilä 

2001, 31.) 

 

1.3 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 
 

Fuusiossa on aina kaksi näkökulmaa: toisaalta organisaatio muuttuu ja toisaalta 

kaksi kulttuuria yhdistyy. Tästä syystä käsittelen tutkimuksessani sekä organisaa-

tion muutosta että kahden kulttuurin yhdistämistä. Myös Angwin ja Vaara (2005, 

1447) huomauttavat, että kulttuurinäkökulmasta on viime vuosina tullut fuusion 

tutkimisen yksi päähuomion kohteista. Kulttuuri selittää fuusioissa paljon sitä vai-

keutta, joka syntyy kahden erilaiset arvot, uskomukset ja käytännöt omaavan yri-

tyksen fuusioituessa. 
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Tavoitteenani on kuvata kahden osuuskaupan yhteenliittyminen, fuusio sekä kult-

tuurimuutoksen, että organisaatiomuutoksen näkökulmasta. Aihe rajataan kahteen 

case-osuuskauppaan, Suur-Seudun Osuuskauppaan ja Osuuskauppa Varuboden-

Osla Handelslagiin (KUVIO 1). Tavoitteena ei siis ole muodostaa yleistä kuvaa 

fuusion toteutuksesta, vaan tutkia kahden tutkimukseen osallistuvan osuuskaupan 

kokemuksia fuusiosta. Tavoitteena on löytää seuraavissa fuusioissa hyödynnettä-

viä seikkoja sekä kuvata johdon ja yksiköiden esimiesten tuntemuksia fuusiopro-

sessin aikana, jotta mahdollisia kielteisiä tunteita voidaan ehkäistä.  

 

 

KUVIO 3: Tutkimuksen viitekehys 

 

Tutkimuksen on tarkoitus vastata kolmeen tutkimuskysymykseen:  

1. Miten fuusio toteutettiin kulttuurimuutoksen näkökulmasta?  

Tavoitteena on kuvata fuusion aika fuusion suunnitteluvaiheesta toteutuksen jäl-

keiseen aikaan kulttuurimuutoksen näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää mitä 

kulttuurimuutoksen eteen case-osuuskaupoissa tehtiin ja mitä mahdollisesti olisi 

voinut tehdä toisin kulttuurimuutoksen edistämiseksi johdon ja yksiköiden esimies-

ten näkökulmasta.  
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2. Miten fuusio toteutettiin organisaatiomuutoksen näkökulmasta?  

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten organisaatiomuutos kannattaa toteut-

taa ja mitä kannattaa puolestaan varoa organisaatiomuutoksen eri vaiheissa. Sa-

malla pyritään ottamaan huomioon eri organisaatiotasot.  

 

3. Miten johto ja yksiköiden esimiehet kokevat fuusion? 

Oma henkilökohtainen kokemus muutosprosessista on tärkeä työkyvyn ja muu-

toshalukkuuden kannalta. Fuusiossa tuntemusten merkitys korostuu, koska fuusio 

voi olla suurin yksittäinen muutos yrityksessä. Tämän tutkimuskysymyksen tavoit-

teena on kuvata johdon ja esimiesten tuntemuksia fuusion eri vaiheissa ja sitä 

kautta tehdä näkyväksi prosessin kohdat, joihin olisi hyvä kiinnittää seuraavissa 

fuusioissa huomiota.  

 

Ensimmäisessä versiossa tutkimuskysymyksissä oli mainittu myös työntekijätaso. 

Ensimmäisissä haastatteluissa kuitenkin esitettiin vahvasti, ettei fuusio vaikuttanut 

suuresti työntekijöihin. Tämän vuoksi päädyin rajaamaan työntekijät tutkimuksen 

ulkopuolelle.  

 

1.4 Tutkimusmetodologia  
 

Tämä tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Yleisesti laadullisella tut-

kimuksella tarkoitetaan aineiston muodon kuvausta, joka ei ole numeraalista (Es-

kola ja Suoranta 2008, 13). Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto on tekstiä, joka on 

syntynyt tutkijasta riippuen tai riippumatta, tässä tutkimuksessa haastattelu- ja lo-

maketutkimuksena (Eskola et al. 2008, 15). Hirsjärvi et al. (2012, 161) kuvaa kvali-

tatiivista tutkimusta todellisen elämän kuvaamiseksi huomioiden, että todellisuus 

on monitahoinen. Kohdetta pyritäänkin kuvaamaan mahdollisimman kokonaisval-

taisesti.  
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Tutkimuksessa käytetty haastattelumalleja, joka voidaan luokitella Hirsjärven ja 

Hurmeen (2011, 44-47) mukaan puolistrukturoiduksi haastatteluksi eli teemahaas-

tatteluksi ja lomakehaastatteluksi. Teemahaastattelu tarkoittaa, että kysymykset 

ovat valmiiksi laadittuja, mutta haastateltava voi vastata niihin omin sanoin. Loma-

kehaastattelu puolestaan on paperilla tai internetissä toteutettu määrämuotoinen 

kysymyssarja, johon vastaaja vastaa joko valitsemalla valmiiksi annetuista vasta-

usvaihtoehdoista mielestään kuvaavimman tai kirjoittamalla vastaukselle varattuun 

kohtaan omin sanoin vastauksen.  

 

Tutkimuksessa on mukana kaksi kohdeyritystä, case-osuuskauppaa. Hirsjärvi et 

al. (2012, 134) kuvaa tapaustutkimusta yhdeksi kolmesta perinteisestä tutkimus-

strategiasta. Tapaustutkimus voidaan erottaa muista tutkimustyypeistä pohtimalla, 

voidaanko tutkimuksessa määritellä jokin kohteen kannalta relevantti rajattu toimi-

jajoukko, määrittää tapauksen alueelliset rajat ja antaa tapahtumakululle jokin ajal-

linen kaari (Miles & Huberman 1994, 26-27).  

 

Teemahaastatteluihin osallistui näiden kahden case-osuuskaupan fuusiossa mu-

kana ollut johto, toisesta osuuskaupasta kolme henkilöä ja toisesta yhdeksän hen-

kilöä. Lisäksi haastattelin molemmissa case-osuuskaupoissa kulttuurin yhdistämi-

sen parissa työskennelleen konsultin. Haastattelut toteutettiin keväällä 2013 ja ne 

nauhoitettiin sekä myöhemmin puhtaaksikirjoitettiin paperille, eli litteroitiin. Interne-

tissä toteutettuun kyselyyn vastasi 21 fuusiossa mukana ollutta esimiestä. Kysely 

toteutettiin keväällä 2014. Eskola et al. (2008, 61) mukaan kvalitatiivisen tutkimuk-

sen tavoitteena ei ole ilmiön yleistäminen, vaan tietyn toiminnan kuvaaminen. 

Haastatteluaineiston tarkoitus on toimia tutkijan apuna, kun rakennetaan ymmär-

rystä tutkittavasta ilmiöstä. 
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1.5 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimukseni jakautuu kahteen eri osaan: Ensimmäisessä osassa (luvut kaksi ja 

kolme) käsittelen aihettani teoreettisesta näkökulmasta aiempien tutkimusten avul-

la. Luvussa kaksi käsittelen organisaatiokulttuuria aloittaen organisaatiokulttuurin 

määrittelystä ja synnystä edeten muutokseen ja uuden kulttuurin luomiseen. Lu-

vussa kolme puolestaan käsittelen organisaatiomuutosta. Organisaatiomuutokses-

ta kuvaan muutosprosessin vaiheita sekä fuusiota yhdenlaisena organisaatiomuu-

toksena. Käsittelen luvussa kolme myös eri organisaatiotasojen roolia muutokses-

sa, muutosvastarintaa sekä muita organisaatiomuutoksessa huomioitavia seikkoja.  

 

Tutkimukseni toisessa, empiirisessä osassa (luvut 4-6) keskityn case-

tutkimukseeni ja sen tuloksiin. Luvussa neljä kerron tarkemmin kvalitatiivisesta 

tutkimusmenetelmästä ja aineiston käsittelystä. Viidennessä luvussa keskityn 

avaamaan haastattelujen ja kyselyn tuloksia asetettujen tutkimuskysymysten mu-

kaisessa järjestyksessä, aloittaen organisaatiokulttuurista ja edeten organisaa-

tiomuutoksen kautta johdon ja yksiköiden esimiesten fuusion aikaisiin tuntemuk-

siin. Luvussa kuusi esitetään yhteenveto tutkimuksen tuloksista sekä johtopäätök-

siä ja mahdollisia tulevaisuuden lisätutkimuskohteita. 
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2 ORGANISAATIOKULTTUURI 
 

Organisaatio on tavoite- ja tehokkuusmalli, joka on samalla huolellisesti suunnitel-

tu järjestelmä tavoitteenaan asetettujen tavoitteiden mukainen toiminta. Organi-

saation voi ajatella myös olevan säilymismalli tai luonnollinen järjestelmä. Tämän 

määritelmän mukaan organisaatio edustaa yhteistoiminnallista järjestelyä, jonka 

päätarkoituksena on organisaation olemassaolo ja toiminnan jatkuvuus. Organi-

saatiota saatetaan kutsua vaihdantamalliksi, jossa vaihdon päissä on organisaati-

on ja sen toimintaympäristön vuorovaikutus ja vaihdanta. Vielä organisaatio voi-

daan nähdä tulkinnallisena mielikuvana, jossa ihmisten ymmärrys organisaatiosta 

riippuu heidän omista käsityksistään ja tulkinnoistaan. Valittu näkökulma riippuu 

siitä, miten organisaatiosta ajatellaan ja kuinka sitä tulkitaan ja kehitetään. (Harisa-

lo 2008, 17-18).  

 

Organisaatio on ikään kuin näkymätöntä todellisuutta, henkistä todellisuutta. Tä-

män todellisuuden varassa organisaation jäsenet tarkastelevat työnjaollisia raken-

teita, prosesseja ja käytäntöjä. Henkinen todellisuus voi joko vahvistaa tai heiken-

tää näitä. Uuden työntekijän oletetaan sopeutuvan tähän henkiseen todellisuuteen 

– kun näin on tapahtunut, voidaan sanoa hänen oppineen talon tavoille. Henki-

seen todellisuuteen liittyy asioiden syy-seuraussuhteiden näkeminen tietyllä taval-

la, tiettyjen asioiden arvostaminen tai väheksyminen, sekä ajatteleminen ja käyt-

täytyminen tietyllä tavalla. Organisaatiokulttuuri opitaan osin tiedostamatta, osin 

tiedostaen seuraamalla muiden käyttäytymistä. (Harisalo 2008, 264-265.) 

 

Kulttuurissa on kyse hallitsevista ajattelu- ja toimintatavoista, joita yhteinen koke-

mus ajan kuluessa vahvistaa. Kulttuuri ei siis aina ole tiedostettua, vaan aina ei 

osata kertoa miksi joku asia on tai tehdään kuten on yrityksessä käytäntönä. (Ha-

risalo 2008, 265.) 
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2.1 Organisaatiokulttuurin määrittely 
 

Organisaatioiden kulttuurista on tehty monia erilaisia määritelmiä. Eri määritelmille 

yhteistä ovat muun muassa tietämys, toimintatapa, tulkinnat, ymmärrys, merkityk-

set ja havaitseminen. Yhden määritelmän mukaan organisaatiokulttuuri on henki-

nen syvärakenne, jonka mukaan organisaatiossa ajatellaan, toimitaan ja struktu-

roidaan valinnan mahdollisuuksia. Kun tietty asia kuuluu organisaatiokulttuuriin, 

sitä pidetään organisaation sisällä yleisesti hyväksyttynä ja kiistattomana. Määri-

telmässä ajattelu tarkoittaa kulttuurin ajattelun ohjausta, arvostuksia ja toimintaky-

kyä. Ajatteleminen on syy- ja seuraussuhteiden tunnistamista ja hyväksikäyttöä. 

Toimintatapa puolestaan tarkoittaa, että kulttuuri ohjaa ihmisen käyttäytymistä. 

Valinta puolestaan viittaa siihen, että kulttuuri ehdollistaa valintaan vaikuttavia teki-

jöitä ja valinnan mahdollisuuksia. (Harisalo 2008, 266-267.) Kulttuuri voidaan näh-

dä myös sosiaalisena perintönä, jonka kulttuurin sisällä olevat henkilöt ovat erilai-

sia elämäntilanteita kohdatessaan kumuloineet yhteiseen tarinavarastoonsa (Juuti 

2006, 242). Juutin (1994, 154-155) mukaan kulttuuri on sama organisaatiolle kuin 

persoonallisuus yksilölle. Juuti näkee jopa, että organisaatio itsessään on kulttuuri, 

ennemmin kuin että organisaatiolla on kulttuuri – niin vahva kulttuurin merkitys on.  

 

Organisaatiolla voi olla vahva tai heikko kulttuuri. Vahvan kulttuurin tunnistaa siitä, 

että perusolettamukset, arvot, näkökulmat ja konkreettiset tulokset tukevat toisiaan 

eikä niiden välillä ole toimintaa hidastavia ristiriitoja. Organisaation jäsenet ovat 

sisäistäneet kulttuurin kiistattomasti ja toimivat sen mukaisesti. Vahva kulttuuri oh-

jaa ajattelua, toimintaa ja valintoja. Se myös vähentää johtamisen, ohjauksen ja 

valvonnan tarvetta sekä kustannuksia organisaatiossa. Vahva kulttuuri antaa koko 

organisaatiolle sen tunnusomaisen leiman. Heikko kulttuuri puolestaan toimii päin-

vastoin. Heikko kulttuuri aiheuttaa ristiriitoja ja ihmisten on vaikea hyväksyä kult-

tuurin mukaista toimintaa. (Harisalo 2008, 270-271.)  
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Vahva kulttuuri läpäisee koko organisaation. Organisaatiossa voi olla kuitenkin 

myös alakulttuureita. Nämä alakulttuurit paikkaavat usein kulttuurin puutteita tai 

vajavaisuuksia, jotka usein liittyvät heikkoon kulttuuriin. (Harisalo 2008, 271.) 

 

Schein (2009, 30-36) esittää organisaatiokulttuurin muodostuvan kolmesta tasos-

ta: artefaktit, arvot sekä perusolettamukset (KUVIO 2). Artefaktit ovat näkyviä ra-

kenteita, joita ovat esimerkiksi organisaation teknologia, työtilojen sisustus ja hen-

kilöstön näkyvät käyttäytymismallit. Artefaktit ovat organisaation näkyvin osa, mut-

ta ne ovat usein hankalasti tulkittavissa. Toisena tasona ovat organisaation arvot, 

jotka määräävät työntekijöiden toimintaa. Arvot edustavat suurempaa tiedostami-

sen tasoa kuin alimpana olevat perusolettamukset. Kolmantena organisaatiokult-

tuurin tasona ovat perusolettamukset, jotka ovat näkymättömiä, itsestään selviä ja 

alitajunnan kautta vaikuttavia tekijöitä. Perusolettamukset vaikuttavat siihen miten 

ihmiset tulkitsevat, ajattelevat ja tuntevat asioita. Ne ovat ajan myötä osoittautu-

neet toimiviksi ratkaisuiksi, jonka takia ne opetetaan organisaation uusille jäsenille 

oikeina tapoina. 

 

 

KUVIO 4: Organisaatiokulttuurin tasot ja niiden välinen vuorovaikutus. (Schein 

2009, 30) 
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Yrityksellä on useampi kuin yksi kulttuuri. Organisaatiossa toimii vakiintuneita 

ryhmiä ja niillä on omia yhteisiä kokemuksia. Ryhmien kokemusten lisäksi kaikilla 

organisaation jäsenillä on yhteisiä kokemuksia. Havainto ja päätelmä ovat, että 

yrityksessä on useita kulttuureja: johdon kulttuuri, tuotannon kulttuuri, hallinnon 

kulttuuri ja myynnin kulttuuri. Jokaisessa organisaatiossa on tunnistettavissa myös 

toimintakulttuuri, johtamiskulttuuri, palvelukulttuuri ja laatukulttuuri. Voidaan puhua 

kulttuurien yhdentymisestä, jolloin ei pyritä hallitsemaan toista osapuolta tai kult-

tuurien moninaisuudesta, jolloin hyväksytään toisen osapuolen erilaisuus. Tämän 

lisäksi koko organisaatiolla voi olla taustalla vaikuttava oma yrityskulttuuri, jos or-

ganisaation jäsenillä on yhteinen, yhdessä eletty historia. (Robbins 2003, 526-527; 

Schein 2009, 20-21.) Alakulttuurit saattavat heikentää yhtenäiskulttuuria, koska 

ihmisten on yhä vaikeampaa ymmärtää toisiaan ja sopia yhteisistä käytännöistä 

(Harisalo 2008, 271). Toisaalta yrityksen toiminnan kannalta voi olla tärkeää että 

yrityksellä on alakulttuureita. Yrityksen jonkun liiketoiminnan menestys voi riippua 

siitä, että sillä on oma vahva alakulttuurinsa. (Erkkilä 2001, 55.) 

 

Schein (2009, 41) löytää myös kolme perustavanlaatuista näkökulmaa kulttuurista, 

jotka on syytä ottaa huomioon: kulttuurin syvyys, laajuus ja pysyvyys. Kulttuurin 

syvyys näkyy päivittäisessä elämässä, se hallitsee enemmän ihmistä kuin ihminen 

hallitsee kulttuuria. Kulttuuri antaa merkityksen ja ennustettavuuden päivittäiseen 

elämään. Laajuus puolestaan tarkoittaa sitä, että kulttuuri muodostaa uskomuksia 

ja oletuksia, joiden mukaan kaikki toiminta tapahtuu. Kulttuuri on myös pysyvä. 

Siitä halutaan pitää lujasti kiinni, koska kulttuuri luo merkityksiä ja tekee elämästä 

ennustettavan. Siksi kulttuurin muutos aiheuttaa muutosvastarintaa ja ahdistusta.  

 

Hatch (1993, 660-661) on kritisoinut tutkimuksessaan Scheinin teoriaa ja jatkanut 

Scheinin työtä kehittämällä kulttuurisen dynamiikan mallin. Hatchin mukaan 

Scheinin teoria keskittyy siihen, miten artefaktit ja arvot paljastavat perusoletta-

muksia. Dynaaminen näkökulma huomioi, miten olettamukset, arvot, artefaktit ja 

vertauskuvat muodostavat kulttuuria ja miten prosessit yhdistävät ne. Dynaaminen 
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malli tunnistaa sekä pysyvyyttä että muutosta samassa prosessissa. Olennaista 

Hatchin mallissa on vuorovaikutus prosessin eri tekijöiden välillä. Niistä syntyy 

monimutkainen kokonaisuus. Kuviosta 3 näkyy arvojen, artefaktien, vertauskuvien 

ja olettamuksien väliset yhteydet ja niiden kaksisuuntaiset prosessit: ilmaisu, to-

teuttaminen, tajuaminen, tulkinta ja muuttaminen vertauskuviksi.  

 

 

KUVIO 5: Kulttuurisen dynamiikan malli (Hatch 1993, 660). 

 

Hofstede et al. (1990, 291) puolestaan määrittelevät organisaatiokulttuurin koostu-

van symboleista, sankareista, rituaaleista ja arvoista (KUVIO 4). Symbolit ovat 

esimerkiksi eleitä tai sanoja, joilla on organisaatiossa tietty merkitys. Sankarit ovat 

henkilöitä, joilla on organisaation arvostamat luonteenpiirteet ja jotka toimivat käy-

tösmalleina muille organisaation jäsenille. Sankarit voivat olla joko kuviteltuja tai 

oikeasti olemassa olevia henkilöitä. Rituaalit ovat organisaatiolle sosiaalisesti tär-

keitä, mutta käytännössä tarpeettomia yhteisiä toimintoja. Symbolit, sankarit ja 

rituaalit muodostavat yhdessä organisaation tavat. Arvot puolestaan muodostavat 

organisaatiokulttuurin ytimen. Ne ovat usein tiedostamattomia tuntemuksia, jotka 

ohjaavat käyttäytymistä. Ulkopuolisen on mahdollista havainnoida organisaation 

symbolit, sankarit ja rituaalit, mutta organisaation jäsenet saattavat tulkita ne eri 

tavalla kuin ulkopuolinen havainnoija.  
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KUVIO 6: Kulttuurin ilmentymä. (Hofstede et al. 1990, 291) 

 

2.2 Organisaatiokulttuurin synty 
 

Kulttuuri syntyy tietyn porukan tai yhteisön kohdattujen haasteiden ratkaisuista. 

Toimiva ratkaisu muuttuu ajan myötä itsestäänselvyydeksi, jolloin sitä ei enää ky-

seenalaisteta. Nämä kulttuuriset säännöt ohjaavat toimintaa huomaamatta. Tyypil-

listä myös on että näistä säännöistä muodostuu ajan kuluessa tarinoita, tapahtu-

mia ja ihanteita (Juuti 2006, 244). 

 

Gagliardi (1986, 121-122) kuvaa niin sanotun ihanteellistamisprosessin, jota kautta 

kulttuuri syntyy:  

1. Organisaation perustaja määrittelee oman kokemuksensa perusteella ta-

van toimia ja hän käyttää valtaansa ajaessaan oman näkemyksensä läpi 

organisaatiossa. Kaikki organisaation jäsenet eivät välttämättä tässä vai-

heessa ole sitoutuneet perustajan näkemyksiin. 

2. Toimintamallit juurtuvat pikkuhiljaa. Mallintamisella säästetään voimava-

roja kun ei tarvitse jokaiseen tilanteeseen miettiä ratkaisua.  
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3. Jos toimintamallit osoittautuvat hyväksi, alkuperäinen syy, miksi tietyllä 

tavalla on lähdetty toimimaan, unohtuu. Opituista malleista tulee ihanteita. 

4. Kaikki omaksuvat ihanteet, eikä niitä kyseenalaisteta. 

 

2.3 Organisaatiokulttuurin muutos 
 

Jokaisella organisaatiolla on yrityskulttuuri, mutta tietoisesti rakennettua kulttuuria 

johdetaan (Rossi 2012, 14). Organisaatiokulttuurin muutoksessa pitää ottaa huo-

mioon kulttuureita koskevat näkemykset, jotka voidaan jakaa karkeasti kahteen 

ryhmään. Ensimmäisessä organisaatiot ymmärretään kulttuureiksi ja toisessa or-

ganisaatiota käsitellään kulttuureja muokkaavina yksikköinä. Ensimmäisen tavan 

mukaan kulttuuri on tekijä, joka on organisaatiossa, johon ihmisten on sopeudutta-

va ja jota on vaikea, jopa mahdotonta muuttaa. Johtajien mahdollisuudet korjata 

tai luoda uutta kulttuuria on vaikeaa, suorastaan mahdotonta. Tällöin kulttuuri va-

litsee organisaation jäsenet, eikä päinvastoin. Kulttuurilliset tekijät kehittyvät ajan 

saatossa pienin askelin, jopa huomaamatta, eri tekijöiden yhteisvaikutuksen seu-

rauksena. (Harisalo 2008, 272-273.) 

 

Kun organisaatiolla oletetaan olevan kulttuuri, organisaation oletetaan pystyvän 

muokkaamaan kulttuuria mieleisekseen ja myös erottua selvemmin kilpailijoista. 

Organisaatio voi luoda tietoisesti kulttuurin, joka on vaikeasti kopioitavissa ja toimii 

organisaation menestyksen takaajana. Kulttuuri on johtamisen tulos ja sen merki-

tyksen seuraaminen edellyttää johtamista. Jos kulttuurin johtaminen laimin-

lyödään, sen toimivuus asioiden mahdollistajana ja edistäjänä rapautuu. Tällöin 

vahva kulttuuri voi muuttua heikoksi. (Harisalo 2008, 273.) 

 

Wines ja Hamilton III (2009, 433-434) toteavat, että organisaatiokulttuurin muutos 

pystytään toteuttamaan muuttamalla ihmisiä. Muutoksen tullessa eteen ihmiset 

voidaan yleensä jaotella kolmeen ryhmään muutokseen suhtautumisen perusteel-
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la. Ensinnäkin on ihmisiä, jotka ilmoittautuvat osallistuvansa muutoksen toteutta-

miseen. Toisena ryhmä on ihmiset, jotka vastustavat muutosta ja kolmantena 

ryhmänä puolestaan odottavalla kannalla olevat henkilöt. Odottavalla kannalla ole-

vat ihmiset katsovat kumpi edellä mainituista ryhmistä voittaa kamppailun ja liitty-

vät sitten heihin. Organisaatiokulttuurin muutoksessa on tärkeätä, että muutosta 

tukevia ryhmäläisiä on enemmän, jolloin saadaan myös odottavalla kannalla olevat 

ihmiset osallistumaan muutoksen läpivientiin. 

 

Harris ja Ogbonna (1998, 80) ovat löytäneet tutkimuksessaan viitteitä siitä, että 

muutosvastarintaan vaikuttaa alakulttuurien vahvuus ja muutoshalukkuus. Jos 

ryhmällä on hyvin vahva alakulttuuri ja alhainen muutoshalukkuus, on muutosvas-

tarinta kaikkein suurimmillaan. Päinvastoin taas jos ryhmällä on heikko alakulttuuri 

ja korkea muutoshalukkuus, on muutosvastarinta heikkoa ja muutos otetaan aktii-

visesti vastaan. 

 

Appelbaum et al. (2000, 650) ovat kuvanneet organisaatioiden yhdistymisen ana-

tomian. He jakavat organisaatiotekijöiden käytöksen ja prosessit kolmeen vaihee-

seen. Vaiheet ovat vaihe ennen yhdistymistä, yhdistymisen aikainen vaihe ja yh-

distymisen jälkeinen vaihe. Avain onnistuneeseen yhdistymiseen ja kulttuurien 

yhdentymiseen on viestintä. Viestinnän perusteet ja käytettävät keinot muotoillaan 

viestintäsuunnitelmassa, joka laaditaan yhdistymisprosessin alkaessa. Prosessin 

aikana on valmistauduttava myös viestintäsuunnitelman päivittämiseen tarvittaes-

sa. Viestinnän tulee olla oikea-aikaista, uskottavaa ja mahdollisimman kattavaa. 

Tieto tulee toistaa monissa eri yhteyksissä ja eri viestintäkanavien kautta. Yrityk-

sen henkilöstön on koettava viestintä luotettavaksi ja muutoksen perustelut ovat 

erittäin tärkeä viestittävä asia. Viestinnän laiminlyönti aiheuttaa huhumyllyn käyn-

nistymisen, jonka seurauksena syntyy epäluottamusta. Tämän epäluottamuksen 

korjaaminen voi olla erittäin vaikeaa.  
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Myös Stanwick (2000, 8) korostaa viestinnän merkitystä kahden kulttuurin yhdis-

tämisessä. Hän on listannut seitsemän kohtaa, joihin yrityksen johdon pitää fuu-

siotilanteessa kyetä vastaamaan henkilöstön luottamuksen säilymiseksi: 

1. Miksi fuusio tehdään? 

2. Miten kahden yrityksen strategiat integroidaan? 

3. Miten fuusio toteutetaan? 

4. Kuka on vastuussa eri fuusion vaiheista? 

5. Mikä on uuden yrityksen sitoutuminen henkilöstöön? 

6. Kuinka fuusio vaikuttaa kuhunkin työntekijään? 

7. Mikä on uusi raportoinnin hierarkia uudessa yrityksessä? 

 

2.4 Organisaatiokulttuurien yhteentörmäys fuusiotilanteessa 
 

Yrityskulttuurin johtaminen on avainasemassa kun halutaan fuusion onnistuvan 

(Weber & Tarba 2012, 289). Kulttuurit kohtaavat aina, kun kaksi yritystä fuusioituu 

tai kun yritys ostaa toisen yrityksen. Yhdistämisessä, fuusiossa pyritään sulautta-

maan kaksi kulttuuria toisiinsa ilman, että kumpikaan fuusioitava yritys kokee ole-

vansa hallitseva. Sulautumisen ongelmaa yhdistää se, että uudella yrityksellä ei 

ole yhteistä historiaa eikä sen jäsenillä yhteisiä kokemuksia. Tästä syystä toinen 

osapuoli voi tuntea itsensä alempiarvoiseksi ja asemansa uhatuksi ja olla tiukasti 

puolustusasemissa. Tällöin negatiivinen vaihtoehto on, että kulttuurit eristäytyvät, 

jolloin toinen osapuoli saatetaan kokea jopa valtaajaksi. Asema aiheuttaa vastus-

tusta, sopeutumattomuutta ja kaikinpuolista vastarintaa. (Buono & Bowditch 1989, 

143-147; Nahavandi & Malekzadeh 1988, 82-84.) 

 

Kulttuurien kohdatessa lopputuloksena on neljä vaihtoehtoista mallia: yrityskulttuu-

rit ovat erillisiä, toinen hallitsee tai ne sekoittuvat. Ensimmäisenä mahdollisuutena 
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on, että kulttuurit säilyvät erillisinä, jolloin yritykset antavat tytäryhtiöiden tai yksi-

köiden säilyttää omat identiteettinsä. Koetaan, että yhdistetyn organisaation voima 

on alakulttuurien erilaisuudessa. Tällöin kulttuurit tarvitsevat yhdentymistä tai yh-

densuuntaistamista siten, että ne eivät toimi toistensa kanssa vastakkaisten pää-

määrien mukaan. Tämä vaihtoehto tulee vastaan ja on toteuttamiskelpoinen, kun 

muun muassa markkinat ja asiakkaiden luottamus edellyttävät jatkuvuutta ja tuttua 

palvelukulttuuria. (Buono et al. 1989; Nahavandi et al. 1988) 

 

Toisena mahdollisuutena on, että toinen kulttuuri hallitsee toista. Joissain tapauk-

sissa tämä on selvä, kuten silloin kun yritys ostaa toisen. Pitkällä tähtäimellä tämä 

valinta ei toimi, jos vallattu organisaatio eristäytyy. (Buono et al. 1989; Nahavandi 

et al. 1988) Tilanne on tiedostettava ja siihen on jossakin vaiheessa puututtava. 

Jos kulttuuri on vallankäytön väline, syntyy organisaatioon kahden kerroksen vä-

keä – ne, jotka käyttävät ylivaltaa ja ne jotka alistetaan. Tässä vaihtoehdossa työ-

yhteisöstä ei synny kylämäistä, vaan pikemmin kasarmi, jossa on käskijät ja totteli-

jat. (Pitkänen 2006, 31.) 

 

Kolmas vaihtoehto on, että kulttuurit sekoittuvat tai sulautuvat. Yleensä sekoittumi-

sen, eli parhaiden piirteiden ottamisen molemmista yrityskulttuureista, väitetään 

olevan toivottava tulos. (Buono et al. 1989; Nahavandi et al. 1988). Käytännössä 

tilanne on monimutkaisempi, kun molempien organisaatioiden on pystyttävä so-

peutumaan ja luopumaan joltain osin omasta tavasta ajatella ja toimia. Yleensä eri 

kulttuurien päälle asetetaan joukko arvoja, joilla tavoitellaan yhdensuuntaista toi-

mintaa. Tämän jälkeen uusi organisaatio pyrkii vertailemaan eri järjestelmiä ja me-

nettelytapoja sekä parhaita käytäntöjä. Usein kuulee, että uusi organisaatio ottaa 

esimerkiksi tietojärjestelmät toiselta ja henkilöstöjärjestelmät toiselta fuusioitavalta 

yritykseltä. Sama analogia toimii myös silloin, kun uuden yrityksen johto nimite-

tään. Nämä toimenpiteet pitävät yllä fuusion ulospäin näkyvää yrityskuvaa, mutta 

tästä ei voi vetää johtopäätöksiä, että kulttuurit todella sekoittuvat. Se, miten yri-

tyksen johto tiedostaa kulttuurin merkityksen, ratkaisee monia asioita. Ratkaisevia 

kysymyksiä ovat muun muassa organisaatiomallin eri muodot, prosessimaisen 
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toiminnan huomioonottaminen sekä moniulotteinen resurssien hallinta henkilöstön, 

talouden ja osaamisen alueilla. (Schein 2009, 189-194.) 

 

Fuusioituvien yritysten aikaisempi johtamiskulttuuri on voinut olla hyvin erilainen 

verrattuna uuden yrityksen johtamiskulttuuriin. Fuusioitumistilanteessa yritysten 

johtoa ja avainhenkilöitä voi vaihtua ja tämä puolestaan voi olla syy kulttuurimuu-

toksen epäonnistumiseen. (Weber et al. 2012, 292.) 

 

Valitettavan usein tilanne on se, että ostajayritys ei ennen kauppaa edes yritä sel-

keästi määritellä ja arvioida omaa organisaatiokulttuuriaan – puhumattakaan ostet-

tavan yrityksen kulttuurista. Näiden ominaisuuksien tutkiminen ja ymmärtäminen 

olisi kuitenkin tärkeää, sillä organisaatiokulttuurien yhdistäminen sujuisi tehok-

kaammin, kun selvillä olisivat uskomukset, arvot ja oletukset, joihin kyseiset orga-

nisaatiokulttuurit pohjautuvat. (Buono et al. 1989,163) 

 

Organisaatiokulttuuriin liittyy yhtenä osatekijänä yksilön ja ryhmän identiteetti. Val-

pola (2004, 179–180) on tutkimustyössään havainnut, että identiteetillä on vahva 

voima muutostilanteessa. Kun työntekijällä ja tiimillä ei yrityskaupan seurauksena 

ole enää vanhaa identiteettiä mutta kun uusikin on vielä epäselvä, ihmiset pitävät 

kiinni vanhasta kulttuurista. Vanha kulttuuri on tuttu ja turvallinen, ja siinä nähdään 

hyviä ja säilytettäviä piirteitä, jotka voittavat vertailussa uuden, toistaiseksi vieraan 

kulttuurin. Identiteetti ei ole pysyvä, vaan se muotoutuu vuorovaikutuksessa mui-

den ihmisten kanssa aina uudelleen, kun uusi ryhmä muodostetaan ja roolit vähi-

tellen selkiytyvät.  

 

Identiteetin ja roolin löytäminen uudessa organisaatiossa eroaa eri henkilöstöryh-

millä. Johdolle identiteetti on harvoin ongelma, koska se on ollut mukana suunnit-

telussa ja päätöksenteossa, ja johdon jäsenillä on ollut aikaa hyväksyä muutoksen 

seuraukset asemassaan ja tehtävissään. Asiantuntijoiden ja ammattilaisten identi-
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teetti perustuu vahvasti ammattitaitoon ja tehtäviin. Heidän roolinsa säilyy usein 

samankaltaisena myös muuttuneessa organisaatiossa, jolloin oma ammatti-

identiteetti toimii hyvänä tukena. Sen sijaan keskijohdolle uuden roolin hahmotta-

minen voi muodostua isoksi haasteeksi. Heidän odotetaan sitoutuvan välittömästi 

uuteen organisaatioon sekä pystyvän vastaamaan kaikkiin muutosta koskeviin 

kysymyksiin ja tukemaan alaisiaan muutoksessa. Samaan aikaan esimiehillä voi 

kuitenkin olla suuri epävarmuus omasta asemastaan ja tulevaisuudestaan. Siksi 

ristipaineissa kamppailevan keskijohdon on erityisen tärkeää saada tietoa nopeasti 

ja päästä jäsentämään asioita. (Valpola 2004, 188–189.) 

 

2.5 Yhteisen organisaatiokulttuurin luominen  
 

Uuden kulttuurin luominen lähtee liikkeelle Scheinin (2009, 209) mukaan hyvän 

käsityksen luomisella omasta olemassa olevasta kulttuurista. Kulttuurin ymmärrys-

tä voi parantaa tutustumalla vierailun muodossa eri yrityksiin ja tutkimalla, miten 

niiden yrityskulttuurit eroavat oman yrityksen kulttuurista. Erkkilä (2001, 55) kehot-

taa selvittämään, millaisella toimintamallilla, johtamistavalla ja arvoilla on mahdol-

lista menestyä parhaiten ja miten asiakkaiden ja sidosryhmien mielestä parhaat 

saman alan yritykset toimivat.  

 

Fuusiotilanteessa erityisesti vierailu fuusioitavassa yrityksessä auttaa hahmotta-

maan eroavaisuuksia. Keskusteluryhmiä kannattaa perustaa kaikkien niiden kult-

tuuristen rajojen yli, joita huomataan. (Schein 2009, 209.) Juuti (1994, 157) puo-

lestaan näkee hyväksi organisaatiokulttuurin tutkimisen välineeksi kvalitatiivisen 

tutkimuksen. Syvähaastatteluilla, osallistuvan havainnoinnin ja perinteisen doku-

mentoinnin avulla voidaan tunnustella organisaatiota sisältä päin.  

 

Myös oman kulttuurin tutkimukseen kannattaa perustaa työryhmä, joka koostuu 

kollegoista. Oman kulttuurin tunnistaminen lähtee liikkeelle artefakteista, jotka ovat 

luonteenomaisia omalle yritykselle. Schein on listannut artifakteja helpottaakseen 
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niiden tunnistamista (TAULUKKO 1) Artefaktien tunnistamisen jälkeen tunniste-

taan yrityksen arvot. Artefakteja ja arvoja kannattaa verrata keskenään, ovatko ne 

tasapainossa vai ristiriidassa keskenään. Jos ristiriitoja löytyy, se on alue, jossa 

syvempi piilevä oletus vaikuttaa ja ohjaa järjestelmiä. Syvemmän kulttuurisen ta-

son mahdollistaa epäjohdonmukaisuuksien ja ristiriitojen tunnistaminen. Ristiriidat 

voivat olla käyttäytymisen, menettelytapojen, sääntöjen ja käytäntöjen (artefaktit) 

sekä ilmaistujen arvojen välillä, jotka ovat vision, menettelytapojen ja muun johdon 

viestinnän muodossa. Tunnistamalla, mikä ohjaa näkyvää käyttäytymistä ja arte-

fakteja, löydetään piilevät kulttuurin tärkeät elementit. Edellä kerrottu työryhmä-

työskentely kannattaa toteuttaa useamman ryhmän kanssa jotta myös mahdolliset 

alakulttuurit löytyisivät. (Schein 2009, 82-84.) 

 

- pukeutumissäännöt 

- muodollisuuden aste valtasuhteissa 

- työaika 

- kokoukset (miten johdettu, kuinka usein, ajoitus) 

- miten päätökset tehdään 

- viestintä: miten saat tietää asioista 

- sosiaaliset tapahtumat 

- ammattislangi, virkapuvut, identiteetin symbolit 

- riitit ja rituaalit 

- erimielisyydet ja ristiriidat: miten hoidetaan 

- tasapaino työn ja perheen välillä 

TAULUKKO 1: Artefaktien tunnistusluokkia (Schein 2009, 84) 

 

Kulttuurin tunnistamisessa tarvitaan myös ulkopuolista ohjaajaa, joka ei ole kult-

tuuria arvioivan ryhmän tai osaston jäsen. Ohjaajan rooliin kuuluu osata luoda 

edellytykset tutkimukselle, tarjota malli ja tehdä ajatuksia herättäviä kysymyksiä 

työn eteenpäin viemiseksi. (Schein 2009, 85.) 
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Weber et al. (2012, 293-296) ovat löytäneet seitsemän erilaista uskomusta ja ole-

tusta liittyen organisaatiokulttuuriin. Nämä uskomukset on tärkeää käydä läpi ja 

ottaa huomioon organisaatiokulttuurissa, koska ne ennustavat päälliköiden sekä 

työntekijöiden käyttäytymistä fuusiossa ja sen jälkeen.  

1. Innovaation ja toiminnan lähestymistapa 

2. Riskin lähestymistapa 

3. Horisontaalinen suhde 

4. Vertikaalis-hierarkkinen kontakti 

5. Autonomia ja päätöksenteko 

6. Tehokkuuden lähestymistapa 

7. Palkitsemisen lähestymistapa 

Innovaation ja toiminnan lähestymistavassa (1) ristiriita on nopeita muutoksia ha-

luavan johdon ja vakautta sekä muodollisuutta kaipaavan organisaation välillä, 

joka uskoo, että ”kiire on perkeleestä”. Organisaatiolla ja johdolla on tällöin eri nä-

kemys kiireellisyydestä ja sen tarkoituksesta. Lähestymistapa riskiin (2) puoles-

taan verrataan suhdetta johtamiskulttuuriin ja riskinottamiskykyyn. Esimerkiksi jotta 

yritys olisi kilpailukykyinen, sen tulisi investoida uuteen innovaatioon. Kuitenkin se 

sisältää riskin, jolloin epäonnistumisen pelosta investointi jätetään tekemättä. Ho-

risontaaliseen suhteeseen (3) liittyy yhteistyön merkitys organisaation sisällä. Se 

malli, jonka johto on luonut osastojen väliseen kommunikointiin. Avoimuus lisää 

osaamisen jakamista ja avun tarjoamista. Vertikaalis-hierarkkinen kontakti (4) puo-

lestaan tarkoittaa johdon suhtautumista alaisiinsa, millä tavalla he tukevat, ymmär-

tävät ja kannustavat alaisiaan. Näkemykset ovat henkilökohtaisia ja voivat vaihdel-

la paljonkin. Autonomiaan ja päätöksentekoon (5) liittyy johdon näkemys siitä, pal-

jonko alaisille voi antaa valtaa päätöksentekoon. Yrityksessä tämä uskomus näkyy 

tietynlaisena organisaatiorakenteena ja tehtävänimikkeinä. Tuloksentekokyky ja 

asetetut tavoitteet ovat tehokkuuden lähestymistavan (6) kulmakiviä. Uskomuk-

seen liittyy vahvana jatkuva toiminnan parantamisen tavoite. Palkitsemisen lähes-

tymistapa (7) kertoo siitä, millä tavalla yrityksessä palkitaan työntekijöitä. Kuka 
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palkitaan ja miksi, kertoo paljon johdon arvomaailmasta. Johdon itsensä mielessä 

palkitseminen yleensä pitää hoitaa oikeudenmukaisesti ja suhteessa kilpailijoihin. 

Palkitsemiseen liittyy laajemmin myös muun muassa palkka ja siihen liittyvät edut.  

 

Buono et al. (1989, 143–147) ovat esittäneet neljä erilaista tapaa, miten organi-

saatiokulttuurit voivat yhdistyä. Nämä tavat ovat kulttuurinen pluralismi, kulttuuri-

nen sekoittuminen, kulttuurinen valtaus ja kulttuurinen vastustus. Kulttuurinen plu-

ralismi eli monikulttuurisuus tarkoittaa sitä, että uuteen organisaatioon jää kulttuu-

rinen erilaisuus. Eri osakulttuurien olemassaolo sallitaan ja hyväksytään eikä edes 

tavoitella kulttuurista yhdentymistä, koska monikulttuurisuutta pidetään voimava-

rana. Vaarana tällaisessa tilanteessa on tutkijoiden mukaan se, ettei organisatoris-

ta synergiaa synny, jolloin yhdistetyt organisaatiot jäävät toimimaan itsenäisinä. 

Kulttuurisen sekoittumisen tavoitteena on muodostaa yhdistetyille organisaatioille 

yksi yhteinen kulttuuri hyödyntämällä osapuolten vahvuudet. Tämä vaatii onnistu-

akseen sen, että organisaatioiden yhdistämisessä on tasavertainen lähtökohta, 

kumpikaan ei ole dominoiva ja että vuorovaikutus eri kulttuurien edustajien välillä 

on toimivaa. Kulttuurisesta valtauksesta on kyse, kun dominoiva osapuoli pyrkii 

korvaamaan toisen osapuolen kulttuurin omallaan. Kulttuurisella vastustuksella 

tarkoitetaan tilannetta, jossa kulttuurisista tekijöistä tulee yhdistämisprosessin vas-

tustuksen lähde. Näin voi tapahtua, jos kulttuurisia eroja ei ole huomioitu yhdisty-

misen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 

Hofstede et al. (2005, 292) ovat jakaneet organisaatiokulttuurien eroavaisuudet 

kuuteen eri ulottuvuuteen: 

1. prosessikeskeinen vs. tuloskeskeinen 

2. ihmislähtöinen vs. työkeskeinen 

3. samaistumiskohteena yritys vs. samaistumiskohteena työtehtävät 

4. avoin järjestelmä vs. suljettu järjestelmä 

5. löyhä vs. tiukka valvonta 
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6. normatiivinen vs. käytännönläheinen 

 

Prosessikeskeinen ja tuloskeskeinen organisaatiokulttuurit eroavat siinä, että kes-

kitytäänkö enemmänkin keinoihin ja menettelytapoihin työn tekemisessä vai tavoit-

teisiin, jotka tulee saavuttaa. Prosessikeskeisessä kulttuurissa ihmiset ovat usein 

riskiä karttavia ja työhönsä heikosti panostavia, koska myös työpäivät ovat pro-

sessikeskeisessä kulttuurissa hyvin samanlaisia. Tuloskeskeisessä organisaatios-

sa kannustetaan riskinottoon ja ollaan suvaitsevaisempia virheille, jolloin on mah-

dollista kokeilla rajojaan. 2. ulottuvuuden ihmislähtöinen organisaatiokulttuuri puo-

lestaan keskittyy enemmän ihmisten hyvinvointiin, kun taas työkeskeisessä orga-

nisaatiossa kiinnitetään huomio työn suorittamiseen. Ihmislähtöisessä organisaa-

tiokulttuurissa ihminen kokee, että hänen hyvinvointinsa on tärkeää ja työhön liitty-

vät päätökset tehdään usein ryhmissä yhdessä henkilöstön kanssa. Työkeskei-

sessä organisaatiossa puolestaan päätöksenteko tapahtuu yleensä ylhäältä alas 

ja työn suorittamisen paine voi olla kova. Kolmas ulottuvuus asettaa vastakkain 

työntekijöiden identiteetin muodostumisen lähtökohdat. Työntekijät voivat muodos-

taa identiteettinsä joko samaistumalla yritykseen tai työtehtäviinsä. Organisaatiot, 

joissa työntekijät muodostavat identiteettinsä samaistumalla työtehtäviinsä, kiinni-

tetään huomiota rekrytoinnissa enemmän henkilön osaamiseen kuin henkilön ar-

voihin tai sosiaaliseen taustaan. (Hofstede et al. 2005, 293-295.) 

 

Organisaatiokulttuurit eroavat myös sen suhteen pitävätkö työntekijät organisaatio-

ta avoimena vai suljettuna järjestelmänä (4. ulottuvuus). Avoimessa järjestelmässä 

työntekijät ja organisaatio ottavat uudet työntekijät sekä ulkopuoliset henkilöt hyvin 

vastaan ja kaikki uudet ihmiset sopeutuvat organisaatioon. Myös informaatio kul-

kee hyvin avoimessa organisaatiossa. Suljetussa järjestelmässä puolestaan orga-

nisaatioon on vaikea päästä sisään ja ihmiset ovat sulkeutuneita sekä salailevia, 

jolloin vaatii pitkän ajan päästä organisaatioon sisään. Viidentenä ulottuvuutena on 

löyhä vastaan tiukka valvonta, jolla viitataan organisaation sisäisten rakenteiden 

määrään. Löyhästi valvotussa organisaatiossa sallitaan ja otetaan huomioon 

enemmän ihmisten mieltymyksiä toiminnassa, kun taas tiukasti valvotussa organi-
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saatiossa noudatetaan tarkasti muun muassa kokousaikoja ja ollaan enemmän 

kustannustietoisempia. Tiukka valvonta ulottuu myös kerrottuihin vitseihin – niitä ei 

kerrota omasta työstä eikä organisaatiosta tiukan valvonnan alla. Kuudes ulottu-

vuus liittyy asiakaslähtöisyyteen. Normatiiviset organisaatiot pitävät tärkeänä nou-

dattaa oikeita menettelytapoja ja sääntöjä, joka koetaan tärkeämmäksi kuin tulos-

ten saavuttaminen. Käytännönläheiset organisaatiot puolestaan ovat markkina- ja 

asiakaslähtöisiä. Ne keskittyvät asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen, jolloin tulok-

set ovat tärkeämpiä kuin oikeiden käytäntöjen noudattaminen. (Hofstede et al. 

2005, 295-296.) 

 

Organisaatiokulttuurissa ilmapiirillä on tärkeä merkitys. Ihmissuhteisiin ja ilmapiiriin 

kytkeytyy oleellisesti luottamuspääoma, jonka Harisalo & Miettinen (1998, 21-22) 

määrittelevät “inhimillisen vuorovaikutuksen tuloksena syntyväksi vakaumukseksi 

siitä, kuinka ihminen suhtautuu muihin ihmisiin, lähipiiriinsä ja yhteiskuntaan.” 

Luottamuspääoma on vakaumus, jonka perusteella ihminen voi luottaa toiseen.  

 

Luottamuspääomalla on vahva taloudellinen ja toiminnallinen vaikutus organisaa-

tioon. Se vähentää kustannuksia sekä energisoi ja aktivoi ihmisiä. Luottamuksen 

vallitessa ihmiset kykenevät huomattavasti parempiin suorituksiin, kuin epäluotta-

muksen ilmapiirissä. Koska luottamuspääoma ei ole periytyvää, vaan jokaisen täy-

tyy se hankkia itse, voi luottamuspääoman sijaan kerryttää epäluottamusta ja risti-

riitoja. Tämä riippuu ihmisten luonteista, ja luonnetta on vaikea muuttaa. (Harisalo 

et al. 1998, 22-24.) 

 

2.6 Yhteenveto organisaatiokulttuurista 
 

Organisaatiokulttuuri on organisaation hallitseva ajattelu- ja toimintapa, jota yhtei-

nen kokemus ajan kuluessa vahvistaa. Yhteistä eri tavoille määritellä organisaa-

tiokulttuuri ovat muun muassa tietämys, toimintatapa, tulkinnat, ymmärrys, merki-

tykset ja havaitseminen. Kun tietty asia kuuluu organisaatiokulttuuriin, sitä pide-
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tään organisaation sisällä yleisesti hyväksyttynä ja kiistattomana. Kulttuuri onkin 

sama organisaatiolle kuin persoonallisuus yksilölle. 

 

Organisaatiokulttuuri muodostuu kolmesta tasosta: artefaktit, arvot sekä perusolet-

tamukset. Artefaktit ovat organisaation näkyvin osa, mutta ne ovat usein hankalas-

ti tulkittavissa. Arvot määrittelevät työntekijöiden toimintaa ja perusolettamukset 

puolestaan ovat alitajunnan kautta vaikuttavia tekijöitä. Organisaatiokulttuuri syn-

tyy tietyn porukan tai yhteisön kohdattujen haasteiden ratkaisuista. Kulttuuriset 

säännöt ohjaavatkin toimintaa huomaamatta.  

 

Organisaatio voi luoda tietoisesti kulttuurin joka on vaikeasti kopioitavissa. Tällöin 

kulttuuri on johtamisen tulos. Organisaatiokulttuurin luomisvaiheessa on tärkeää, 

että yrityksessä on muutosta tukevia henkilöitä mahdollisimman paljon, jotta saa-

daan myös odottavalla kannalla olevat henkilöt mukaan muutokseen. Viestintä on 

muutoksessa avainasemassa. Viestinnän tulee olla oikea-aikaista, uskottavaa ja 

mahdollisimman kattavaa.  

 

Fuusiossa kaksi organisaatiokulttuuria törmää. Paras tulos organisaatiolle useim-

miten saadaan jos kulttuurit sekoittuvat keskenään. Se, miten yrityksen johto tie-

dostaa kulttuurin merkityksen, ratkaisee lopputuloksen. Uuden kulttuurin luominen 

lähtee liikkeelle hyvän käsityksen luomisella omasta olemassa olevasta kulttuuris-

ta, sekä sen jälkeen fuusioituvan yrityksen kulttuurista. Kulttuurin tutkimukseen 

suositellaan perustettavan työryhmän. Myös ulkopuolinen ohjaaja on hyvä olla 

prosessissa mukana. Vaihtoehtona yhteiselle kulttuurille on myös monikulttuuri-

suus, silloin eri osakulttuurien olemassaolo sallitaan, eikä edes tavoitella kulttuuris-

ta yhdentymistä, koska monikulttuurisuutta pidetään voimavarana. 
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3 ORGANISAATIOMUUTOS 
 

Organisaatiomuutoksessa kyse on uuden idean, ajattelu- ja toimintatavan omak-

suminen, joka vaatii organisaation jäseniltä oppimista. Muutos voi olla pieni tai 

suuri, äkillinen tai hitaasti etenevä. (Lämsä ja Hautala 2005, 184.) 

 

Erilaiset muutokset vaativat erilaista toimintaa yritykseltä. Nadler ja Tushman 

(1990, 79-81) ovat kuvanneet neljä erilaista organisaatiomuutoksen tyyppiä (KU-

VIO 5).  

 

 

KUVIO 7: Organisaation muutostyypit (Nadler ja Tushman 1990, 80) 

 

Vähittäisen muutoksen tavoitteena on organisaation suorituskyvyn parantaminen. 

Perustehtävää tai yön reunaehtoja ei kyseenalaisteta. Vähittäinen muutos saattaa 

myös vaikuttaa vain tiettyyn osaan organisaatiota. Strateginen muutos sen sijaan 

vaikuttaa koko organisaatioon ja tämänkaltaisessa muutoksessa pitää määritellä 

myös organisaation perustehtävä ja reunaehdot uudelleen. Fuusio on muutos-

tyyppinä strateginen, koska siinä muotoillaan tehtävä uudelleen. Ennakoivassa 

muutoksessa varaudutaan tuleviin muutoksiin ja reaktiivisessa muutoksessa puo-

lestaan reagoidaan jo tapahtuneeseen tilanteeseen. Reaktiivinen muutos on usein 

seurausta ulkopuolisen ympäristön luomista paineista. (Nadler et al. 1990, 79.) 

 

Näiden neljän muutoksen yhdistelmänä syntyy erilaisia tapoja toteuttaa organisaa-

tiomuutos. Ennakoiva ja vähittäinen muutos on organisaation toiminnan virittämis-
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tä tulevaisuuden haasteisiin. Tämä muutos toteutetaan huomioiden yrityksen stra-

tegia ja perustehtävä. Kun muutosta kuvaa parhaiten vähittäinen ja reaktiivinen, 

kyseessä on sopeutuminen. Tämä muutos tapahtuu yleensä nopeasti, ja se on 

reagoimista ulkoisiin paineisiin. Se tulee organisaatiolle usein niin sanottuna an-

nettuna tekijänä. Strateginen ja ennakoiva muutos on uudelleensuuntautumista. 

Tällöin strategiaa ja perustehtävää muutetaan. Sopeutumisen nopeuden sijaan 

uudelleensuuntautuminen tehdään usein hieman hitaammalla aikataululla. Rea-

goiminen strategisella tasolla on uusiutumista. Kun tämä muutostyyppi käynniste-

tään, yritys on kriisissä. Muutos on tällöin sekä laaja että nopea. (Nadler et al. 

1990, 80-81.) 

 

3.1 Muutosprosessin vaiheet 
 

Valpolan (2004, 29–34) mukaan muutosprosessiin tarvitaan viisi tekijää, jotta muu-

toksessa onnistuttaisiin. Nämä tekijät ovat: 

1. muutostarpeen määrittely 

2. yhteisen näkemyksen luominen 

3. muutoskyvystä huolehtiminen 

4. ensimmäiset toimenpiteet ja 

5. ankkurointi käytäntöön. 

 

(1) Muutostarpeen määrittely ja ennen kaikkea muutoksen hyväksyminen ovat pe-

rusta koko prosessin käynnistymiselle. Jos työntekijät eivät ole ymmärtäneet, miksi 

muutos on tarpeellinen, mitä sillä tavoitellaan ja millaisia mahdollisuuksia se avaa, 

on heidän vaikea innostua uusista suunnitelmista. Tämä voi johtaa muutosvastai-

suuteen: olisimme hyvin voineet jatkaa niin kuin ennenkin. Perusteluja tarvitaan 

useammasta eri näkökulmasta: talouden, kilpailijoiden toiminnan ja prosessien 

näkökulmasta. (2) Yhteinen näkemys kertoo, millä toimintamalleilla tavoiteltuun 
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tulokseen pyritään. Huolella kiteytetty näkemys on perustana kaikessa muutok-

seen liittyvässä viestinnässä. Tässä on myös tärkeää tavoitteellistaa tavoitteet ja 

antaa niille selkeät mittarit. (3) Organisaation muutoskykyyn vaikuttavat erityisesti 

sen historia ja kulttuuri mutta myös toimiala ja työtehtävät. Muutosvoimaa voidaan 

lisätä osallistumisella ja nopeasti näkyvillä muutostuloksilla. (4) Ensimmäiset toi-

menpiteet ovat kriittisiä halutun muutoksen suunnalle ja vauhdille, ja niitä tutkitaan 

työntekijöiden keskuudessa suurennuslasin kanssa. Ensimmäiset toimenpiteet 

ovat viestinnällisesti tärkeitä, koska ne osoittavat, että muutosta on alettu toteut-

taa. Valpola mainitsee kriittisenä ajanjaksona sata ensimmäistä päivää muutok-

sesta ilmoittamisen jälkeen. Jos näinä päivinä asiasta ei kuulla lisää eikä havaita 

vaikutusta, alkuinnostus unohdetaan ja aloitetut toimenpiteet siirretään ei-

kiireellisten listalle. (5) Muutoksen ankkurointi käytäntöön voi viedä muutoksen 

laajuudesta riippuen kuukausista useisiin vuosiin. Ankkurointi on onnistunut ja 

muutos läpiviety, kun vanhan ajan perään ei enää haikailla. Tämä vie lyhyimmil-

lään yhden kokonaisen suunnittelujakson.  

 

Kurt Lewinin kolmen askelen mallia vuodelta 1947 on käytetty ja jalostettu yhä uu-

delleen ja uudelleen. Mills, Dye ja Mills (2009, 47-48) ovat kuvanneet omassa kir-

jassaan Lewinin mallia (KUVIO 6). Mallin ensimmäistä osaa kutsutaan sulattami-

seksi. Sulattaminen tarkoittaa sitä, että syntyy ymmärrys muutoksen välttämättö-

myydestä ja sitä kautta myös halu lähteä muutokseen mukaan. Se on edellytys 

sille, että muutos voidaan toteuttaa kohdassa kaksi. Kohdassa kolme muutos jää-

dytetään. Muutos on jo tehty ja jäädyttämisessä varmistetaan että muutos myös 

pysyy olemassa olevana toimintamallina. Tämä edellyttää myös, että kaikki yrityk-

sen systeemit tukevat muutosta.  
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KUVIO 8: Lewinin kolmen askelen muutosmalli. 

 

Kotterin (1996, 20) mukaan kaikki kaaviot yksinkertaistavat prosessia, mutta hän 

näkee isojen muutosten menestyksekkäässä läpiviennissä kahdeksan vaihetta 

(TAULUKKO 2). Fuusio on iso muutos yritykselle, joten tätä vaiheistusta voi käyt-

tää organisaation muutokseen. Kotter (1996, 22-23) kertoo, että neljä ensimmäistä 

vaihetta auttavat juurtuneen nykytilan purkamisessa. Seuraavat kolme vaihetta 

puolestaan ovat uusien toimintatapojen käyttöön ottoa varten. Viimeisen, kahdek-

sannen vaiheen tarkoitus on muuttaa yrityksen kulttuuriksi tehdyt muutokset. Jo-

kainen vaihe sekä läpikäytävä että läpikäytävä tässä tietyssä järjestyksessä jotta 

muutos onnistuu. Perusvirhe isossa muutoksessa on aloittaa muutos vasta koh-

dasta 5 tai hypätä joidenkin kohtien yli, koska ajattelee ettei niitä tarvita. Näistä 

tekemättä jättämisistä seuraa aina haasteita muutoksen toteutumiseen. Useita 

vaiheita voi silti olla yhtä aikaa tekeillä. 
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1. Muutosten kiireellisyyden ja välttämättömyyden tähdentäminen 
• markkinoiden ja kilpailutilanteen tutkiminen 
• (mahdollisten) kriisien tai merkittävien mahdollisuuksien määrittäminen 

2. Ohjaavan tiimin perustaminen 
• riittävän vahva ryhmä, joka pystyy ohjaamaan muutosta 
• ryhmän saaminen tekemään työtä tiiminä 

3. Vision ja strategian laatiminen 
• vision laatiminen muutoshankkeen ohjenuoraksi 
• vision toteuttamisen varmistavien strategioiden laatiminen 

4. Muutosvisiosta viestiminen 
• kaikkien mahdollisten keinojen käyttäminen, jotta uudesta visiosta ja uusista stra-

tegioista voidaan viestiä tehokkaasti 
• ohjaava tiimi näyttää mallia niistä toimintamalleista, joita henkilöstön odotetaan 

noudattavan 

5. Henkilöstön valtuuttaminen vision mukaiseen toimintaan 
• esteistä irtautuminen 
• muutosvisiota heikentävien järjestelmien tai rakenteiden muuttaminen 
• riskien ottamisen sekä uudenlaisten ideoiden ja toimenpiteiden kannustaminen 

6. Lyhyen aikavälin onnistumisten varmistaminen 
• näkyvien suorituskyvyn parannusten suunnitteleminen 
• näiden hyötyjen toteuttaminen 
• voitot mahdollistavien ihmisten näkyvä palkitseminen 

7. Parannusten vakiinnuttaminen ja uusien muutosten toteuttaminen 
• uskottavuuden tähdentäminen kaikkien muutosvision kanssa yhteen sopimattomi-

en järjestelmien, rakenteiden ja toimintaperiaatteiden muuttamiseksi. 
• muutosvision toteuttamiseen pystyvien ihmisten rekrytointi, ylentäminen ja kehit-

täminen 
• prosessin elävöittäminen uusilla projekteilla, teemoilla ja muutosagenteilla 

8. Uusien toimintatapojen juurruttaminen yrityskulttuuriin 
• parempien suoritusten aikaansaaminen asiakas- ja tuottavuuskeskeisillä toiminta-

malleilla, runsaammalla ja paremmalla johtajuudella ja tehokkaammalla asioiden 
johtamisella 

• uusien toimintamallien ja organisaation menestymisen välisten yhteyksien esiin-
tuominen 

• johtajuuden kehittämisen ja seuraajien löytymisen varmistavien keinojen kehittä-
minen 

TAULUKKO 2: Yhteenveto suurten muutosten aikaansaamisen kahdeksanvaihei-

sesta prosessista (Kotter 1996, 21) 
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Kotter (1996, 35-46) korostaa, että jotta muutoksessa välttämätön yhteistyö saavu-

tetaan, 1) muutoksen kiireellisyyttä ja välttämättömyyttä täytyy korostaa. Jos muu-

tosta suunnittelevassa yrityksessä vallitsee yleinen tyytyväisyys olemassa olevaan 

tilanteeseen, muutos ei mene läpi. Kotter löytää tähän tyytyväisyyteen yhdeksän 

erilaista pääsyytä. Voi olla, ettei yrityksessä ole riittävän näkyvää kriisiä. Toinen 

syy voi olla hyvät puitteet. Esimerkiksi osuuskaupan henkilöstö voi nähdä ulkoises-

ti vauraan työnantajan. Kolmas syy voi olla alhaiset suoritusnormit. Neljänneksi 

organisaatiorakenne voi olla sellainen, että keskitytään pieniin osasuorituksiin, ei-

kä koko yrityksen saavutuksiin. Viidenneksi yrityksellä voi olla käytössään väärän-

laisia tavoitteita ja mittareita, jolloin kaikkien on helppo päästä tavoitteeseen. Kuu-

denneksi yrityksen ulkopuolelta ei kantaudu riittävästi palautetta yrityksen toimin-

nasta, vaan työntekijät voivat ajatella asiakkaan olevan tyytyväinen, vaikkei niin 

olisikaan. Seitsemänneksi yrityskulttuuri voi korostaa hyvien uutisten merkitystä 

niin, ettei huonoja haluta kuulla. Kahdeksanneksi tyytyväisyyttä voi pitää yllä tai-

pumus kieltää kaikki mitä ei haluta uskoa. Ja yhdeksänneksi johto voi omalla toi-

minnallaan ja puheillaan luoda illuusion, että kaikki on edelleen hyvin kun on tä-

hänkin asti ollut. Näitä tyytyväisyyden lähteitä pitää karistaa jotta ymmärretään 

muutoksen välttämättömyys. Stenvallin ja Virtasen (2007, 49) mukaan monet tut-

kimukset toteavat liian kiireen ja tiukan aikataulun olevan muutoksen ongelma. 

Mutta kiire luo myös uudistuksen tarvitsemaa touhuamista ja sitä kautta motivoida 

toteutusta.  

 

Kun kiire ja välttämättömyys ovat muutoksessa saavutettu, pitäisi muutoksen läpi-

viemisen edistämiseksi perustaa 2) työryhmä. Työryhmä pitää perustaa niin, että 

sen kokoonpano on oikea, kaikki ovat sitoutuneita ja kaikilla on yhteinen tavoite. 

Ohjaavassa tiimissä kuuluisi olla jäseniä, joilla on asemaan perustuvaa valtaa, 

asiantuntemusta, uskottavuutta ja johtajuutta. Johtajuuden pitäisi olla nimenomaan 

ihmisten johtajuutta, ei niinkään asioiden. Myös luottamus ohjaavassa tiimissä on 

ensiarvoisen tärkeää. Jokaisen tiimin jäsenen pitää pystyä luottamaan muihin tii-

min jäseniin. (Kotter 1996, 51-66.) 
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Vision ja strategian luominen 3) halutun muutoksen mukaiseksi on välttämätöntä. 

Visio kertoo mihin yritys pyrkii, jolloin se selventää muutoksen suuntaa. Se myös 

auttaa työntekijöitä tekemään muutosta edistäviä toimenpiteitä ja auttaa koor-

dinoimaan toimenpiteitä nopeasti ja tehokkaasti. Jotta visio toimii, se pitää olla ra-

jattu, joustava ja helppo viestiä. Rajaus ja joustavuus ominaisuuksina antavat 

työntekijöille viitteitä siitä miten voi ratkaista erilaiset tilanteet. (Kotter 1996, 67-77.) 

 

Muutosvision 4) viestiminen on onnistunut silloin, kun suurin osa yrityksen työnte-

kijöistä on ymmärtänyt sen tavoitteet ja suuntaviivat. Yleisin virhe yrityksissä on 

viestiä liian vähän visiosta. Tällöin muutokset eivät jalkaudu. Jotta visiosta viesti-

minen onnistuu, on muutosta ohjaavan tiimin oltava sata prosenttisesti sen takana. 

Tämä vaatii aikaa ja keskusteluja, on pystyttävä näkemään tulevaisuus ja sinne 

johtava tie omine uhrauksineen. Vision viestimisessä kannattaa käyttää mahdolli-

simman monia viestintäkanavia. Mitä useammalta taholta ja useammin visio kuul-

laan, sitä paremmin se jää mieleen. Myös johdon esimerkin näyttäminen ja kak-

sisuuntaiset keskustelut ovat erittäin tärkeitä vision jalkauttamisessa. (Kotter 1996, 

85-100.) 

 

Jotta muutos toteutuu organisaatiossa, se vaatii mahdollisimman monen ihmisen 

positiivista muutokseen vaikuttamista 5). Tämän vuoksi vastuuttaminen ja vallan 

antaminen toimivat muutoksen edesauttajana. Tämä toteutuu osittain jo muutok-

sen aikaisempien vaiheiden kautta, kun pyritään poistamaan mahdollisimman 

monta muutoksen estettä. Jotta mahdollisimman monelle voi lisätä vastuuta, pitää 

kriittisesti myös tarkastella yrityksen organisaatiorakennetta, onko se esteenä vas-

tuun ja vallan antamiselle. Valtuuksien antamisen este voi olla myös osaaminen. 

Osaamista voi kehittää valmennusten avulla. Myös muutosta vastustavat esimie-

het toimivat valtuuttamisen ja sitä kautta muutoksen jarruna. (Kotter 1996, 101-

115.) 
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Lyhyen aikavälin tulokset 6) ovat ehdottomia pitkässä muutoshankkeessa. Niiden 

on oltava kuitenkin kiistattomia ja näkyviä, joten saatuja tuloksia ei voi käyttää jos 

ne ovat epämääräisiä tai pääsevät vain lähelle tavoitteita. Kiistattomuuden ja nä-

kyvyyden lisäksi tuloksien pitää liittyä selkeästi meneillään olevaan muutokseen. 

Suurissa muutoshankkeissa, kuten fuusiokin on, tarvitaan tuloksia viimeistään 

puolentoista vuoden sisällä muutoksen aloittamisesta. Tällöin onnistuminen tuo 

vahvistusta muutokseen ja näyttää että tehdyt uhraukset ovat kannattaneet. Sa-

moin epäilijöiden ja jarrujen määrä voi vähentyä. (Kotter 1996, 117-124.) 

 

Lyhyen aikavälin tuloksia voi juhlistaa 7), mutta pitää varoa, ettei tule antaneeksi 

viestiä, että muutos on nyt ohi. Muutoksessa väsyneet henkilöt kuulevat mielellään 

tällaista viestiä, ja laskevat suoritustasoaan. Tästä syystä lyhyen aikavälin onnis-

tumiset tulee hyödyntää, mutta niistä koituvaa uskottavuuden lisäystä pitää käyttää 

vauhdin lisäämiseen ja uusien projektien aloittamiseen. Näin muutos saadaan 

etenemään ja päästään muutoksen vaikeampienkin osien työstämiseen. (Kotter 

1996, 131-142.) 

 

Viimeisenä vaiheena kahdeksanportaisessa muutoksen mallissa on muutoksen 

juurruttaminen yrityskulttuuriin 8). Jos muutoksen läpivieminen lopetetaan liian 

aikaisessa vaiheessa, vanhemmat ja juurtuneemmat yrityskulttuurin tavat ottavat 

jälleen vallan organisaatiossa. Kulttuuri muuttuu vasta, kun ihmiset on saatu toi-

mimaan uudella tavalla. Uuden toimintatavan pitää myös tuottaa ryhmälle jollain 

aikavälillä näkyviä hyötyjä ja ihmisten nähdä uuden tavan ja parantuneiden suori-

tusten välinen yhteys. Uusien tapojen pitää siis olla entisiä parempia. Tämän 

vuoksi kulttuuri voi muuttua vasta tässä kahdeksannessa vaiheessa, ei muutoksen 

alussa. Joskus kulttuurin muutos voi myös vaatia keskeisissä asemissa olevien 

henkilöiden vaihtoa. Samoin seuraajakysymykset ovat tärkeitä – myös nimitysten 

pitää olla linjassa uuden kulttuurin kanssa. (Kotter 1996, 145-158.)  
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Valpolan (2004, 22) mukaan fuusio vaikuttaa voimakkaasti sekä yritykseen että 

yksittäiseen työntekijään. Vanhat toimintamallit eivät enää toimikaan ja usein fuu-

siosta huolimatta pyritään aluksi toimimaan opittujen vanhojen mallien mukaan. 

Vie aikaa, ennen kuin uusiin toimintamalleihin ja toiseen osapuoleen sopeudutaan 

ja sitä kautta yhteinen toimintamalli. Tästä syystä onkin tärkeää että työntekijät 

ymmärtävät fuusion tavoitteet ja oman roolinsa siinä. 

 

Aito muutostahto ei tarkoita, että ajattelee asioiden olevan joko huippuhyvin tai 

erittäin huonosti, vaan näkee edessään hienoja tilaisuuksia mutta myös uhka- ja 

riskitekijöitä. Samoin pakottavuuden tunne on myönteinen elementti ja voimatekijä, 

joka ohjaa fokusoituun tekemiseen ja pitää hereillä. (Kotter 2009, 6-7.) 

 

3.2 Fuusio organisaatiomuutoksena  
 

Fuusioiden organisoinnissa tarvitaan erityisesti yhdistyvien organisaatioiden yh-

teistä suunnittelua. Tutkimushavaintojen mukaan yhdistyvissä organisaatioissa 

muutoksen seuraukset ja vaikutukset voivat helposti riistäytyä uomistaan. Fuusion 

onnistuminen vaatii yhteisien käytäntöjen sopimista ja niissä pysymistä. (Valtee 

2004, 66.) Johdon tulisi tarkkaan miettiä yhdistettyjen yritysten kyky- ja motivaa-

tiorakenteet, sekä se, poikkeaako henkilöstön työskentelytavat ja –filosofiat merkit-

tävästi toisistaan. Fuusion alkuvaiheessa tarvitaan myös henkilö tai henkilöitä, jot-

ka kykenevät johtamaan uutta organisaatiota. Henkilöstön luottamuksen voittami-

nen tässä tilanteessa on haastavaa ja johtajalla tulisikin olla muutosjohtajan kyvyt. 

(Länsisalmi 1995, 41.) Henkilöstöön keskittyminen kuitenkin kannattaa, sillä ihmi-

siin liittyvien ongelmien vaikutus fuusiotilanteessa on paljon suurempi, kuin esi-

merkiksi taloudellisten vaikutusten (Valpola 2004, 222). 

 

Organisaatioprosessia helpottaa Valpolan (2004, 56-60) mukaan 1) yhteinen bu-

siness-näkemys eli se, miksi fuusio kannattaa tehdä, 2) johdon aktiivisuus ja näky-

vyys, 3) nopea asioiden hoito – epävarmoissa tilantessa ei pysähdytä vaan liiku-
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taan, 4) osallistumisen organisointi ja osapuolten tutustuminen, 5) sovittuihin peli-

sääntöihin ja päätöksiin luottaminen, 6) avainhenkilöiden valinta ja säilyttäminen, 

7) riskeihin varautuminen ja avoin keskustelu, sekä 8) jatkuvuuden säilyttäminen 

eli normaali operatiivinen työ etenee suunnitelmien mukaisesti muutoksesta huo-

limatta.  

 

3.3 Johdon rooli muutoksessa 
 

Kehitettävän yrityksen tai yksikön ylimmän johdon sitoutuminen on yksi liiketoimin-

nan kehitysprojektien tärkeimmistä menestystekijöistä. Johto osoittaa omalla toi-

minnallaan ja käytöksellään, mitkä asiat ovat tärkeitä ja panostamisen arvoisia. 

Ellei johto osoita uskovansa projektiin, ei siihen usko kukaan muukaan. (Lanning 

et al. 1999, 59.) 

 

Asioiden johtaminen (management) tarkoittaa mm. suunnittelua ja budjetointia, 

organisointia ja miehitystä, valvontaa ja ongelmanratkaisua. Ihmisten johtaminen 

(leadership) puolestaan keskittyy suunnan näyttämiseen, ihmisten koordinointiin 

sekä kannustamiseen ja inspirointiin. Suurin muutoksen jalkauttaminen yrityksessä 

vaatii jopa 90 prosenttia ihmisten johtamista, ja vain noin 10-30 prosenttia asioiden 

johtamista. Usein yrityksen johto keskittyy juuri päin vastaisiin asioihin, eli melkein 

täysillä asioiden muuttamiseen. Tästä seuraa ettei muutos jalkaudu yrityksen hen-

kilöstölle. (Kotter 1996, 25-27.)  

 

Kotter (2009, 86-87) kuvaa johtajan oikean muutoshengen toimintaa seuraavasti: 

- Raivaa ja delegoi. Varmista, ettei tekemisen paljous esti olennaista teke-

mistä. Poista tekemisistä kaikki epäolennaiset tai matalan prioriteetin asiat. 

Peruuta myös keskittymistä häiritsevät hankkeet. Delegoi, ja varmista että 

sinulle ei delegoida.  
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- Pane vauhtia asioihin. Käytä vapautuva aika niin, että hoidat tärkeät yhtey-

denotot heti. Kokouksissa pidä huoli, että jokainen tietää mitä tehdään seu-

raavaksi, kuka tekee ja milloin.  

- Esiinny tunteikkaasti. Puhu jatkuvasti välttämättömyydestä, puhu tunteik-

kaasti tehden tunteet tarttuviksi.  

- Pidä huolta että sanat ja teot vastaavat toisiaan. Toimi aina kuten puhut.  

- Varmista että kaikki näkevät. Varmista, että edellä mainitut asiat ovat mah-

dollisimman näkyviä ja mahdollisimman monelle.  

 

Kaikkien muutosvaiheiden toteuttaminen testaa muutosjohtajan kykyjä ja onnistu-

mista. Ongelmia saattaa ilmetä ja muutoksen suunnittelua joudutaan jatkamaan, 

vaikka muutos on jo meneillään. Henkilöstö kokee uusia käytäntöjä ensimmäistä 

kertaa ja se voi hämmentää ja aiheuttaa negatiivisia reaktioita. Taitava muutosjoh-

taja pystyy kääntämään yllättävätkin tilanteet voitokseen, sekä säätämään muu-

toksen aikataulun realistiseksi. (Stenvall et al. 2007, 49-50.) 

 

Fuusioituvassa yrityksessä johtoryhmä muodostetaan usein molempien yritysten 

henkilöistä. Tämän lisäksi on mahdollista, että johtoryhmään palkataan jo aluksi 

yrityksen ulkopuolelta henkilö tai henkilöitä. Johtoryhmä edustaa siis kahta, tai 

useampaa kulttuuria. Onnistuminen uuden yrityksen strategian ja vision toteutuk-

sessa varmistetaan siten, että kaikilla johtoryhmän jäsenillä on yhteinen ymmärrys 

ja tulkinta strategiasta ja visiosta. Tämä voi olla haasteellista, koska samanlaista 

ymmärrystä on hankala varmistaa erilaisesta kulttuuritaustasta johtuen. Yhteinen 

ymmärrys vaikuttaa siihen, millä tavoin johtoryhmä viestii linjaukset omille alaisil-

leen ja sitä kautta miten strategia ja arvot jalkautuvat uuteen yritykseen. (Erkkilä 

2001, 57-58.) 
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3.4 Henkilöstö muutoksessa 
 

Muutoksessa, erityisesti yritysostoissa tai fuusioissa, henkilöstö kokee monenlaisia 

muutoksia. Osuuskauppojen kombinaatiofuusiossa, joissa ei tapahdu toimipaikko-

jen sulkemisia tai muita työpaikan menetyksiä, muutoksen vaikutus voi olla pieni, 

mutta se on tärkeä kuitenkin huomioida. Erkkilä luettelee (2001, 182-184), että 

muutoksessa osastoja on mahdollisesti yhdistetty, esimies voi vaihtua, fyysinen 

työpaikka voi siirtyä toisiin tiloihin ja jopa toiselle paikkakunnalle. Uusia työkaverei-

ta voi tulla ja heihin pitää tutustua. Samaan aikaan näiden muutosten kanssa työ-

tehtävät pitäisi pystyä hoitamaan kuten ennenkin ja asiakkaat palvella yhtä hyvin. 

Uuden organisaation pelisäännöt ja kulttuuri voi olla vielä epäselvä. Jopa johdon 

viestintä voi olla ristiriitaista. Henkilöstö kokee kukin omalla tavallaan surua, luo-

pumista ja sopeutumista. Me-te -ajattelu voi olla vallalla pitkään integraation jäl-

keenkin.  

 

Osa esimerkiksi yksiköiden päälliköistä ovat saattaneet toimia niin sanotuissa in-

tegraatioryhmissä, joissa on mietitty uusia toimintamalleja. He ovat jo näitä tunteita 

käsitelleet aikaisemmin, kun taas muu henkilöstö käsittelee muutoksen tunteiden 

tasolla vasta myöhemmässä vaiheessa. Esimiesten tuki, joka olisi erityisen tärke-

ää tunteiden käsittelyn aikana, voi olla vähäistä koska esimies saattaa olla paljon 

pois muutoksen vuoksi toimipaikastaan ja toisaalta on jo itse saattanut käsitellä 

omat tuntemuksensa muutokseen liittyen. Yritysjohdon kuuluukin tämä asia ottaa 

huomioon ja tukea esimiehiä muutoksessa. (Erkkilä 2001, 184) 

 

3.5 Muutosvastarinta organisaatiomuutoksen jarruna 
 

Nikandroun et al. (2000, 334) mukaan suurin syy yritysostojen epäonnistumiselle 

on ”työntekijöiden ongelmat”. He myös määrittelevät, että yritysostot ovat yhtä kuin 

muutos. Henkilöstön ottaminen mukaan muutoksen implementointiin on huomattu 

pienentävän muutosvastarintaa ja täten edistävän implementoinnin onnistumista 
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(Lines 2004). Muutosvastarinnan ennakoinnissa johdon tulee tunnistaa ketkä voit-

tavat ja ketkä häviävät muutoksen myötä. Kun todennäköiset muutosvastarintaan 

asettuvat henkilöt on tunnistettu, voidaan heitä käyttää apuna muutoksen kehittä-

misessä. Tällöin heidän muutosvastarintansa todennäköisesti pienenee, koska he 

pääsevät vaikuttamaan muutokseen ja sen läpivientiin. (Price ja Chahal 2006.) 

Ponteva (2010, 9) muistuttaa, että suuri organisaatiomuutos aiheuttaa työntekijöil-

le monenlaisia muutoksia: organisaation käyttökieli saattaa vaihtua, kilpailijan 

työntekijöistä tulee työkavereita, nimikyltti katolla vaihtuu ja yrityksen ilme muuttuu 

erilaiseksi. Työntekijä voi muutoksen seurauksena joutua vaihtamaan työskentely-

paikkakuntaa tai menettää jopa kokonaan työpaikkansa. Ja pienempiä henkilökoh-

taisia muutoksia voi olla työtapojen muutos sekä totutteleminen uusiin arvoihin ja 

kulttuuriin.  

 

Muutosvastarintaiset henkilöt, niin sanotut ”jarrumiehet” pitäisi huomioida muutos-

tilanteessa. Kotterin (2009, 117) mukaan on olemassa kolme vaihtoehtoa: Joko 

ohjataan heidän aktiivisuutensa toisaalle, poistetaan heidät organisaatiosta tai 

tehdä heidän toimintansa niin näkyväksi, että sosiaalinen paine alkaa neutraloi-

maan muutosvastarintaa tai poistaa sen täysin.  

 

Jotta organisaatiomuutos saadaan toteutettua, johdon pitää valmistella muutok-

seen liittyviin peruskysymyksiin vastaukset estääkseen muutosvastarinnan synty-

misen. Cicmil (1999, 8-13) on kuvannut organisaatiomuutosta edistävät kysymyk-

set (KUVIO 7). Miksi? -kysymykseen vastatessaan yrityksen visio on olemassa ja 

se on kerrottu monipuolisesti, ymmärrettävästi ja yksityiskohtaisesti eri tavoin. Mitä 

-kysymyksellä varmistetaan, että henkilöstö ymmärtää mitä muuttuu ja mitä heiltä 

odotetaan työn suhteen. Henkilöstö myös tietää, millaisia taitoja heiltä odotetaan ja 

kenen kanssa he jatkossa työskentelevät. Myös mittaristo on rakennettu onnistu-

misten arviointiin. Miten -kysymykseen vastatakseen johdon pitää selventää, onko 

muutoksella olemassa selkeä toimenpidesuunnitelma ja aikataulutus määritettyine 

vastuineen. Aikaisemmat mahdolliset epäonnistumiset ja niiden aiheuttamat tun-

teet nostetaan päivänvaloon ja henkilöstöllä on myös mahdollisuus kehittää omaa 
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osaamistaan esimerkiksi koulutusten avulla vastaamaan uuden tilanteen vaatimaa 

osaamista. Henkilöstön olisi tärkeää myös päästä osallistumaan muutosprojektin 

suunnitteluun.  

 

 

KUVIO 9: Muutosta edistävät kysymykset. (Mukaillen: Cicmil 1999, 9)  

 

3.6 Organisaatiomuutoksessa huomioitavia asioita 
 

Organisaatiomuutoksissa on aina tiettyjä toistuvuuksia riippumatta siitä, ovatko 

muutokset isoja tai pieniä. Toistuvuudet liittyvät Juutin ja Virtasen (2009, 68-69) 

mukaan tietoon, tilaan, tukeen ja yhteisiin foorumeihin. Tieto on tärkeä osa muu-

toksen toteuttamista. Muutostilanteissa huhut ja mielikuvat leviävät nopeasti orga-

nisaatiossa. Ne ruokkivat ahdistumista, todellisuudelta kieltäytymistä, lojaalisuu-

den murentumista ja pahimmassa tapauksessa vainoharhaisuutta. Tila puolestaan 

tarkoittaa tässä yhteydessä aikaa ja työskentelymenetelmiä käsitellä ja jäsentää 

uutta. Tätä kautta työyhteisössä tulee vahvistusta ajatukselle, että jokainen pystyy 

vaikuttamaan muutokseen. Tilan tarjoaminen tarkoittaa sitä, että ihmisillä on aikaa 

ja mahdollisuutta jäsentää omia ajatuksiaan suhteessa tulevaan tai käynnissä ole-

vaan muutokseen. Tilan mahdollistaminen edistää sitä, ettei työyhteisö juutu van-
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haan, joudu sekaannukseen tai ala pahimmassa tapauksessa pelätä uutta. Tällai-

sessa tilanteessa uutta ei nähdä mahdollisuutena. Saatu tuki tuo mukanaan luot-

tamuksen, että saa tarvittaessa apua omissa muutokseen liittyvissä huolissaan. 

Sitä kautta aletaan tuntea myös yhteistä vastuullisuutta muutoksesta. Johdon ym-

märrys tunteisiin liittyen tuo motivoitumista.  

 

Organisaatiomuutosta valmistellessaan johdon on hyvä miettiä, tarvitaanko muu-

toksessa ulkopuolista apua kulttuurimuutoksen lisäksi muilla organisaatiomuutok-

sen areenoilla. Konsultit ja muut asiantuntijat voivat tarvittaessa antaa neuvoja ja 

hoitaa sellaisia tehtäviä, joihin yrityksellä itsellään ei ole kykyä eikä resursseja. 

Joissakin tapauksissa ulkopuolisen avun käyttämisestä voi olla myös haittaa. Ris-

kinä on, että konsultin projektin loppuessa myös yrityksessä edelleen tarvittava 

osaaminen ja tietämys lähtevät samaan aikaan. Toisena riskinä ulkopuolisessa 

avussa on, että konsultti suosittelee huonosti toimivia tai jopa virheellisiä ratkaisu-

ja, koska hän ei tunne organisaatiota riittävän hyvin. Hyviä puolia konsultin palk-

kaamisessa toki myös on. Ulkopuolinen asiantuntija voi tuoda mukanaan puoluee-

tonta ja laajaa näkemystä ja kokemusta muista vastaavanalaisista projekteista. 

Siitä on hyötyä, että ulkopuolinen henkilö ei ole rutinoitunut yrityksen jokapäiväi-

seen toimintaan. Tällöin hän pystyy katsomaan toimintaa monesta näkökulmasta 

kyseenalaistaen toimintamalleja. (Lanning et al. 1999, 79) 

 

Organisaatiomuutokset voivat johtaa myös tilanteeseen, jossa työntekijöiden pitää 

vaihtaa työpisteensä sijaintia. Uuteen paikkaan siirtyminen voi lisätä tehokkaasti 

uusia vuorovaikutussuhteita. Uutta sijaintia suunnitellessa kannattaa kuitenkin pi-

tää mielessä, että tällainen toiminta vaatii aina aikaa, se aiheuttaa häiriöitä joka-

päiväisessä toiminnassa ja se aiheuttaa kustannuksia. Työpisteen muuttuminen 

voi olla työntekijälle myös henkisesti iso asia ja aiheuttaa muutosvastarintaa. 

(Lanning et al. 1999, 238.) Erityisesti kahden yrityksen fuusiossa työpisteiden vaih-

tuminen on tavallista, erityisesti konttoritoimintojen osalta tehdään usein kahden 

konttorin yhdistyminen, jolloin johdon lisäksi ainakin osa konttorin henkilöstöstä 

vaihtaa työn sijaintipaikkaa. 
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Fuusion jälkeisen johto-organisaation valinta on oma, tärkeä vaihe. Valintaperus-

teet ovat Erkkilän (2001, 171) mukaan seuraavat: 

- valinnat tukevat uuden strategian toteutusta 

- paras henkilö valitaan 

- oikea henkilö valitaan oikeaan tehtävään 

- valintoja tulisi tehdä molempien fuusioituvien yritysten henkilöstöstä. 

 

Tutkimukset osoittavat, että fuusion jälkeinen johtoryhmä on hyvä julkistaa mah-

dollisimman varhaisessa vaiheessa. Vasta johdon valintojen jälkeen voidaan kat-

soa, että muutos on mahdollista alkaa. (Erkkilä 2001, 182.) 

 

3.7 Yhteenveto organisaatiomuutoksesta  
 

Organisaatiomuutoksessa on kyse uuden idean, ajattelu- ja toimintatavan omak-

suminen, joka vaatii organisaation jäseniltä oppimista. Muutos voi olla pieni tai 

suuri, äkillinen tai hitaasti etenevä. Isojen muutosten, kuten fuusioiden, menestyk-

selliseen läpivientiin on kehitetty kahdeksanvaiheinen malli, joista neljä ensim-

mäistä vaihetta auttavat juurtuneen nykytilan purkamisessa, seuraavat kolme vai-

hetta auttavat uusien toimintamallien käyttöönotossa ja viimeinen, kahdeksas vai-

he muuttaa tehdyt muutokset yrityksen kulttuuriksi. Jokainen vaihe on käytätä tie-

tyssä järjestyksessä läpi, jotta muutos onnistuu. 

 

Fuusion organisaatiomuutoksessa tarvitaan henkilö tai henkilöitä, jotka kykenevät 

johtamaan uutta organisaatiota. Henkilöstön luottamuksen voittaminen on ensiar-

voisen tärkeää joskin haastavaa muutostilanteessa. Henkilöstöön keskittyminen 

kuitenkin kannattaa, sillä ihmisiin liittyvien ongelmien vaikutus on fuusiotilanteessa 

paljon suurempi, kuin esimerkiksi taloudellisten vaikutusten. Johdon onkin omalla 
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toiminnallaan ja käytöksellään näytettävä, mitkä asiat ovat tärkeitä ja panostami-

sen arvoisia.  

 

Jotta organisaatiomuutos saadaan toteutettua, johdon pitää valmistella muutoksen 

liittyviin peruskysymyksiin vastaukset estääkseen muutosvastarinnan syntymisen. 

Muutosvastarintaiset henkilöt on myös tärkeää tunnistaa organisaatiosta ja osallis-

taa heitä muutoksen eri vaiheissa muutoksen läpiviemisessä. Tällöin heidän muu-

tosvastarintansa todennäköisesti pienenee.  

 

Fuusion jälkeisen johto-organisaation valinta on oma tärkeä vaiheensa fuusiossa. 

Johto-organisaation valintaperusteet on hyvä pitää mielessä valintaa tehdessä. 

Fuusion jälkeinen johto-organisaatio olisi hyvä julkistaa mahdollisimman varhai-

sessa vaiheessa, koska vasta uuden organisaation aloittaessa tehtävänsä voidaan 

katsoa, että muutos on mahdollista alkaa.  
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 

4.1 Laadullinen tapaustutkimus 
 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Tutkimus rajattiin tapaus-

tutkimukseksi, koska sen alla olevia ilmiöitä tutkittiin vain kohdeyritysten konteks-

tissa. Tapaustutkimus voidaan määritellä empiiriseksi tutkimukseksi, jossa tutki-

taan nykyajassa tapahtuvaa ilmiötä sen todellisessa toimintakontekstissa, sen 

omassa ympäristössä (Yin, 2009, 18). Koskinen et al. (2005, 154) puolestaan 

määrittelee tapaustutkimuksen koskemaan tutkimusta, jossa tutkitaan yhtä tai 

enintään muutamaa tietyllä tarkoituksella valittua tapausta. Laadullisen tutkimuk-

sen tavoitteena ei ole pääseminen yleistyksiin, vaan ilmiön kuvaamiseen ja tietyn 

toiminnan ymmärtämiseen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85). Tämän tutkimuksen koh-

teena oli fuusion toteutus kahdessa case-osuuskaupassa. Näitä yrityksiä käsiteltiin 

kuitenkin yhtenä kokonaisuutena. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, 

koska tutkittavan ilmiön luonne oli sellainen, että siihen käsiksi pääseminen edel-

lytti osanottajien haastattelua. 

 

Laadullisen tutkimuksen yhtenä tavoitteena on tuoda julki tutkimuksen kohteena 

olevien tahojen omia tulkintoja (Hakala 2010, 21). Kohteena oleva tieto oli luon-

teeltaan sellaista, ettei sitä olisi voitu määrällisillä menetelmillä saavuttaa, aina-

kaan riittävän syvällisen kuvan saamiseksi asiasta. Toiseksi tutkimukseen tarvitta-

vaa tietoa löytyi kohdeyrityksistä suhteellisen pieneltä määrältä henkilöitä, joten oli 

luonnollista keskittyä näiden keskeisten osanottajien kokemuspohjaisten näkemys-

ten esittelyyn. 

 

Tapaustutkimuksen vahvuutena voi nähdä, että tapaustutkimus pyrkii monipuoli-

sesti ja monelta eri kantilta tuomaan esiin tutkittavan kohteen ominaisuuksia ja 

erityispiirteitä. Tapaustutkimus perustuu tutkittavan omiin kokemuksiin, siten sen 

voidaan ajatella olevan ”jalat-maassa-tutkimusta”. Tapaustutkimus sallii myös 
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yleistykset. Tapaustutkimuksella huomataan sosiaalisten totuuksien monimutkai-

suus ja sisäkkäisyys. Parhaimmassa tapauksessa tapaustutkimus pystyy tarjoa-

maan tukea vaihtoehtoiselle tulkinnalle. (Metsämuuronen 2000, 17) 

 

Tuotoksina tapaustutkimus muodostaa kuvailevan materiaalin arkiston. Arkistosta 

voidaan tehdä erilaisia tulkintoja. Tapaustutkimuksen lähtökohta on useimmiten 

toiminnallinen ja tällöin niiden tuloksia voidaan soveltaa käytännössä. Tapaustut-

kimus on helpompi tehdä kansantajuiseksi, kuin monet muut tutkimusstrategiat. 

Tekstissä on mahdollista välttää tieteelliselle tutkimukselle tyypillistä tiedeslangia. 

Täten tutkimus voi palvella monenlaista lukijakuntaa. Tapaustutkimusraportti sallii 

lukijan tehdä omia johtopäätöksiä tutkimuksen tuloksista. (Metsämuuronen 2000, 

17) 

 

Tapaustutkimuksella on paljon vahvuuksia ja toisaalta melko vähän heikkouksia. 

Metsämuuronen (2000, 18) mainitseekin, että lähes kaikki tiedonhankinnan strate-

giat käyttävät lähestymistapanaan tapaustutkimusta. Tapaustutkimuksen heikkou-

deksi voi mainita sen tosiasian, että tapaustutkimus ei ole yleisesti ottaen yleistet-

tävissä. Toisaalta yleistettävyys ei ole tapaustutkimuksessa itsetarkoitus, vaan se 

nimenomaan käsittelee tapausta.  

 

4.2 Tutkimukseen osallistujat 
 

Osuuskauppafuusioita on tehty viime vuosina melko vähän, joten tutkimuksen koh-

teita ei ollut montaa. Lisäksi todettiin, että vuonna 2013 fuusioituva Kymen Seudun 

Osuuskauppa ei anna riittävästi tietoa tutkimusta varten, koska fuusion loppuun 

saattaminen ja toiminnan vakiointi vie oman aikansa. Pohdittavien fuusioiden listal-

ta karsittiin myös muut kuin kombinaatiofuusiot. Näistä syistä case-yrityksiksi 

muodostuivat Suur-Seudun Osuuskauppa sekä Osuuskauppa Varuboden-Osla 

Handelslag.  
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Tutkimusongelma silmälläpitäen tutkimukseen osallistujiksi valittiin henkilöitä, jotka 

ovat olleen uuden fuusiossa muodostuvan yrityksen palveluksessa fuusioitumisen 

aikaan, joko johtotehtävissä tai tulosyksikön esimiehen roolissa. Suur-Seudun 

Osuuskaupasta osallistujia saatiin vähemmän kuin Varuboden-Oslasta, koska 

Suur-Seudun osuuskaupan fuusiosta on jo yli kymmenen vuotta aikaa ja osa hen-

kilöstöstä on vaihtunut sen jälkeen. Näiden kahden yrityksen lisäksi haastateltavi-

na olivat myös molemmissa osuuskaupoissa fuusion tiimoilta konsulttina toiminut 

henkilö sekä Varubodenin entinen toimitusjohtaja. Alkukartoituksen perusteella 

totesin saavani heiltä tutkimuksen kannalta oleellista tietoa. 

 

Saturaatio eli kyllääntyminen on tilanne, jossa aineisto alkaa toistaa itseään. Tut-

kimuksen aineistoa hankittaessa tulisi miettiä, minkä suuruinen joukko haastattelu-

ja riittää. Teoreettinen peruskuvio on hyvä saada haastatteluilla esiin. (Tuomi et al. 

2009, 87.) Koska case-osuuskauppojen johtoa oli tavoitettavissa vain rajallinen 

määrä, todettiin olevan tarpeellista haastatella heidät kaikki hyvän näkökulman 

luomiseksi. Haastateltavia kertyi Suur-Seudun Osuuskaupasta kolme ja Varubo-

den-Oslasta yhdeksän. Haastateltavat koostuivat kahdesta toimitusjohtajasta, vii-

destä toimialajohtajasta, hallintojohtajasta, markkinointijohtajasta, talousjohtajasta, 

kehitysjohtajasta ja henkilöstöpäälliköstä. Toimialajohtajien vastuualueita olivat 

market-, ravitsemus-, sekä liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialat. Tut-

kimuksen kannalta vastuualue ei ole oleellinen, siksi olen jättänyt sen tutkimuk-

sessa kertomatta, tiedon kertominen voisi myös häiritä henkilöiden anonymiteettiä.  

 

Yksiköiden esimiesten osalta Varuboden-Oslan esimiehistä valittiin kaikki tutki-

mukseen mukaan. Sen sijaan Suur-Seudun osuuskaupassa tehtiin vertailu, ketkä 

nykyisistä esimiehistä ovat olleet jo fuusiossa mukana. Vain heidät otettiin tutki-

mukseen mukaan. Yhteensä mahdollisia tutkimukseen osallistuvia tulosyksiköiden 

esimiehiä oli 88. 
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Alkuperäisessä tutkimussuunnitelmassa olin nimennyt myös työntekijätason (hen-

kilöstö, josta on rajattu pois tulosvastuulliset esimiehet) yhdeksi tutkimuksen koh-

deryhmäksi. Johdon ensimmäisissä haastatteluissa tuli kuitenkin selkeästi ilmi, 

ettei fuusio heidän mielestään vaikuttanut työntekijätasoon. Tästä syystä työnteki-

jätaso rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle ja heidän suhtautumistaan fuusioon tie-

dusteltiin vain esimiehiltä.  

 

4.3 Aineiston keruu ja menetelmät 
 

Olen käyttänyt tutkimuksessani kahta erilaista aineistonkeruumenetelmää, teema-

haastattelua ja internetissä toteutettua kyselyä. Teemahaastattelua on käytetty 

molempien case-osuuskauppojen johdon haastattelumenetelmänä. Haastatteluky-

symyksissä suljetaan pois kysymykset, jotka on haastateltaville jo esitetty konsul-

tin toimesta. Internetissä toteutettua kyselyä puolestaan on käytetty molempien 

case-osuuskauppojen tulosyksiköiden esimiesten haastattelumenetelmänä.  

 

4.3.1 Haastattelut 
 

Suomen kielessä tutkimuksen tekotapaa, jossa henkilöiltä kysytään heidän omia 

mielipiteitään tutkimuksen kohteesta ja vastaus saadaan puhutussa muodossa, 

nimitetään haastatteluksi. Sana korostaa sitä, että kaksi henkilöä tapaa haastatte-

lussa, eli se on sosiaalinen vuorovaikutustilanne. Haastattelussa myös saadaan 

epätäydellinen kuva jostain asiasta. (Hirsjärvi et al. 2011, 41.) 

 

Tutkimushaastattelussa haastatellulla on välillinen arvo tutkimusprosessissa ja se 

on osa laajempaa tutkimusta. Haastattelu on käsitteisiin, merkitykseen ja kieleen 

perustuvaa toimintaa. Haastateltavat tuovat tilanteeseen aikaisemmat kokemuk-

sensa ja siihen suhteutettuna haastattelu myös tulkitaan. (Hirsjärvi et al. 2011, 41.) 
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Tähän tutkimukseen on valittu toiseksi tiedonkeruumenetelmäksi haastattelu. 

Haastattelun yhtenä etuna on, että haastateltavalle annetaan mahdollisuus tuoda 

esille itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti (Hirsjärvi et al. 2011, 35). 

Haastateltavia oli rajallinen joukko, joten haastattelu sopi tähän tilanteeseen pa-

remmin.  

 

Haastattelun yhtä muotoa, puolistrukturoitua haastattelua, kuvataan mm siten, että 

kysymysten muoto on kaikille sama, mutta haastattelija voi vaihtaa niiden järjes-

tystä. Vastauksia ei myöskään ole sidottu vastausvaihtoehtoihin, vaan haastatelta-

vat vastaavat omin sanoin. Myös kysymysten sanamuotoa on mahdollista muut-

taa. Haastateltavan on kuitenkin pidettävä huoli, että haastattelun aikana tulee 

läpikäydyksi kaikki teemaan liittyvät aihealueet. (Eskola & Vastamäki 2010, 28-29).  

 

Puolistrukturoitua haastattelua voidaan myös kutsua teemahaastatteluksi, koska 

haastattelija valmistelee haastattelun tekemällä haastattelurungon, jossa haastat-

telu kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan. Teemahaastattelu 

lähtee oletuksesta, että menetelmällä voidaan tutkia haastateltavan kokemuksia, 

ajatuksia, uskomuksia ja tunteita. Teemahaastattelu etenee keskeisten teemojen 

varassa ja se tuo tutkittavien äänen kuuluviin. Teemahaastattelu myös ottaa huo-

mioon sen, että ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa merkityk-

set ovat keskeisiä ja ne syntyvät vuorovaikutuksen ansiosta. (Hirsjärvi et al. 2011, 

47-48.)  

 

Puolistrukturoitu haastattelu valittiin tähän tutkimukseen siksi, että tutkimuksessa 

haluttiin selvittää fuusiossa mukana olleiden johtajien omaa kokemusta fuusion 

ajasta ja sen yksityiskohdista, sekä tuntemuksista fuusion eri vaiheissa. Ennak-

koon oli tiedossa, että tutkimuksen aihe saattaa tuottaa monitahoisia ja moniin 

suuntiin viittaavia vastauksia. Tuomi et al. (2009, 75) esittävät, että teemahaastat-

telun avulla voidaan ottaa huomioon ihmisten tulkinnat asioista, jolloin heidän asi-

oille antamat merkitykset ovat keskeisiä. Teemahaastattelun valinta aineiston ke-
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räämiseksi oli perusteltua myös siksi, että sen avulla oli mahdollista saada tietoa 

monimutkaisesta ja vaikeasti määriteltäviä käsitteitä sisältävästä tutkimusaiheesta. 

 

4.3.2 Kysymystyypit ja haastattelujen toteutus 
 

Tutkimuksen alkuvaiheessa järjestettiin molempien case-osuuskauppojen toimitus-

johtajien kanssa tapaaminen, joka osaltaan toimi esihaastatteluna. Tapaamisessa 

oli kysymysrunko tärkeistä kysymyksistä, joihin pitäisi saada vastaukset ennen 

tutkimuksen aloittamista. Tässä yhteydessä käytiin läpi lupakysymykset liittyen 

haastatteluihin. Sovittiin myös, ketä on tarkoitus haastatella. 

 

Toimitusjohtajatapaamisen jälkeen haastattelupyyntö johtoryhmien jäsenille lähti 

sähköpostitse. Sähköpostissa ehdotettiin ajankohtaa ja pyydettiin varaamaan 

haastattelulle kaksi tuntia aikaa. Sähköpostissa annettiin informaatiota haastatel-

taville tutkimuksen tarkoituksesta ja haastattelujen tavoitteista. Samassa sähkö-

postissa lähti haastateltaville myös kysymyslista, johon heidän toivottiin valmistau-

tuvan pohtimalla vastauksia (LIITE 1). Tämän tarkoituksena oli auttaa varsinaista 

haastattelutilanteessa muistamaan keskusteltavia asioita paremmin palauttamalla 

mieleen fuusioon liittyviä seikkoja. Osa haastateltavista olikin valmistautunut vas-

taamaan kysymyksiin, osa ei. Haastattelujen alussa kerroin, että heidän näkemyk-

sensä raportoidaan anonyymisti sekä pyysin luvan haastattelun nauhoittamiseen. 

Myös toimitusjohtajat haastateltiin varsinaisella haastattelukierroksella käyttäen 

samoja kysymyksiä, kuin muidenkin haastateltavien kohdalla. Haastattelujen kesto 

vaihteli kahdestakymmenestäviidestä minuutista kahteen tuntiin. Haastattelut nau-

hoitettiin digitaalisella tallentimella, josta ne litteroitiin tietokoneella tekstimuotoon 

myöhempää analyysia varten.  

 

Haastatteluja varten suunniteltiin lista kysymyksistä, joilla ajateltiin saavan vasta-

uksia tutkimusongelmaan. Haastattelurungosta pyydettiin palautetta ennen haas-

tatteluja sekä tutkimuksen ohjaajalta, että toimeksiannon tilaajalta. Haastatteluky-
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symysten tavoitteena oli saada haastateltavia kertomaan omista tuntemuksistaan 

ja muistikuvistaan fuusion eri vaiheisiin liittyen.  

 

Haastattelutilanteessa haastateltavalle kerrottiin tutkimuksen tavoitteista sekä luot-

tamuksellisuudesta. Kaikki haastattelukysymykset esitettiin jokaiselle haastatelta-

valle, paitsi siinä tapauksessa, että haastateltava vastasi jo jonkin muun vastauk-

sen yhteydessä toiseen haastattelukysymykseen. Haastattelutilanteista muodostui 

keskustelunomaisia ja myös tarkentavia kysymyksiä haastattelurungon ulkopuolel-

ta tuli. Haastattelukysymysten kysymysjärjestys saattoi vaihdella keskustelun ete-

nemisestä riippuen.  

 

Haastattelut järjestettiin konsulttia ja ex-toimitusjohtajaa lukuun ottamatta kunkin 

osuuskaupan konttorilla, pääsääntöisesti haastateltavien omissa työhuoneissa, 

mutta myös kokoustilassa. Haastattelupaikat olivat häiriöttömiä. Kuten Hirsjärvi et 

al. (2011, 75) toteaa, ”haastattelun tallentaminen muodossa tai toisessa on välttä-

mätöntä”. Niinpä haastatteluissa käytettiin sanelukonetta tallentamaan haastattelu.  

 

4.3.3 Lomakekysely ja sen toteutus 
 

Molempien case-osuuskauppojen fuusiossa mukana olleille esimiehille toteutettiin 

lomakekysely verkkokyselynä. Tähän päädyttiin, koska haastateltavien joukko ko-

hosi tässä ryhmässä paljon korkeammaksi, kuin johdon haastateltavien lukumäärä 

oli. Lomaketutkimuksen tarkoituksena on, että lomake lähetetään tutkittaville, he 

täyttävät lomakkeen itsenäisesti ja palauttavat lomakkeen tutkijalle. Menetelmän 

etuna on suurenkin vastausjoukon käsittely vaivattomasti sekä nopeus. Suurinpa-

na ongelmana on vastaajien kato. (Hirsjärvi et al. 2012, 196). Muita lomakehaas-

tattelun heikkouksia on Tuomen et al. mukaan (2009, 75) se, että siinä voi kysyä 

ainoastaan tutkimuksen tarkoituksen ja viitekehyksen mukaisia kysymyksiä, ei 

esimerkiksi muuten hyödyllistä tietoa.  
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Internetissä toteutetun kyselyn etuna lomakekyselyyn nähden voidaan pitää muun 

muassa sitä, että internetissä avoimen vastauksen pituutta ei tarvitse säädellä, 

kun taas lomakkeessa vastaukselle on tietty tila. Lisäksi web-kyselyn etuna on se, 

että vastukset ovat valmiina tekstinä, eikä niitä tarvitse erikseen litteroida. (Ron-

kainen ja Karjalainen 2008, 22.)  

 

Lomakekyselyn kysymykset laadittiin käyttäen apuna osuuskauppojen johdolle 

valmisteltuja kysymyksiä. Tällöin oli mahdollista nähdä johdon ja yksikön esimie-

hen väliset mahdolliset näkemyserot. Lomakkeesta valmistettiin verkkokysely Di-

gium Enterprisen ohjelmaa käyttäen (LIITE 2). Kysymykset ja kyselyn saate ohjei-

neen käännettiin myös ruotsin kielelle johtuen osuuskauppojen, varsinkin Varubo-

den-Oslan kaksikielisyydestä. Kielestä ei haluttu saada syytä jättää vastaamatta 

kyselyyn.  

 

Tulosyksiköiden päälliköiden osalta Suur-Seudun Osuuskauppa toimitti listauksen 

päälliköistä, jotka ovat olleet osuuskaupassa töissä jo fuusion aikaan vuonna 

2004. Heitä oli 41, ja pois luettiin haastateltavat johtoryhmän jäsenet, jolloin koko-

naismääräksi tuli 38. Varuboden-Oslassa puolestaan tutkimukseen osallistuvien 

määrä oli 47. Yhteensä kyselyyn osallistujia oli täten 88. Kyselyyn vastanneita on 

yhteensä 21 henkilöä, joista Suur-Seudun Osuuskaupasta 12 ja Varuboden-

Oslasta 9 henkilöä. Vastausprosentiksi saatiin 23,9%.  

 

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Suur-Seudun Osuuskauppa 12 57,14%     
  

2. Varuboden-Osla 9 42,86%     
  

  Yhteensä 21 100%   
    

TAULUKKO 3: Tulosyksikön päälliköiden vastausten jakauma case-

osuuskaupoissa 
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Ensimmäinen sähköpostiviesti kyselystä lähti toukokuun 2014 puolessa välissä 

valituille henkilöille. Vastaanottajat peitettiin näkyvistä, jotta saataisiin mahdolli-

simman anonyymi kysely. Toukokuun loppupuolella muutamaa päivää ennen vii-

meistä mahdollista vastausajankohtaa lähti vielä muistutusviesti kaikille.  

 

Kyselyssä oli yhteensä 16 kysymystä. Ne koostuivat kahdesta vastaajan taustaa 

kartoittavasta monivalintakysymyksestä ja 14 avoimesta kysymyksestä. Avoin ky-

symys on kysymys, jossa esitetään kysymys ja jätetään tyhjä tila vastausta varten. 

Monivalintakysymys puolestaan on kysymys, johon on laadittu valmiit vastausvaih-

toehdot. Näistä vastaaja valitsee oman vastauksensa merkitsemällä tietyn vasta-

usvaihtoehdon, vai vaihtoehdot. (Hirsjärvi et al. 2012, 198-199.) Organisaatiomuu-

tosta kartoittavia avoimia kysymyksiä oli yhdeksän ja kulttuurimuutosta koskevia 

avoimia kysymyksiä viisi. Avoimiin kysymyksiin päädyttiin, koska haluttiin antaa 

vastaajalle mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä avoimesti ilman valmiita vaihto-

ehtoja. Lomaketta testattiin yhdellä case-osuuskauppaan kuuluvalla tulosyksikön 

esimiehellä ennen kyselyn lähettämistä sähköpostilla kaikille kyselyyn osallistujille. 

 

4.4 Aineiston käsittely ja analyysi 
 

Haastattelujen jälkeen haastattelut puhtaaksikirjoitettiin eli litteroitiin tietokoneella. 

Litterointi tehtiin valikoiden niin, että aineistosta poistettiin täytesanat, esim. ”tota” 

ja ”niinku” -ilmaukset. Litteroinnissa ei myöskään kiinnitetty huomiota murteeseen, 

taukoihin tai äänenpainoihin. Säännöllisin väliajoin litterointimateriaaliin lisättiin 

haastatteluun sillä hetkellä kulunut aika, jolloin samaan kohtaan olisi helpompi tar-

vittaessa palata myöhemmin. Ääninauhojen purkamisessa noudatettiin Hirsijärven 

et al. (2011) esittämiä litterointiohjeita. Koska analyysin keskiössä ei ollut kielen-

käyttö, ei kielellisen analyysin määrittelyn tarvinnut tässä tapauksessa olla erityi-

sen yksityiskohtaista. Haastattelut litteroitiin tarkasti, mutta merkityksettömät ään-

nähdykset ja sana-toistot jätettiin pois. Lisäksi litteroinnissa pyrittiin karsimaan pu-

hekieleen kuuluvia ilmaisuja, kuitenkin kunnioittaen viestin alkuperäistä sanomaa. 
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Haastatteluaineiston avulla pyrin tuomaan esille haastateltavien henkilökohtaisia nä-

kemyksiä sekä niiden keskinäisiä eroja. 

 

Analysoimalla koottua tutkimusaineistoa tavoittelin tämän tutkimuksen kannalta 

kriittisen informaation löytämistä. Tutkimusaineiston analyysin tarkoituksena oli 

luoda aineistosta tiivistetty, selkeä ja mielekäs kokonaisuus sekä pyrkiä tuotta-

maan uutta tietoa tutkittavasta asiasta tai ilmiöstä (Eskola et al. 2008, 137). Räsä-

sen (2005, 97) mukaan kvalitatiivisen analyysin uskottavuus riippuu isolta osaltaan 

tutkijan omista kyvyistä ja luovuudesta. Haastatteluaineiston analyysi suoritettiin 

noudattaen aineistolähtöisen laadullisen sisällönanalyysin periaatteita (Tuomi et al. 

2009). Laadullisen sisällönanalyysini lähtökohta on aineistosidonnaisuus. Tämä 

tarkoittaa sitä, että aineiston sisältö on analyysin lähtökohta. Miles et al. (1994, 

245-262) ovat eritelleet aineistolähtöisen laadullisen sisällönanalyysin kolmeen-

toista eri vaiheeseen: 1) totea mallit ja teemat, 2) näe uskottavuus, 3) ryhmittele, 

4) tee kielikuvia, 5) laske, 6) tee vastakohtia ja vertailuja, 7) jaa muuttujat, 8) su-

lauta tiedot osaksi yleistä tietoa, 9) kerro, 10) huomaa variaatioiden suhteet, 11) 

löydä välimuuttujat, 12) rakenna looginen johtopäätösten ketju ja 13) tee käsitteel-

linen/teoreettinen johdonmukaisuus. Tuomi et al. (2009) ovat jakaneet tämän Mile-

sin ja Hubermanin (1994) mallin karkeasti kolmeen osaan: aineiston pelkistämi-

nen, ryhmitteleminen ja abstrahointi. Olen käyttänyt tutkimuksessani tätä pelkistet-

tyä mallia. 

 

Aineiston pelkistäminen tarkoittaa sitä, että aineistosta karsitaan tutkimukselle 

epäolennainen pois. Pelkistää voidaan joko tiivistämällä informaatiota tai pilkko-

malla sitä osiin. Aineiston pelkistämistä ohjaa tutkimustehtävä. Ryhmittelyssä ai-

neisto tutkitaan tarkasti ja siitä etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia ku-

vaavia käsitteitä. Yhtenäistä asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään 

kokonaisuudeksi ja kokonaisuus nimetään sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Aineis-

ton abstrahointi on analyysin viimeinen vaihe, jossa tutkijan erittelemän tiedon pe-

rusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Abstrahoinnissa edetään alkupe-

räisaineistossa käytetyistä ilmaisuista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. 
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Räsäsen mukaan (2005, 104) erilaisia ohjeita aineiston analysoinnista ei pidä kui-

tenkaan ymmärtää teknisiksi analyysin toteuttamisen välineiksi vaan eräänlaisiksi 

orientoitumistavoiksi. 

 

Litteroinnin jälkeen luin materiaalin useampaan kertaan ja alleviivasin haastattelu-

kysymysten vastaukset, sekä muut tutkimuskysymyksiin vastaavat kommentit. 

Tämän jälkeen kokosin vastaukset Excel-taulukkoon pelkistämistä varten ja ryh-

mittelyä varten (TAULUKKO 4). Tutkimuksen tulosten raportointia varten pyrin 

karsimaan haastatteluaineistosta puhekieleen kuuluvia ilmauksia siten, että viestin 

alkuperäinen sanoma kuitenkin säilyisi. Aineiston pelkistäminen tapahtui tiivistä-

mällä haastateltavien ilmaisuja. 

 

Alkuperäisilmaisu Karsittu ilmaisu Pelkistetty ilmaisu 
”Me alotettiin luottamusmiehil-

lä, joo näin se meni ja otettiin 

se aika nopeesti ennen mun 

mielest kun se meni hallinto-

neuvostoon niin otettiin kaikki 

meijan eri toimialojen luotta-

musmiehet ja todettiin ett tätä 

selvitetään täälä parasta aikaa 

ja palataan asiaan.”  

Aloitimme viestinnän eri alojen 

luottamusmiehistä ottamalla 

heidät kaikki samaan tilaisuu-

teen ja kertomalla että fuusiota 

suunnitellaan tällä hetkellä. 

Tämä tapahtui jo ennen fuu-

siopäätöksen tekemistä hallin-

toneuvostossa. 

Luottamusmiehet informoitiin 

fuusiosta jo ennen hallintoneu-

voston fuusiopäätöstä. 

”Ei sano suoraan et nyt on 

menos päin prinkkalaa, mut 

osaa hienosti vihjata, et ois 

syytä miettiä.” 

Hän ei sano suoraan huoma-

tessaan asioiden olevan me-

nossa väärän suuntaan, mutta 

osaa oikealla tavalla vihjata, 

että tätä voisi miettiä tarkem-

min. 

Oivalluttamalla vie asioita oi-

keaan suuntaan. 

TAULUKKO 4: Esimerkki aineiston pelkistämisestä 

 

Seuraavaksi etsin aineistosta haastateltavien näkemyksistä yhteneviä piirteitä se-

kä merkittäviä eroavaisuuksia. Analyysiyksikkönä käytettiin ajatuskokonaisuuksia, 
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jotka rakentuivat yksittäisestä tai useammasta lauseesta. Näistä analyysiyksiköistä 

koottiin ensimmäinen sisältöluokka eli tässä tapauksessa alaluokka (TAULUKKO 

5). Alaluokkaan koottiin samankaltaisuuksia sisältäviä näkemyksiä. 

 

Pelkistetty ilmaisu Alaluokka 
- Näin synergian jonka fuusiosta voi saa-

da. 

- Fuusiosta haetaan synergiaetuja. 

 

Synergiaedut ovat fuusion tavoitteena. 

TAULUKKO 5: Esimerkki aineiston ryhmittelystä. 

 

Tämän jälkeen alaluokista muodostettiin yläluokka, johon koottiin tiivistetysti tutki-

muksen kannalta olennainen tieto ottaen huomioon erilaiset näkemyskokonaisuu-

det. Eri yläluokat muodostivat sisällön jokaiseen teema-alueeseen, joilla vastataan 

tutkimuskysymyksiin (TAULUKKO 6). 

 

Alaluokka Yläluokka Teema-alue 

- Synergiaedut ovat 

fuusion tavoitteena. 

- Vahvempi tase on fuu-

sion tavoite. 

 
Fuusion syyt 

 

Organisaatiomuutoksen toteut-

taminen fuusiossa. 

TAULUKKO 6: Esimerkki aineiston abstrahoinnista 

 

Aineistosta muodostui yhteensä kolme teema-aluetta. Teemoihin jakamisen tarkoi-

tuksena oli luoda kokonaisvaltainen näkemys siitä, minkä tyyppisiä vastauksia olin 

saanut tutkimuskysymyksiini. Luvussa viisi esiteltävät näkemykset ovat poimintoja 

merkityksellisistä kokonaisuuksista. Näkemykset rakentuvat haastateltaville esitet-

tyjen suorien kysymysten varaan sekä haastateltavien omiin ajatuksiin. 
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4.5 Tutkimuksen luotettavuus ja uskottavuus 
 

Eskola et al. (2008, 210) toteavat, että ”tutkija on tutkimuksensa keskeinen tutki-

musväline”. Tästä syystä luotettavuuden arviointi kohdistuu koko tutkimusproses-

siin. Itselläni on pitkä työhistoria S-ryhmässä, sekä SOK:lla että eri osuuskaupois-

sa, joten haastattelun aikana oli helppo ymmärtää mitä haastateltava kertoo. Toi-

saalta vaarana oli työssä saamani kokemuksen hyödyntäminen haastattelutilan-

teissa ja sitä kautta objektiivisuuden haaste. 

 

Uskottavuus tutkimuksessa tarkoittaa sitä, vastaavatko tutkijan tulkinnat tutkittavi-

en käsityksiä (Eskola et al. 2008, 211). Tästä syystä olen pyrkinyt tuomaan run-

saasti suoria lainauksia tekstiin. Haastatteluihin liittyy myös aina eettisiä kysymyk-

siä. Jotta on mahdollista saada rehellisiä ja avoimia vastauksia, haastateltavan on 

tärkeää tuntea puhuvansa luottamuksellisesti. Tästä syystä olen jättänyt pois tut-

kimuksestani yrityssalaisuuden piiriin kuuluvat, haastatteluissa ilmi tullet asiat. 

 

Tutkimuksen toistettavuus (reabiliteetti) on osittain tutkittavien henkilöiden muistin 

varainen asia. Haastatteluissa kävimme osittain vuosikymmenen taakse ulottuvia 

asioita, joten kaikki yksityiskohdat eivät välttämättä ole olleet enää kirkkaana muis-

tissa. Toisaalta haastateltavat kertoivat tapahtumien kulusta hyvin samalla tavalla, 

joten sitä kautta toistettavuus toteutuu. 
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5 FUUSIO CASE-OSUUSKAUPOISSA 
 

Tutkimukseni tehtävänä on tarkastella, miten fuusio toteutetaan johdon ja yksiköi-

den esimiesten näkökulmasta huomioiden sekä kulttuurimuutos että organisaa-

tiomuutos. Ensin esittelen lyhyesti S-ryhmän sekä case-osuuskaupat.Tutkimukseni 

kysymykset ja siten myös analyysini jakautuu kolmeen osaan: 1) Miten fuusio to-

teutettiin organisaatiomuutoksen näkökulmasta, 2) Miten fuusio toteutettiin kulttuu-

rimuutoksen näkökulmasta ja 3) Miten johto ja esimiehet kokevat fuusion. esittelen 

tutkimustulokset tutkimuskysymysten mukaisesti haastateltavien henkilökohtaisten 

näkemysten muodostamana kokonaisuutena. Tämän lisäksi tuloksissa esitellään 

kohdeyritysten sekä samaa organisaatiotasoa edustavien haastateltavien näke-

mysten välisiä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia silloin, kun sillä on olennainen 

merkitys tutkimuskysymysten kannalta. 

 

5.1 S-ryhmä ja alueosuuskaupat 
 

S-ryhmä on osuuskauppojen ja niiden omistaman Suomen Osuuskauppojen Kes-

kuskunnan (SOK) ja tämän tytäryhtiöiden (SOK-yhtymä) muodostama yhteistoi-

mintaverkosto (KUVIO 8). S-ryhmän toiminta-ajatuksena on tuottaa palveluja ja 

etuja asiakasomistajille. S-ryhmään kuuluu 20 alueosuuskauppaa ja 8 paikal-

lisosuuskauppaa. Osuuskauppojen omistama SOK toimii osuuskauppojen keskus-

liikkeenä ja tuottaa niille hankinta-, asiantuntija- ja tukipalveluita. SOK vastaa myös 

S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja liiketoimintaketjujen kehittämisestä. (S-

kanava.) 
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KUVIO 10: S-ryhmän rakenne (S-kanava) 

 

S-ryhmän palvelut asiakasomistajille tuotetaan ensisijaisesti alueellisten osuus-

kauppojen toimesta ja palveluita täydennetään myös SOK:n tytäryhtiöiden harjoit-

tamalla liiketoiminnalla sekä partnereiden tuottamilla palveluilla. SOK:lla on liike-

toimintaa myös Baltiassa ja Venäjällä, marketkaupan ja majoitus- ja ravintolatoi-

mintojen muodossa. (S-kanava) 

 

Alueosuuskaupat syntyivät 80-luvulla, kun monta pienempää paikallista osuus-

kauppaa yhdistyivät suuremmaksi osuuskaupaksi. Noin 200 paikallista osuus-

kauppaa sulautettiin silloin runkona toimineeseen alueen suurimpaan osuuskaup-

paan. (Herranen 2004, 237.) 

 

5.1.1 Suur-Seudun Osuuskauppa  
 

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO toimii kahdeksan kunnan alueella läntisellä Uu-

dellamaalla ja Salon seudulla. Suur-Seudun Osuuskaupan omistaa noin 62 000 
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asiakasomistajaa, joille yritys tuottaa palveluja ja etuja. Suur-Seudun osuuskaupal-

la on liiketoimintaa päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, liikennemyymälä- ja poltto-

nestekaupassa, erikoistavarakaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa, rauta-, 

maatalous- ja puutarhakaupassa sekä autokaupassa. (S-kanava) 

 

 

KUVIO 11: Suur-Seudun Osuuskaupan toiminta eri kunnissa 

 

Suur-Seudun Osuuskauppa syntyi vuonna 2004, kun Salon Seudun Osuuskauppa 

ja Osuuskauppa Seutu fuusioituivat. Näiden kahden osuuskaupan historia ulottuu 

Suomen osuustoiminnan alkuaikoihin asti, Salon Seudun Osuuskaupan vuoteen 

1915 ja Osuuskauppa Seudun vuoteen 1926. (S-kanava) 

 

Suur-Seudun Osuuskaupan kotipaikka on Salo ja yrityksen konttorit ovat jakautu-

neet kahdelle paikkakunnalle, Lohjalle ja Saloon. (S-kanava) 
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5.1.2 Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag  
 

Vaikka Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag (VBO) on kombinaatiofuusion 

myötä perustettu vasta 1.7.2011, sen historia ulottuu aina vuoteen 1921, jolloin 

Varuboden on perustettu. S-ryhmään kuuluvana alueosuuskauppana se toimii 

kolmentoista eri kunnan alueella Uudenmaan rannikkoseudulla sekä Ahvenan-

maalla. VBO:n omistaa yli 61 000 jäsentä, asiakasomistajaa. (S-kanava) 

 

 

KUVIO 12: Varuboden-Oslan toiminta eri kunnissa. 

 

Varuboden-Oslalla on liiketoimintaa market-, tavaratalo-, liikennemyymälä- ja polt-

toneste-, ravintola-, rauta- ja kukka- ja puutarhakaupassa. Yrityksen kotipaikka on 

Kirkkonummi ja pääkonttori sijaitsee Vantaalla. (S-kanava) 

 

5.2 Fuusio kulttuurimuutoksen näkökulmasta  
 

Hofstede et al. (1990, 291) määrittelee organisaatiokulttuurin koostuvan muun 

muassa rituaaleista. Suur-Seudun Osuuskaupassa henkilöstöä lähdettiin tutustut-

tamaan toisiinsa noin puoli vuotta ennen fuusion ajankohtaa. Salon Seudun 

Osuuskaupan henkilöstö aveceineen kutsuttiin Osuuskauppa Seudun järjestämiin 

Rantajameihin Lohjalle vieraaksi heinäkuussa 2003. Heti fuusioitumisen jälkeen 
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alkuvuodesta 2004 järjestettiin koko uuden osuuskaupan henkilöstöjuhla, jossa 

palkittiin osuuskaupan parhaat yksiköt. Henkilöstöjuhla onkin jäänyt perinteeksi 

jokavuotisena tapahtumana, jossa koko henkilöstö tapaa toisiaan vapaamuotoi-

semman ohjelman merkeissä. Tämän kaltaiset tapahtumat ovat esimerkki organi-

saation rituaaleista, jotka osaltaan määrittävät kulttuuria ja organisaation tapoja.  

 

Myös Varuboden-Oslassa isompia tilaisuuksia lähdettiin järjestämään jo ennen 

varsinaista fuusioitumista. Kahta kuukautta ennen fuusiota, toukokuussa 2011, 

järjestettiin molempien fuusioituvien osuuskauppojen esimiehille yhteinen tilaisuus 

Vantaan Backaksessa, jossa heidän oli tarkoitus tutustua toisiinsa. Siellä leikattiin 

myös hääkakku järkiavioliiton kunniaksi. Vuoden 2012 tammikuussa, puoli vuotta 

fuusion jälkeen, Varuboden-Oslan esimiehet ja tukiorganisaatio lähtivät häämat-

kalle teemalla ”Love Boat”. Risteilyllä Ahvenanmaalle käytiin läpi muutoksen kipu-

kohtia ja osuuskaupan johto-organisaatio oli valmistellut ennakkokyselyn perus-

teella näytelmiä niistä aiheista, jotka eniten osallistujien mielestä aiheuttivat eniten 

fuusion jälkeisiä arjen ongelmia. Laivalla suoritettiin myös vanhasta uuteen osuus-

kauppaan siirtymisen rituaali. Rituaalin tarkoituksena oli jättää vanha osuuskauppa 

historiaan, kunnioittaa historiaa ja samalla kääntää katseet kohti tulevaisuutta. Ti-

laisuudet jatkuivat vielä koko henkilöstön tilaisuudella marraskuussa 2012. Silloin 

teemana oli ”VBO Good Together” ja sinne jokainen toimipaikka oli tehnyt toimi-

paikkaesittelyn, pääsääntöisesti videoesityksenä.  

 

Eräs johtaja kiteytti haastattelussa kulttuurimuutoksen ajatuksen, samaan, johon 

myös muut fuusiossa mukana olleet johtajat olivat päätyneet kukin eri aikaan fuu-

sioprosessia.  

 

”Sillähän on, että saadaan ne kulttuurit vietyä yhteen, niin vielä suurempi merkitys, 

kun että saadaan nämä kovat asiat hoidettua, tekniikka toimii ja kirjanpito toimii ja 

nää, ei se oo ollenkaan se ydin siinä. Ne yleensä saadaan ja jos ei saada itse, niin 
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ne pystytään ostamaan jostain, mut sitä yhteen liitettyä kulttuuria, sitä sä et mis-

tään osta. Se on vaan luotava ja se on kovaa työtä…” 

 

Buono et al. (1989, 163) on tutkimuksissaan huomannut, että usein yrityskauppo-

jen aikana jää organisaatiokulttuurin kartoittaminen vähäiselle huomiolle, vaikka 

kulttuurin tutkiminen ja ymmärtäminen olisi tärkeää integroitumisen kannalta. Fuu-

siossa kahden case-osuuskaupan osalta tyypillinen ajatus oli, että fuusioituvat 

osuuskaupat ”ovat kuin kaksi marjaa”. Tämä ajatusmalli johti siihen, ettei yrityskult-

tuurin olemassaoloa tiedosteta ollenkaan tai vähätellään sen merkitystä. Tärkeim-

pänä asiana pidettiin keskittymistä organisaatioiden yhteen saattamiseen. Kaiken 

kaikkiaan fuusion ajatellaan olevan helppo tehtävä, jonka niksit alan ammattilaiset 

osaavat. Yrityskulttuurin olemassaolo ymmärrettiin case-osuuskaupoissa fuusion 

edetessä vähitellen. Samalla on opittu, että vaikka pikaisesti katsottuna naapu-

riosuuskauppa onkin samanlainen, se ei tarkoita sitä, että kulttuuri olisi samanlai-

nen. Tästä syystä kulttuurien yhteen saattamiseen ei perinteisesti ole panostettu. 

Varuboden-Oslassakin siihen ryhdyttiin aluksi varsin vastahakoisesti.  

 

”Ja mä luulin kanssa, et meil ei oo mitään vaikeuksia, et ollaan kaks samanlaista. 

Olin jopa että mikä yrityskulttuuri. Ei mitään konsultteja tähän, et nyt me lähetään 

ja tehdään, et ei tarvita konsultteja. Ei sillon mä en ollut tavannut tätä henkilöö, et 

hänhän on aivan upee. Mä sanoin hänelle, et meinas mennä tääkin aivan päin 

seinää, et mä en haluu et sä tuut tänne. Mut sit kun me treffattiin, niin sit se, tos 

jätkässä on kyllä jotain. Hän puhu niin eri kieltäkin, sillei niin eri tavalla kaikesta.” 

 

Yrityskulttuurin muutos haastaa vanhat opitut ja hyväksi koetut tavat ja tottumuk-

set, joihin oli kiinnytty.  

 

”Mitä mietti jonkun verran, niin se, että jos tää yrityskulttuuri muuttuu liian paljon. 

Et jos se muutos, koska mä tykkäsin siitä mikä se meillä oli. Niin, että jos lähde-
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tään pilaamaan tavallaan sitä mikä on hienoa yrityksessä, ett se toimii sillai muka-

vasti, mukavalla tavalla. Ett jos se lähdetään pilaamaan sellasella natsi-kulttuurilla, 

niin se oli ehkä semmonen mitä ajattelin.” 

 

Yllätyksenä yksiköiden päälliköille saattoi tulla, kuten johdollekin, kahden kulttuurin 

yhdistäminen yhdeksi. 

 

”Ajattelin että se ei kovin paljon vaikuta minun työhöni. Valmisteluvaiheessa sama 

tunnelma. Toteutuksessa sitten kaksi erillistä yrityskulttuuria törmäsi. Vaikutuksia 

oli lähinnä erillisten toimintatapojen ja pelisääntöjen yhdistämisessä. Vei useam-

man vuoden ennen kuin sopeutui uusiin asioihin.” 

 

5.2.1 Kulttuurien yhteentörmäys fuusiotilanteessa 
 

Weber et al. (2012, 292) ovat tutkimuksissaan huomanneet, että fuusioituvissa 

yrityksissä aikaisempi johtamiskulttuuri on voinut olla hyvin erilainen. Fuusiossa 

yritysten johtoa ja avainhenkiöitä voi vaihtua, joka väistämättä vaikuttaa myös kult-

tuuriin. Myös haastattelujen mukaan osuuskauppojen yrityskulttuuri lähtee toimi-

tusjohtajan luomasta johtamiskulttuurista. Toisessa osuuskaupassa oli totuttu 

noudattamaan yhdessä sovittuja sääntöjä, kun taas toisessa osuuskaupassa toi-

mipaikkojen esimiehille oli saatettu antaa valtaa, joka ei heille kuulunut. Samoin 

toisessa osuuskaupassa saattoi olla perheenjäseniä samassa toimipaikassa töissä 

ja toisessa sellaista ei sallittu. Kun näitä sääntöjä lähdettiin purkamaan ja teke-

mään uusia, uuden osuuskaupan pelisääntöjä, ei selvitty ongelmitta.  

 

”Ja näittenkin purkaminen, nää oli aika kovia asioita. Ihmiset koki siellä, että heitä 

loukattiin sillä, että vaimo joutu lähteen jonnekin toiseen organisaatioon töihin tai 

mies ja sitten niitä purettiin ja kyllä siinä oli näissä asioissa monta itkua ja ham-

masten kiristystä. Ja se mikä oli vaikeeta niin oli saada nää pelisäännöt yhteisiksi. 
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Ja ymmärtää, et ne on tehty sitä varten, että niitä noudatetaan. Ei me voida kaksil-

la korteilla pelata siellä.” 

 

Toimitusjohtajan johtamiskulttuurin lisäksi myös alueen maantieteellinen sijainti voi 

vaikuttaa kulttuurin muodostumiseen. Esimerkkinä tästä toimii Osuuskauppa Seu-

dun ja Salon Seudun osuuskaupan fuusio. Osuuskauppa Seudun alueeseen vai-

kutti paljon Helsingin läheisyys. Helsingissä käytiin töissä ja Helsingin Osuuskau-

pan, myöhemmin HOK-Elannon, kanssa tehtiin paljon yhteistyötä market-

liiketoiminnassa hankinnan ja ketjumaisen toiminnan osalta. Salon Seudun 

Osuuskaupan alue puolestaan oli hyvin itsenäinen alue, koska lähellä ei ollut suu-

ria kaupunkeja, vaan ihmiset kävivät alueen sisällä töissä. Osuuskauppa oli Salon 

seudulla iso työnantaja ja vahva vaikuttaja. Alueiden ominaisuuksien vuoksi kult-

tuurit olivat muodostuneet hyvin erilaisiksi. Osuuskauppa Seudussa oli selkeäm-

mät yhteiset toimintamallit, joita noudatettiin. Salon Seudun Osuuskaupassa puo-

lestaan oli totuttu tekemään ja päättämään asioista itsenäisemmin. Näiden kahden 

osuuskaupan fuusioiduttua nämä eroavaisuudet tulivat selkeästi esille ja synnytti-

vät erilaisia ristiriitoja.  

 

”Sit kun nää laitettiin yhteen ja totta kai kun toimitusjohtaja tuli Lohjan puolelta ja 

kulttuuri valtaosa sieltä, niin oli sit ryhmiä, jossa olis pitänyt miettiä näitä asioita ja 

nää Salon puolen ihmiset ei ollu ollenkaan tottunu olemaan ryhmissä ja niitä jännit-

ti kauheesti se. Ja ne mietti kauheesti, että miten ne esittelee itsensä, semmosia 

kysymyksiä, mitä Lohjalaisille ei tullut mieleen ollenkaan. Ja sen seurauksena sit-

ten nää salolaiset niissä ryhmissä, ne oli aika hiljasia. Lohjalaiset sitten taas alko 

dominoimaan niitä ja sit ne alko ihmettelee miks ei noi sano mitään. Et onks noi 

jotenkin suuttuneita? Ja ne koki sen jotenkin aggression osoituksena, kun salolai-

set ei puhu mitään, jollon ne alko puhumaan vielä enemmän. Sit synty vastareak-

tio, salolaiset koki lohjalaiset kauheen aggressiivisena, kun ne koko ajan hyökkää 

päälle. Et tämmösiä niinku, josta voi helposti syntyä negatiivinen kierre. Pelkäs-

tään sen takia, että ne maailmat, josta ne ihmiset tulee, on niin erilaisia, että niinku 
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uskomukset ja arvostukset, mitä itsestään selvinä kantaa mukanaan, ei pädekään 

enää tässä uudessa tilanteessa. Mut ihmiset ei nää sitä.” 

 

Harris et al. (1998, 80) muistuttaa, että muutosvastarintaan vaikuttaa alakulttuurien 

vahvuus ja muutoshalukkuus. Vahvan alakulttuurin ja alhaisen muutoshalukkuu-

den omaava ryhmä on eniten muutosvastarintainen. Kun uudella yrityksellä ei vie-

lä ole yhteistä historiaa, eikä sen jäsenillä yhteisiä kokemuksia, toinen osapuoli voi 

tuntea itsensä alempiarvoiseksi ja asemansa uhatuksi sekä olla puolustusasemis-

sa (mm Buono et al. 1989, 143-144). Case-osuuskaupoissa vanha kulttuuri vaikutti 

pitkään uudenkin osuuskaupan aikana. Moni johto-organisaation jäsen, erityisesti 

toimialajohtajat, kokivat, että fuusion yksi suurimmista haasteista oli tasapuolisuus 

molempia alueita kohtaan. Odotuksia toimialajohtajan suhteen muodostui erityi-

sesti silloin, jos toisessa fuusioituvassa osuuskaupassa ei ollut aikaisemmin tietyllä 

toimialalla omaa johtajaa. Osa johtajista koki, että piti toisten laiminlyönnin uhalla-

kin käydä usein ”uudella alueella” vakuuttaakseen että kaikki ovat yhtä tärkeitä. 

 

”Sitten oli sitä mustasukkasuutta, niin olis silti edelleen pystyy oleen jokapaikassa 

niiden ihmisten kanssa. Ne koki, että nyt se on kauheesti [toisessa osuuskaupas-

sa] ja toinen koki, että se ei oo koskaan täällä ja saatikka, että ei se mun rooli ole 

ylipäätään siellä myymälöissä olla. Se on niin herkkä se aika, mitä säkin tässä nyt 

käsittelet, niin liian hyvin sitä ei voi kukaan hoitaa, se on täys mahottomuus.” 

 

5.2.2 Yhteisen organisaatiokulttuurin luominen 
 

Johdon haastatteluissa kävi ilmi, että kulttuurimuutokseen herättiin varsinaisesti 

vasta siinä vaiheessa, kun ongelmia alkoi ilmetä. Varsinkin Suur-Seudun Osuus-

kaupassa, jossa kulttuurimuutoksesta ei ollut erillistä projektia fuusioitumisvai-

heessa, kulttuurien yhdistäminen pitkittyi. Kulttuurin yhtenäisyyteen liittyvät ongel-

mat alkavatkin näkyä konsultin kokemuksen mukaan vasta noin puoli vuotta fuusi-

oitumisen jälkeen.  
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”Meillä oli kaks täysin erilaista yrityskulttuuria. Seudun yrityskulttuuri oli aivan toi-

nen kun Salon seudun kulttuuri. Niitten yhdistäminen ja pelisääntöjen yhdistämi-

nen, toimintatavat kaikki, niin se kyllä meinas viedä mehut niinä vuosina.” 

 

Molemmissa case-osuuskaupoissa oltiin haastattelun perusteella samaa mieltä 

siitä, että näin jälkikäteen ajateltuna kulttuurin muutokseen olisi pitänyt alkaa pa-

nostamaan jo kuukausia ennen fuusiota. Näin olisi estetty kulttuurien yhteentör-

mäys ainakin suurelta osalta. Johdon mielestä olisi ollut hyvä päästä vierailemaan 

ja tutustumaan toisen yrityksen kulttuuriin ennen fuusiota. Käytännössä tutustumi-

nen toisen osuuskaupan tapoihin ja kulttuurin alkoi molemmissa case-

osuuskaupoissa vasta fuusion jälkeen. 

 

Schein (2009, 85) kehottaa käyttämään kulttuurin tunnistamisessa ulkopuolista 

ohjaajaa. Konsultin rooli organisaatiokulttuurin luomisessa koettiin ensiarvoisen 

tärkeäksi Varuboden-Oslassa. 

 

”Joku tuli sanomaan, että nyt ole varovainen, nyt sä ehkä loukkaat noita muita, jos 

sä ajat tota asiaa noin. Joutui väkisinkin, että aijaa, nyt pakittaa tässä vähän ja 

katsotaan uudestaan. Muuten mä olisin varmaan mennyt sata lasissa että näin 

mennään, ei kysytä. Siinä olisi tullut ruumiita vaikka kuinka paljon. Se on hirveän 

tärkeä tämä yrityskulttuuri fuusiossa. Sanoisin, että se on kaikista tärkein. Kaikki 

muu on paperia ja ohjeita ja sääntöjä niin se on oikeastaan toisarvoista verrattuna 

tähän, että mikä on meidän ilmapiiri, mikä on fiilis. Mitkä on ne arvot.” 

 

Konsultin roolina organisaatiokulttuurin luomisessa on tehdä vahvasti yhdessä 

johdon kanssa töitä ja sitouttaa johto kulttuurin yhtenäistämiseen. Konsultin tehtä-

vä on toimia taustalla, sanallistaa kulttuuriprojektin eri vaiheita ja henkilökohtaisia 

tuntemuksia, sekä lisätä ymmärrystä ihmisten välillä. Lisäksi hänen tehtävänsä on 
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auttaa ihmisiä keskustelemaan keskenään sekä oivaltamaan yhdessä asioita. 

(Schein 2009, 85.) 

 

”Et me nähdään se toinen ryhmä tossa noin ja kovin pinnallisella ja lyhyellä per-

spektiivillä me aletaan tekemään johtopäätöksiä ihan alitajuisesti ryhmästä näke-

mättä koko sitä syvää historiaa ja kokemusta, mitä ne ihmiset kantaa mukanaan. 

Ja siellä saattaa olla traumaattisiakin kokemuksia, kun on toimittu jollakin tietyllä 

tavalla, niin on seurannu jotain semmosta pahaa ikään kuin siitä.” 

 

Konsultin tehtävänä on myös suunnitella yhdessä johdon kanssa kulttuurin yhte-

näistämisprosessi sellaiseksi, että osallistuvat tahot kokevat prosessissa syntyvän 

yhteistä, yhdessä päätettyä asiaa. Johdon rooliin puolestaan kuuluu viedä yhdes-

sä päätetyt asiat eteenpäin organisaatiossa, jotta henkilöstö näkee johdon teh-

neen muutoksen edistämiseen ja kulttuurin yhtenäistämiseen liittyvät päätökset. 

Johdon keskuudessa on oltava henkilöitä, jotka ottavat muutosprosessin omak-

seen ja käyttää aikaansa muutoksen suunnitteluun sekä organisointiin.  

 

”Juuri mikään näistä mun ideioista ei oo juuri sellaisena toteutunut. Että se on joh-

don kanssa purettu ja sit niillä on ollut näkemyksiä, jotka on ollut viisaita, et tääkin 

pitää ottaa huomioon ja muutettu sitä ideaa. Ja sen jälkeen se onkin johdon kans-

sa muodostettu idea, eikä se oo jonkun ulkopuolisen tuoma idea, se on tehty idea 

ja johto lähtee sitä vielä viemään eteenpäin.” 

 

Suur-Seudun Osuuskaupassa konsultti otettiin auttamaan kulttuurin yhtenäistämi-

sessä noin vuosi fuusion jälkeen. Varuboden-Oslassa puolestaan konsultti alkoi 

tehdä töitä heidän kulttuurimuutoksensa eteen noin kaksi kuukautta ennen fuusion 

ajankohtaa. Ennen fuusiota Varuboden-Oslassa oli vaihe, jolloin konsultin tulevai-

suuteen kohdistuvia ongelmien ennaltaehkäisyyn liittyviä huomioita ei ymmärretty. 
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Toisaalta osa ennakoivista toimenpiteistä tehtiin, jolloin jälkikäteen uskottiin, että 

organisaatiomuutoksessa selvittiin helpommalla.  

 

”Mut sit mä oon myös huomannut sen fuusioissa, että on myös hyvä odottaa, että 

ongelma syntyy. Sillon ne oli kaikki sitä mieltä, että tää ei oo iso juttu tää fuusio, 

että tää menee tästä näin vaan ja ei tässä oo mitään. Et ne alko vasta sen fuusion 

jälkeen kiteytyy ja -- sanokin monta kertaa sit, kun mä suurin piirtein saman esityk-

sen pidin monta kertaa ja hän sen kuuli useamman kerran, että nyt vasta mä alan 

ymmärtää, että mistä sä puhut, kun on kulunut vähän aikaa. Et se oli hyvä oppia, 

että jos yrittää pelastaa liian aikasin, kun ihminen ei tiedä olevansa pulassa, niin ei 

se ota sitä pelastusrengasta, ei sitä kiinnosta se.” 

 

Ongelmien noustessa pintaan moni johto-organisaation jäsen koki tuskastutta-

vanakin yksiköiden esimiesten hyvin erilaisen suhtautumisen asioihin. Osa kuunte-

li, eikä juuri kertonut omia mielipiteitään, osalla puolestaan oli taipumus kommen-

toida suureenkin ääneen pienimpiä yksityiskohtia. Muutoksen keskellä toimialajoh-

taja koki, ettei hänellä riitä henkisesti resursseja perusteellisesti perustella jokaista 

yksityiskohtaa ja sitä kautta saada äänekästä esimiestä tyytyväiseksi. Oivallus sii-

tä, kumpi ryhmä, äänekkäät vai hiljaiset, ovat sitoutuneimpia kehittämään toimin-

taa paremmaksi, tuli monelle vasta jälkikäteen. Valpola (2004, 188-189) kuvaakin 

keskijohdon tilannetta muutoksessa kaikista henkilöryhmistä haastavimmaksi, 

koska oman henkilökohtaisen muutoksensa lisäksi heidän pitäisi pystyä tukemaan 

alaisiaan muutoksessa ja vastaamaan kaikkiin muutosta koskeviin kysymyksiin. 

 

”Niin siellä oli ihmisiä, jotka oli ihan hirveesti äänessä niin sanotusti ja joka paikas-

sa nähtiin vaan se mörkö ja kaikkee ja sittenhän se ensimmäinen ajatus tulee, että 

tämmöset ihmiset, että tää on muutenkin niin raskas laiva, että suurin piirtein jos 

oli shakkinappula, niin syrjään. Ja sitten varmaan piti hyvinä ihmisinä niitä, jotka oli 

hiljaa ja teki mitä oli yhdessä sovittu. Sit oikeestaan sen, kun kuunteli näitä ammat-

tilaisia, ku oikeesti ne, ketkä pitää eniten ääntä on kaikkein eniten sitoutunut siihen 
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hommaan ja sitten niissä hiljasissa saattaa olla, että ne ei oo ollenkaan samaa 

mieltä, mutta ne ei vaan sano sitä.” 

 

Varuboden-Oslassa yhteisen organisaatiokulttuurin jalkautuminen tuntui ottavan 

harppauksen siinä vaiheessa, kun yhteinen konttori saatiin perustettua Vantaalle.  

 

”Me oltiin pari vuotta, melkein 1,5 vuotta Kirkkonummi-Porvoo. Ja itä-länsi ja me-

te. Piti oikein taistella ettei jäänyt levy päälle. Nyt vasta kun tultiin tänne, niin nyt 

tämä vasta alkaa tämä, että olemme kaikki tässä.” 

 

Organisaatiokulttuurin yhtenäistymiseen uudessa osuuskaupassa vaikuttaa vah-

vasti myös uuden osuuskaupan organisoituminen. Varuboden-Oslassa fuusion 

alkuvaiheessa yhdellä samalla liiketoiminta-alueella oli kaksi toimialajohtajaa, jol-

loin toimialue jaettiin puoliksi näiden toimialajohtajien kesken. Tämä aluejako vas-

tasi pitkälti vanhojen osuuskauppojen rajoja. Melko nopeasti huomattiin, että tällai-

nen aluejako lisää kuilua kahden alueen välillä, eikä kulttuurin yhtenäistymistä ta-

pahdu. Verkostoitumista näiden kahden alueen päälliköiden kesken ei tapahtunut, 

vaan alueet pysyivät erillään ja niissä oli erilainen johtamistapa. Tätä organisoitu-

mista jatkettiin vain puoli vuotta, jonka jälkeen kyseiselle toimialalle päästiin luo-

maan yhteiset pelisäännöt ja tavat toimia. Tällöin myös yhdentyminen kulttuurin 

näkökulmasta alkoi.  

 

Varuboden-Oslassa järjestetyillä tapahtumilla oli oma merkityksensä yhteisen kult-

tuurin luomisessa. Varsinkin Love Boat -risteilyä pidettiin haastattelujen perusteel-

la erittäin merkittävänä yhteisen kulttuurin luomistapahtumana. Ongelmat olivat 

kasvaneet fuusion jälkeen ja vastarintaa esiintyi yksiköiden esimiesten keskuu-

dessa. Johto-organisaation sitoutuminen ja yhteen hiileen puhaltaminen näkyi po-

sitiivisena asiana risteilyllä. Osallistujat näkivät, että toimitusjohtajaa myöten kaik-

kia johdon jäseniä jännitti esittää näytelmiä. Se antoi konsultin mielestä kuvan, että 
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saa olla epävarma ja epäonnistuakin, kunhan yrittää. Lisäksi se antoi myös viestiä, 

että esimiesten ajatuksia oli kuultu ja huomioitu. Rituaalissa puolestaan heitettiin 

kuvainnollisesti hyvästit entiselle osuuskaupalle ja sen johdolle, kiitettiin heitä 

menneestä. Tämän jälkeen keskityttiin niihin henkilöihin, joiden kanssa yhteistä 

uutta osuuskauppaa lähdettiin rakentamaan. Rituaalin tarkoituksena oli päästää irti 

menneestä, jotta voi lähteä avoimin mielin rakentamaan tulevaisuutta. Kaikki Va-

ruboden-Oslan johto-organisaation jäsenet pitivät näytelmiä hyvänä yhteisen or-

ganisaatiokulttuurin luomisessa. Myös näytelmien harjoitteluaika koettiin heille it-

selleen tärkeäksi yhteen hitsautumisen hetkeksi. Sen sijaan rituaalia osa piti tur-

hana, kun taas osa huomasi selkeitä positiivisia vaikutuksia esimiesten toiminnas-

sa Love Boatin jälkeen.  

 

Molemmissa osuuskaupoissa, sekä Suur-Seudun Osuuskaupassa, että Varubo-

den-Oslassa fuusion jälkeen valmennettiin esimiehiä. Varuboden-Osla toteutti S-

ryhmän koulutuskeskuksen Jollas Instituutin kanssa ”Innostava esimies ja hyvin-

voiva työyhteisö” (Inno) -valmennuksen. Valmennusryhmät oli jaettu niin, että se 

tuki esimiesten verkostoitumista. Yhden ketjun esimiehillä oli oma ryhmä ja myös 

toimialajohtaja osallistui päiviin. Jollas Instituutin koulutusrungon yhteyteen oli li-

sätty aiheita tukevia Varuboden-Oslan toimintatapa-asioita. 

 

Yksiköiden esimiesten osalta vastauksissa osuuskaupan yhtenäisyyteen näkyy 

näissä kahdessa case-osuuskaupassa selkeä ero. Varuboden-Oslan esimiehet 

olivat kyselyn perusteella yhtä mieltä siitä, että noin vuosi meni kahden osuuskau-

pan yhdistämiseen. Suur-Seudun Osuuskaupan esimiehillä puolestaan oli variaa-

tiota paljon enemmän, arviot vaihtelivat kolmesta vuodesta kahdeksaan vuoteen. 

Moni suur-seutulaisista myös vastasi, että eroja näkyy vieläkin toiminnassa.  

 

”Todella kauan, välillä tuntuu nytkin, että toinen pää tietää ja päättää asioista 

enemmän, kuin toinen. Kun välimatkat ovat pitkät ja yhteisiä tilaisuuksia todella 

vähän, ollaan kuin kaksi osuuskaupan osaa.” 
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Sekä osa toimialajohtajista että yksiköiden esimiehistä mainitsivat huomanneensa 

kulttuureiden yhdistymisen näkyvän konkreettisesti muun muassa siinä, että en-

nen oikeata yhdistymistä päälliköt päällikköpalavereiden ruokatauolla istuivat enti-

sen aluejaon mukaisesti pöytiin. Integraation tapahtumisen näkee siitä, että he 

alkoivat istua kaikki sekaisin.  

 

”Itseasiassa kun seuraa näitä häppeninkejä kun meillä on niin enemmän ja 

enemmän sulautuu yhteen. Alkuvaiheessa huomas, ku oli joku ruokailu, niin oli 

idän pöytä ja lännen pöytä. Ja nyt sen jo huomaa aika hyvin, kun kattoo sivusta, 

että porukka on jo aika hyvin sekoittunu.” 

 

Yhtenäistymisessä auttoi myös systemaattisesti toteutettu esimiesten vanhan 

aluejaon ylittävät yksikön vastuumuutokset. Se on esimiesten mielestä nopeutta-

nut kahden kulttuurin yhdistymistä yhdeksi.  

 

5.3 Fuusio organisaatiomuutoksen näkökulmasta 
 

Fuusion syyt olivat johdolle selkeitä. Lähes kaikki haastateltavat totesivat fuusion 

tärkeimmän syyn olevan vahvempi tase. Vahvemman taseen hyödyiksi puolestaan 

mainittiin investointien parempi toteuttamismahdollisuus, turvallisempi tulevaisuus 

sekä tehokkuus ja skaalaedut. Muutama haastateltava mainitsi myös S-ryhmän 

strategian, jonka mukaan tavoitteena on pienien osuuskauppojen määrän vähen-

täminen. Samoin fuusion syynä nähtiin kriittisen massan kasvattaminen ja syner-

giaedut. 

 

”Varmaan yks syy on se, että siitä osuuskauppojen koosta on puhuttu aika pit-

kään, niinku mä tossa sanoin sillon -90-luvulla alettiin puhumaan. Ja tota niin sa-
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nottua kriittistä massaa, elikkä tehokkuutta ja synergiaetuja on haettu näillä ketju-

malleilla, Inexin perustamisella, hankintatoimien yhdistämisellä ja kaikella muulla 

on, niin tuota, katsottiin, että isompi voima tarvitaan.” 

 

Yksiköiden esimiehet olivat myös melko yksimielisiä fuusion syystä. 18 vastauk-

sesta 14 koski suuremman osuuskaupan etua ja parempaa vastaamista kilpailuti-

lanteeseen. Muita vastauksia oli järkiperäistäminen, ”järkiliitto” ja kaksikielisten 

osuuskauppojen yhdistäminen. 

 

”Varautuminen tulevaan, yhdessä pärjäämme paremmin ja varmistamme tulevai-

suutta.” 

 

Erään johtajan mukaan fuusiossa on kolme tärkeää asiaa, joista päättämällä fuu-

sio etenee hyvin: uuden yrityksen nimen valinta, kotipaikka ja toimitusjohtajan va-

linta. Suur-Seudun Osuuskaupan fuusiota edisti selkeästi se, että sekä Osuus-

kauppa Seudusta että Salon Seudun Osuuskaupasta oli toimitusjohtajat yhtä aikaa 

jäämässä eläkkeelle.  

 

”Se olikin sellainen momentum, että jos sitä ei olisi silloin tapahtunut, sitä ei olisi 

todennäköisesti tapahtunut varmaan vieläkään.” 

 

Varuboden-Oslan fuusiota pidettiin sekä Varubodenissa että Osuuskauppa Oslas-

sa välttämättömänä tulevaisuuden kannalta. Pohtiessaan tulevaisuutta molempien 

osuuskaupojen toimitusjohtajat pääsivät keskenään pian neuvottelujen alettua yh-

teisymmärrykseen kummasta tulee uuden perustettavan osuuskaupan toimitusjoh-

taja. Varubodenin toimitusjohtaja vuosikymmenen vanhempana kollegaansa päätti 

jättäytyä syrjää, jotta fuusio voisi toteutua.  
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”Hän oli myöskin sillä tavalla viisas et hän ymmärsi että kaks toimitusjohtajaa ei voi 

olla. Elikä jompikumpi pitää heti alussa kertoa että hän jättää tehtävän. Koska 

muuten fuusiosta ei tuu mitään jos kaks toimitusjohtajaa rupee keskenään niin hän 

näki et hän on kuitenkin kymmenen vuotta vanhempi niin hän oli vapaaehtoinen ja 

totes heti et hän luopuu. Mut hänhän totta kai vie tän loppuun asti. Mut sit kun fuu-

sio astui voimaan, hän ei ole enää toimitusjohtaja. Tän hän kertoi heti alkuun ja 

silloin ei jäänyt spekulaatiota että kumpi sitten jatkaa vai tuleeko sitten kolmas. 

Eihän sitä tiedä. Siit ei tullut mitään semmoista huhuvaihetta kun hän kertoi heti, 

hän väistyy heti.” 

 

Sekä Varuboden-Oslassa, että Suur-Seudun Osuuskaupassa päätös yrityksen 

kotipaikasta oli helppo. Toimitusjohtaja tuli toisesta osuuskaupasta joten oli luon-

nollista, että toisen osuuskaupan entisestä pääpaikasta tuli yrityksen kotipaikka. 

Tämän vuoksi Varuboden-Oslan kotipaikka on Kirkkonummi ja Suur-Seudun 

Osuuskaupan kotipaikka on Salo.  

 

Myöskään kolmannesta tärkeästä fuusion edellytyksenä olevasta asiasta, eli yri-

tyksen nimestä, ei tullut case-osuuskaupoissa ongelmaa. Nimi pyrittiin tekemään 

sellaiseksi, että se olisi mahdollisimman helppo myös fuusion jälkeen sekä asiak-

kaille että henkilöstölle. 

 

”Tällä alueella jäi Seutu ja toisella eli Salon seudun osuuskaupalle sai jäädä SSO-

lyhenne. Siellä melkein joka yksikössä luki SSO-Yhtymä, niin sai jäädä sinne. Sil-

loin tavalliselle ihmiselle vaikutus ei ollut niin suuri, kun saman tyyppinen nimikin 

säilyi, ei tapahtunut mitään dramaattista missään suhteessa.” 

 

Varuboden-Oslan nimi syntyi myös suoraan entisten fuusioitavien osuuskauppojen 

nimistä. Sen sijaan Varuboden-Osla otti nimen lyhenteeseen vähän aikalisää, jotta 

henkilöstö oppisi ensin, mistä sanoista lyhenne muodostuu.  
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”Pitää kertoa ihmisille et VBO:han tarkoittaa Varuboden-Oslaa, että ei voida suo-

raan hypätä VBO:hon, vaan myymälöissäkin, että Varuboden-Osla on yhtä muin 

VBO, että tää meidän hallituksen puheenjohtajan toivo tämmöstä, että ei rynnätä.” 

 

5.3.1 Muutosprosessin aikataulu  
 

Kotterin (1996, 35) kahdeksanvaiheisen mallin mukaan muutoksen kiireellisyyttä ja 

välttämättömyyttä täytyy korostaa. Fuusiota lähdettiin molemmissa tutkimuksen 

kohteena olevissa osuuskaupoissa valmistelemaan hieman yli puoli vuotta aikai-

semmin. Varsinainen toiminta valmistautumiseen liittyen alkoi noin puolta vuotta 

ennen fuusion ajankohtaa. Tämä koettiin tukitoimintojen näkökulmasta liian myö-

häiseksi ajankohdaksi, käytännön asioihin olisi toivottu enemmän aikaa, jotta fuu-

sion toteutuessa olisi ollut valmiimmat toimintamallit. Kaikki toimitusjohtajat pitivät 

kiinni muutoksen kiireellisyydestä. Eli kun fuusio julkistettiin, se piti toteuttaa nope-

asti. Tällä perusteltiin puolen vuoden valmistautumisaikaa ja siksi myös Varubo-

den-Oslan fuusio oli keskellä kesää. Nopealla aikataululla haettiin sitä, että fuusion 

valmisteluvaiheessa keskitetään fokus oikeantyyppiseen toiminnalliseen tekemi-

seen, ettei olisi aikaa asioiden liialliseen pohtimiseen ja kääntämiseen. Sillä kei-

noin nähtiin olevan hyvät mahdollisuudet onnistua. 

 

”Joo, 6 kuukautta. Se oli tosi lyhyt aika. Se on ehkä se ylivoimaisesti suurin asia 

mitä mä tekisin toisin.” 

 

Keskellä kesää tapahtuva fuusio toi osuuskauppoihin haasteita. Varuboden-

Oslassa oli pidennetty tilikausi, joka koettiin taustajärjestelmien vuoksi jopa hanka-

lammaksi asiaksi, kuin itse fuusio. Pidennetyn tilikauden vuoksi jouduttiin teke-

mään paljon työtä manuaalisesti, koska järjestelmät eivät ymmärtäneet tällaista 

poikkeusjärjestelyä. Myös ajankohta keskellä kesää ja kesälomakautta toi pelkoja 



87 
 

integraation onnistumisesta, kun suurin osa fuusiossa apuna tarvittavista henki-

löistä oli kesälomalla. Varuboden-Oslan johto olikin yhtä mieltä siitä, että fuusiolle 

paras ajankohta olisi ehdottomasti vuoden vaihde. Vuoden vaihteeseen kuuluu 

myös luonnollisena toimena yksiköiden inventoinnit, ne tehdään usein Uuden vuo-

den päivänä, jolloin kaupat ovat kiinni. Inventointi kuuluu fuusioon, jolloin jos se 

tehdään keskellä kesää, myös inventoinnit täytyy tehdä kesken kesälomakauden. 

Monissa kaupoissa on kesällä vuoden vilkkain myyntiaika, jolloin sekin luo omat 

haasteensa inventoinnille.  

 

”Et aika hyvin me saatiin niitä apuja toimittajilta, jos ajatellaan vaikka it-puoltaki, se 

on aika herkkää, me yritettiin etukäteen varmistaa se, että meillä on varmasti ne 

parhaat osaajat sitte, ja se pelotti meitä kyllä siinä, kun se [fuusio] on siinä keskellä 

kesää. Et miten me ne resurssit saadaan, et okei omia lomiahan me voidaan muo-

kata ja muuttaa, mutta ei me toimittajien resursseihin päästä käsiksi.” 

 

Weber et al. (2012, 293) kuvaa tutkimuksessaan muutokseen liittyviä uskomuksia 

erilaisten lähestymistapojen kautta. Innovaation ja toiminnan lähestymistavassa 

ristiriita on nopeita muutoksia haluavan johdon ja vakautta sekä muodollisuutta 

kaipaavan organisaation välillä, joka pitää kiirettä huonona asiana. Kiireen tunnus-

ta huolimatta osuuskaupoissa koettiin fuusion lähestyessä, että päätöksenteko 

kärsi. Tämä tukee myös Stenvallin et al. (2007, 49) käsitystä, jonka mukaan liika 

kiire ja liian tiukka aikataulu on muutoksen ongelma. 

 

”Et kyllähän se tietynlaisen kipsin loi koko organisaatioon, että sitten tietysti sella-

set asiat, jotka on ketjujohdettuja, tai niinku putkissa alaspäin, niin nehän toimi, 

mut sitten tavallaan ne osuuskaupan omat, olkoon nyt sitten mitä tahansa asioita, 

niin ei oikeen mitään päätöksiä pystynyt tekemään, varsinkin mitä lähemmäks 

mentiin fuusioo, ennen kun oli varma, nii sitten ne aina jumiutu siihen, että nyt ei 

kannata tehä mitään, pitää odottaa.” 
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Kokonaiskestoltaan fuusion arveltiin kestäneen noin kaksi vuotta – puoli vuotta 

ennen fuusioitumista ja puolitoista vuotta fuusion jälkeen, jolloin voitiin katsoa 

osuuskaupan olevan yhtenäinen toimintamalleiltaan. 

 

5.3.2 Uuden osuuskaupan johto-organisaation muodostaminen 
 

Erkkilän (2001, 171) mukaan fuusion jälkeisen johto-organisaation valinta on oma 

tärkeä vaiheensa. Valintaperusteiden pitäisi tukea uuden strategian toteutusta, 

paras ja oikea henkilö pitäisi valita tehtävään, sekä valintoja tulisi tehdä molempi-

en fuusioituvien yritysten henkilöstöstä. Erkkilä (2001, 182) myös toteaa, että joh-

toryhmä olisi tärkeää julkistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta muu-

tosta päästäisiin tekemään konkreettisesti. Uuden osuuskaupan johto-organisaatio 

muodostettiin tutkimuksen kohteena olevissa osuuskaupoissa eri tavalla. Toisessa 

osuuskaupassa haluttiin heti lopullinen johto-organisaatio. Johdon paikat tulivat 

hakuun ja hakijat testattiin, jonka jälkeen osuuskaupan hallitus sai testien perus-

teella esityksen johdon kokoonpanosta. Toisessa osuuskaupassa puolestaan fuu-

sioistuvien osuuskauppojen toimitusjohtajat tekivät ensimmäisen version tulevasta 

organisaatiokaaviosta. Kaavioon oli sijoitettu kaikki sen hetkiset johdon jäsenet, eli 

ketään ei lähdetty karsimaan pois. 

 

”Joo, -- ja -- teki tämmösen, sen niinku fuusion organisaatiokaavion, ilmeisesti, kun 

tää kombiaantiofuusio on ollut, siinä haettiin aika paljon tasapainosta organisaatio-

ta, ei suosittu jompaa kumpaa, siinä tulee tasasesti idästä ja lännestä. Siinä oli 

ilmeisesti, kun ne kävi nämä organisaatiot läpi, vähän meillä oli päällekkäisyyksiä, 

onneks oli vähän limittäin ja lomittain nämä tehtävät. Enemmän se oli ehkä, että 

yksittäisten henkilöiden kanssa käytiin keskusteluja, että vähän räätälöitiin ne vas-

tuualueet, mutta mitään tämmösiä, ei tarvittu mitään yhteistoimintaneuvotteluja, 

että ne oli ihan henkilökohtasia keskusteluja sitten.” 
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Malli, jolla johto-organisaatio muodostettiin, vaikutti johdon tuntemuksiin vahvasti. 

Toisessa organisaatiossa, jossa lopullinen johto-organisaatio muodostettiin heti, 

aikaa meni enemmän jolloin myös johdon jäsenet ehtivät kokea epävarmuutta 

omasta tulevaisuudestaan.  

 

”Hirmu pitkähän se aika oli ja se fuusiovaihe oli kaiken kaikkiaan todella raskas, 

kun raskas varmaan, ketkä siinä mukana oli ja kenen tavallaan piti taistella siitä 

omasta paikastaan. -- se on sitten varmaan, onhan se vähän näytönpaikka, sitten-

hän sä teet ittelles hallaa, jos sä siinä vaiheessa alat jotenkin safetyy pelaamaan. 

Kyllä se mun mielestä, ei se niinku siihen, mut tietysti sen se rampautti heti, että 

mitään päätöksiähän ei voitu tehä, kun kaikki tulevaisuuteen tehtävät päätökset, 

niitä ei voinu tehä, kun ei tienny mikä se on.” 

 

Moni johto-organisaatiosta koki, että fuusiossa on tärkeää jakaa vastuualueet niin, 

ettei kenellekään tule liian isoa vastuuta. Pääsääntöisesti he näkivät huonona rat-

kaisuna kahden toimialan vastuuta fuusiotilanteessa, jossa tekemistä on joka ta-

pauksessa paljon. Samoin moni mainitsi, että organisaation muodostusvaiheessa 

motiivien ja sitoutumisen varmistaminen on tärkeää, jotta johto-organisaatioon ei 

jää henkilöitä, jotka eivät ole sitoutuneita omaan työhönsä. Tällaiset henkilöt ovat 

poikkeuksetta toiminnan ja kehityksen jarruna yrityksessä. 

 

”Et siinä mitä mun mielestä vois oppia, niin selkeästi pilkkoo ne osa-alueet, eikä 

kenellekään ahnehdita liian suurta pottia, koska ei siitä, jotkut selvii, mut kuiten-

kaan kuivin saappain.” 

 

5.3.3 Uuden osuuskaupan konttoritoiminnot 
 

Lanning et al. (1999, 238) kuvaa tutkimuksessaan tilannetta, jossa organisaa-

tiomuutos johtaa työntekijöiden työpisteen sijainnin vaihtoon. Uuteen paikkaan 
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siirtyminen voi lisätä uusia vuorovaikutussuhteita. Toisaalta muutos vaatii aikaa ja 

se aiheuttaa häiriöitä jokapäiväisessä toiminnassa. Työpisteen muuttuminen on 

henkisesti iso asia ja voi aiheuttaa muutosvastarintaa. Konttoritoiminnot olivat het-

ken fuusion jälkeisenä aikana samalla tavalla tutkimuksen kohteena olevissa 

osuuskaupoissa. Osuuskaupoissa oli kaksi konttoria samoilla paikoilla kun ennen 

fuusiotakin. Varuboden-Osla päätti noin vuosi fuusion jälkeen siirtyä yhden kontto-

rin malliin, ja sijoittivat konttorin alueen noin puoleen väliin Vantaalle, jossa yrityk-

sellä ei ollut liiketoimintaa. Vastineeksi pidentyneistä työmatkoista konttorin tukior-

ganisaatiolle luvattiin mahdollisuus kahteen etätyöpäivään viikossa. Monen haas-

tatellun mielestä tämä konttorin sijoittaminen Vantaalle oli hyvä ratkaisu. Siitä on 

sama matka alueen molempiin päihin ja näkymätön viesti on selkeä: ”emme suosi 

kummankaan entisen osuuskaupan aluetta, vaan sijoitumme puolueettomalle 

maaperälle”. Liiketaloudellisesti olisi voinut löytyä syitä sijoittaa konttori esimerkiksi 

Kirkkonummelle tai Porvooseen, entisten osuuskauppojen kotipaikoille, mutta täl-

löin viesti suosimisesta olisi ollut päinvastainen.  

 

Molemmille ratkaisuille, kahden konttorin, sekä yhden konttorin ratkaisulle löytyy 

perustelut. Kulttuurin näkökulmasta voidaan ajatella, että halutaan säilyttää erilliset 

kulttuurit, jotta myös kahden alueen alueidentiteetti säilyy (Buono et al. 1989) Osa 

Suur-Seudun Osuuskaupan johdon jäsenistä sekä yksiköiden esimiehistä kaipaa 

yhden konttorin mallia. He kokevat että se toisi yhtenäisyyttä ja kustannusetuja 

osuuskauppaan. Varuboden-Oslassa, jossa konttoritoiminnot päätettiin yhdistää, 

johdon jäsenet kertoivat haastattelussa, että yhdistäminen olisi ollut hyvä tehdä jo 

aikaisemmin. Kukaan ei haastattelussa pitänyt konttoritoimintojen yhdistämistä 

huonona asiana. 

 

”No tietysti aina jälkiviisaana vois sanoa, että just se konttori, sen toimintojen yh-

distäminen missä nyt on toteutettu, ne olis ehkä voinut tehdä vähän aikasemmin.” 
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”Joo se on yrityskulttuuri, mutta se on alueosuus sidonnaista, että näähän toimii 

yhdessä ryhmänä ja toisaalta täällä on toimialajohdolla työpaikat, jollonka ne saa-

daan kiinni ja voidaan pitää alueellisena ihmisille palaveria ja ne on tavoitettavissa 

täällä, mutta myöskin tuolla toisessa päässä, jollonka jos tällästä mallia ei olisi, 

esimerkiksi vain täällä olisi konttori, niin Salossa meitä ei välttämättä koettaisi salo-

laiseksi yritykseksi. Ja se on iso asia, äärimmäisen iso asia, varsinkin tällaisina 

aikoina mitä Salossakin nyt on.” 

 

Konttoritoimintojen yhdistyttyä Varuboden-Oslassa johto alkoi nähdä hyviä puolia 

yhdistämisessä. He kokivat näkevänsä yksiköiden esimiehiäkin useammin, koska 

he käyvät säännöllisesti konttorilla palavereissa. Sen sijaan tukitoiminnoille, jotka 

työskentelivät konttorilla, muutto yhteen konttoriin, joka oli kaikille eri paikassa kuin 

aikaisemmin, oli isoin muutoksen asia.  

 

”Kyllä tää yhteen konttoriin muutto oli aika monelle kova paikka ja ilman tätä etä-

työhommaa, siinä vastauksissa näki, että ehkä moni ei ois täällä töissä, että tää 

matka koetiin tosi rajuks muutokseks. Niin taloudellisesti kuin myös henkisesti.” 

 

Konttoritoiminnoista Varuboden-Oslan johdon jäsenet pohtivat myös, että samalla 

kun konttoritoiminnot yhdistettiin yhteen paikkaan, olisi myös organisaatio ollut 

hyvä rakentaa heti oikeanlaiseksi, jotta fuusiosta olisi saatu säästöjä toimintoja 

yhdistämällä. He totesivat, että toisaalta malli on pehmeä ihmisille, mutta toisaalta 

kaikki henkilöt kuitenkin tiesivät, että heitä on liikaa, jolloin oma tulevaisuus askar-

rutti joka tapauksessa.  

 

”No mä sanon näin vähän diplomaattiisesti, että yleensä tulee tällasia fuusioita, 

kyllä siinä yleensä vedetään aika ronskisti tätä organisaatiota siihen malliin mikä 

se tulee olee. Sitten hyvä tai pahassa, mut kuitenki, jos niitä etuja haluaa, niin näin 

se yleensä tehdään. Me ollaan päädytty vähän tällasiin kompromissimalleihin. Siin 
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voi olla hyvää, mut siinä voi olla kustannusnäkökulmasta vähän niinku haastetta-

kin.” 

 

 

5.3.4 Uuden yrityksen toimintamallien rakentaminen 
 

Kotter (1996, 51-66) korostaa työryhmän perustamisen tärkeyttä. Työryhmän on 

tarkoitus muodostaa yhteisiä toimintamalleja organisaatiolle. Fuusiossa yhteisten 

toimintamallien rakentaminen vie aikaa. Toisessa osuuskauppafuusiossa peli-

säännöt rakennettiin matkan varrella toimialan yksiköiden päälliköiden tapaamisis-

sa, kun taas toisessa fuusiossa perustettiin eri aiheisiin keskittyvät määrämuotoi-

set työryhmät jo noin puoli vuotta ennen fuusion ajankohtaa. Näissä työryhmissä 

oli eri organisaation tasoilta ja molemmista fuusioituvista osuuskaupoista osallistu-

jia. Työryhmissä pyrittiin myös hakemaan parasta käytäntöä, ei ainoastaan otta-

maan käytäntö jommastakummasta vanhasta osuuskaupasta. Työryhmien perus-

taminen koettiin hyväksi myös sen vuoksi, että samalla oppi tuntemaan toisesta 

osuuskaupasta tulevia henkilöitä. 

 

”Mehän perustettiin työryhmät heti alkuun että oli lakiasiat, talous, kiinteistöt, edus-

tajistovaalit, aop-asiat. Siihen valittiin kaksi Oslasta, kaksi Varubodenista. Tää teh-

tiin jo heti silloin vuoden vaihteessa, puoli vuotta ennen fuusiota jotta ne lähti heti 

tammikuussa työryhmät liikkeelle ja haettiin parhaat käytännöt. Listattiin ensin että 

näin me ollaan tehty, näin --. Sit no mitä tehdään nyt. Se oli hirveen tärkee. Silloin 

kun oli tämä big bang, niin oli jo aika paljon tehty. Saatiin kaikki sovittua. Uudet 

pelisäännöt. Ja ne me tehtiin, oltiin aika tarkkoja siitä, luodaan uutta, ei mennä 

vaan vanhalla. Mutta sekin tehtiin selväksi, että jos ollaan jotain unohdettu, niin 

silloin mennään vanhalla. Ei jääny sellaista, ettei oo mitään. Kyllä se organisoitu 

silleen, että jokainen tiesi omat vastuualueensa, missä ryhmässä on. Koska me-

hän nimettiin henkilöt. Sä vastaat tosta. Sit valittiin puheenjohtaja jokaisessa työ-
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ryhmässä ja raportoitiin -- jos oli jotain raportoitavaa. Se oli mun mielestä hyvin 

hoidettu.” 

 

”Sitten oli kuitenkin jokaiseen asiaan, ihan pienimpäänkin asiaan kaks, tai jopa 

useampikin toimintatapa ja niitä piti sitten käydä läpi ja muodostaa yks toimintata-

pa. Ja niitä sitten tietenkin porukassa hartiavoimin käytiin. Ja sitä ei voi ymmärtää 

kuinka paljon niitä asioita käytiin, että tänäkin päivä voi olla, että putkahtaa joku 

asia, että tää asia on ollut iät kaiket näin ja toisaalla näin ja sittenhän se on tietysti 

semmosta aika vaikeetakin työtä ja kun aina, etenkin siihen aikaan oli vielä kaks 

leiriä, aina toisten mielestä ne kaikki pelisäännöt ja ne tuli sieltä toiselta puolelta.” 

 

Valpola (2004, 29) kuvaa ensimmäisenä muutosprosessin vaiheena muutostar-

peen määrittelyn. Jotta muutos voidaan toteuttaa, pitää määritellä mitkä asiat täy-

tyy muuttaa ja yhtenäistää. Muutos pitää pystyä perustelemaan hyvin, jotta työnte-

kijät ymmärtävät miksi muutos on tarpeellinen ja mitä sillä tavoitellaan. Haasteena 

fuusion organisaatiomuutoksessa on huomioida ja tehdä näkyväksi kaikki toimin-

tamallit, joita organisaation sisällä ja osuuskaupan yksiköissä on. Pienetkin asiat 

voivat ratkaista sen, onnistuuko muutos vai ei. Muutoksen tärkeä elementti muu-

toksessa mukana oleville henkilöille on kuulluksi tulemisen tunne.  

 

”Kahvitauot ovat olleet ylläpitävänä voimana siellä. Fuusiossa ei osata ajatella, 

että kahvitauoilla olisi merkitystä. Ihmiset kantavat surua siitä, mitä ovat menettä-

neet ja sanovat, että kaikki on huonosti. Kaikki eivät edes tunnista että huono olo 

johtuu kahvitaukojen erilaisuudesta. Tärkeiden asioiden osalta liikutaan tunneta-

solla, ei niinkään järkitasolla.” 

 

Monelle johto-organisaation jäsenelle tuli yllätyksenä, miten paljon toiminta muuttui 

siirryttäessä pienestä osuuskaupasta kooltaan kaksinkertaiseen osuuskauppaan. 

He huomasivat, että toimintaan tuli pakonkin sanelemana paljon aikaisempaa 
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enemmän sääntöjä ja muotoseikkoja. He totesivat, että aikaisemmin pienessä 

osuuskaupassa oli hyvin läheinen johtamistapa, eteen tulevat kysymykset voitiin 

ratkaista heti. Isommassa osuuskaupassa päätöksiä ei välttämättä voi tehdä siinä 

hetkessä, vaan pitää miettiä koko ketjun tai jopa osuuskaupan kannalta parasta 

ratkaisua. Hyvänä puolena ryhtiliikkeessä on ketjumaisempi toimintamalli sekä 

parhaiden mahdollisten käytäntöjen ottaminen käyttöön. Toisaalta huomattiin 

myös, että myös organisaation yrityskulttuuri vaikuttaa siihen, millainen on uusi 

osuuskauppa. Jos toinen on jo aikaisemmin nojautunut enemmän yhdessä sovit-

tuihin sääntöihin, toisessa osuuskaupassa se on saattanut tuntua hyvinkin byro-

kraattiselta.  

 

Johdolla on tärkeä rooli fuusiossa yhteisten, uusien pelisääntöjen rakentaminen 

sekä osuuskaupassa että omalla toimialalla.  

 

”Tottakai voi ihan rehellisesti sanoa, että se mihin on itse kasvanut, niin se on siel-

lä päällimäisenä, tämä me yritettiin katsoa myöskin ja löytää niitä malleja, kun löy-

detään joku hyvä, niin se otetaan tietysti mukaan. Et kyllä se oli aina niinkun niiden 

asioiden pohtimista ja katsomista ja hakemista, että tulee sellainen ymmärrettävä 

kokonaisuus, mutta kyllä se painopiste tuli kuitenkin siitä omasta johtamisesta.” 

 

Tätä osa yksiköiden esimiehistä myös kritisoi. He kokivat, ettei heitä kuunneltu 

aidosti jotta olisi saatu parhaat toimintamallit vanhoista osuuskaupoista. 

 

5.3.5 Viestintä fuusioprosessissa 
 

Appelbaumin et al. (2000, 650) mukaan viestintä on avain onnistuneeseen yhdis-

tymiseen. Viestinnän perusteet tulee suunnitella viestintäsuunnitelmaan ja viestin-

nän tulee olla oikea-aikaista, uskottavaa ja mahdollisimman kattavaa. Viestinnän 

laiminlyönti aiheuttaa huhumyllyn käynnistymisen, jonka seurauksena syntyy epä-



95 
 

luottamusta. Varuboden-Oslassa fuusion viestintä lähti liikkeelle luottamusmiesten 

informoimisesta. Heille kerrottiin fuusioaikeista jo ennen lopullisen fuusioitumis-

päätöksen tekemistä. Heti fuusiopäätöksen synnyttyä informoitiin koko henkilöstö. 

Henkilöstölle haluttiin viestiä avoimesti, mutta sellaisella rajauksella, että vain sovi-

tut, lukkoon lyödyt asiat informoidaan. Informaatio kulki lähinnä tulosvastuullisten 

esimiesten yhteisten palaverien kautta toimipaikkoihin. Toimialajohtajat kertoivat 

omille alaisilleen tärkeät ajankohtaiset asiat palavereissa. Viestintään ei kummas-

sakaan case-osuuskaupassa keskitytty erityisesti, se oli fuusion yksi osa-alue. 

Johto ajatteli, että henkilöstö ei ole aiheesta kovinkaan kiinnostunut.  

 

”Mutta kun me lähdettiin siitä, että myymälöitähän tää ei sillä tavalla hirvästi kiin-

nosta, ja niin kuin huomattiinkin, ei kiinnostanutkaan tossa alkuvaiheessa, että 

enemmänhän tää oli tukitoimintojen iso muutos.” 

 

”Niin kyllä minusta kanssa hoidettiin molemmissa osuuskaupoissa se henkilökun-

nalle informoiminen sen jälkeen, kun kaikki päätökset oli tehty, kokoajan kerrottiin, 

että missä tahdissa ja millä tavalla edetään hommassa, ja mitä tulee muuttumaan 

ja kaikki nää asiat kerrottiin suoraan kaikille. Just sen takia, että ei jää mitään 

semmosia huhuja, vaan on kerrottu ihan selkeellä suomen- ja ruotsinkielellä.” 

 

Pääviesti toimipaikkoihin olikin, ettei fuusio vaikuta henkilöstön työpaikkoihin. Toi-

mipaikkoja ei ole tarkoitus sulkea, vaan toiminta jatkuu entiseen tapaan. Muutok-

set koskevat vain johto-organisaatiota. Samaan aikaan myös päätöksentekoa py-

rittiin aikaistamaan ja ennakoimaan, jotta informaatio ehtisi tavoittaa kaikki organi-

saation tasot. 

 

Molemmissa case-osuuskaupoissa alettiin julkaista tiheällä tahdilla toimipaikan 

seinälle laitettavaa ajankohtaiskirjettä, Varuboden-Oslassa VBO Expressiä ja 

Suur-Seudun Osuuskaupassa Expressoa. Aluksi lehdet ilmestyivät SSO:lla aina 
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kun oli informoitavaa, alkuvaiheessa lähes päivittäin. VBO:lla puolestaan ilmesty-

mistiheys oli kerran kahdessa viikossa. Lehden ilmestymistä harvennettiin kun 

katsottiin toimintojen vakiintuneen. Molemmat tiedotteet ovat jääneet osuuskaup-

poihin elämään yhä edelleen. Näiden ”pikaviestien” lisäksi molemmissa osuus-

kaupoissa alettiin julkaista myös harvemmin ilmestyvää henkilöstölehteä, VBO:lla 

Bossi ja SSO:lla Basso. Näille molemmille lehdille haettiin omat roolit, ja sitä kaut-

ta muodostui myös osa osuuskaupan viestintäsuunnitelmaa.  

 

Yksiköiden esimiehet kokivat pääsääntöisesti viestinnän riittäväksi fuusion aikana. 

Esimiehet kokivat, että kaikki tieto oli halutessaan saatavilla. Sitä pidettiin myös 

hyvänä, että kysyttäessä vastauksiakin oli nopeasti saatavissa.  

 

”Kaikki tieto oli saatavilla, minkä halusit itse vastaanottaa. Mutta kuten tiedämme 

muutenkin, niin he joita asiat kiinnostavat, kiinnosti tämäkin. Muita ei.” 

 

Uuden osuuskaupan syntyessä tarvitaan paljon erilaisia ohjeita, kun toimintamalle-

ja yhtenäistetään. Ohjeita lähettää kukin tukiorganisaation henkilö omaan vastuu-

alueeseensa liittyen. Varuboden-Oslassa yksiköiden esimiehet alkoivat suhtautua 

sähköpostitse tuleviin ohjeisiin kriittisesti, koska viestejä tuli paljon ja ne olivat kun-

kin henkilön persoonallisella tavalla kirjoitettu. Ongelma ratkaistiin siten, että Varu-

boden-Oslassa alettiin kerätä viikon varrella valmistuvat ohjeet yhdelle henkilölle, 

joka lähetti ne kerran viikossa toimipaikkoihin yhdellä viestillä. Tämä lisäsi yksiköi-

den esimiesten tyytyväisyyttä viestintään.  

 

Toinen viestinnällinen haaste oli se, ettei kentällä tiedetty uuden tukiorganisaation 

tehtäväjakoja. Yksiköiden esimiehet olisivat mielellään soittaneet vanhalle tutulle 

yhteyshenkilölle. Tilanne jatkui puoli vuotta fuusion jälkeen tyytymättömänä, kun-

nes esimiehille toimitettiin tukiorganisaation puhelinluettelo.  
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”Ja yhtenä ongelmana just se viestintä, koska kun yhdistetään tapoja tehdä, niin 

sittenhän kävi niin, että tuki- ja palvelutoiminnot rupes tyyliin jokainen asiantuntija 

lähettämään omia ohjeistuksia kentälle. No mikä on helpompi lähettää sähköpostil-

la, kaikki VBO:n esimiehet jakelulla, siinä on, tehkää näin. Ja mä ymmärrän ihan 

täysin, että esimiehillä rupes pinna kiristymään, koska niitä ohjeita tuli 56 vähin-

tään. Ja sit kun jokaisella on omat tavat kirjoittaa, että joku kirjottaa romaanin, se 

on niinku 15 sivunen ja osa kirjoittaa viisi ranskalaista viivaa, mistä ei niiku, pitäs 

ruveta pohtimaan mitä nyt pitäs rupee tekemään. Siinä kyllä huomattiin, että alko 

semmonen konttorin, me puhutaan aika paljon tuki- ja palvelutoiminnoista esimies-

ten välillä, että siinä alko semmonen, olemaan törmäyskurssi, että konttorista on 

tullut harmaa massa, ei tiedä enää kuka hoitaa ja mitä hoitaa ja vähän toisinpäin, 

esimiehet ei tottele meidän ohjeita.” 

 

5.3.6 Johdon ja yksikön esimiesten ajatuksia muutoksesta 
 

Myös johto-organisaation jäsenet kokevat tarvitsevansa tukea. Haastatteluissa osa 

johdon jäsenistä kertoi toivoneensa löytävänsä sellaisen alaisen, ”oikean käden”, 

jonka kanssa voisi käydä keskusteluja eri tilanteista ja pohtimaan, mihin seuraa-

vaksi kannattaa tähdätä toiminnassaan. Toinen taas halusi tukea omalta esimie-

heltään, toimitusjohtajalta. Myös toimitusjohtajat kertoivat pohtineensa omaa taus-

taansa ja kykeneväisyyttään johtamaan fuusion mukanaan tuomaa muutosta. He 

kokivat, että mitä enemmän kokemusta johtaja omaa, sitä helpompi hänen on hy-

pätä kerralla lähes kaksinkertaisen organisaation johtajaksi. Johtaja, joka on tällai-

sessa prosessissa mukana, kokee hyväksi saada liikkeenjohdollista konsultaatiota 

onnistuakseen hyvin muutoksen johtamisessa.  

 

Ennen lopullista johto-organisaation muodostamista jokaisen johdon jäsenen olisi 

punnittava oma jaksamisensa fuusiossa. Toiminta kärsii aina paljon, jos johdon 

jäsen päättää jättää tehtävänsä kesken fuusioprosessin. Johdon rooliin kuuluu 

myös tehdä riskisuunnitelma kaikista tärkeistä fuusioon liittyvistä seikoista. Haas-

tatteluissa nostettiin esille johto-organisaation pysyvyys yhtenä selvitettävänä 
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asiana. Jokaisen johto-organisaation jäsenen poislähdön varalta olisi hyvä olla 

olemassa varasuunnitelma, jottei missään tilanteessa jäätäisi tyhjän päälle. Fuu-

siotilanteessa se saattaa aiheuttaa isoja ongelmia. 

 

Kotter (2009, 86-87) kehottaa johtajia raivaamaan aikaa olennaisille tekemisille ja 

unohtamaan muutoksen ajaksi kaikki epäolennaiset ja matalan prioriteetin asiat. 

Johto-organisaation jäsenillä saattaa olla erilaisia luottamustehtäviä esimerkiksi 

SOK:lla. Myös haastatteluissa todettiin, että kun osuuskaupat päättävät fuusioitua, 

pitäisi keskittyä kokonaan fuusion toteuttamiseen ja jäädyttää siksi ajaksi muut 

tehtävät. Johdon läsnäoloa oman osuuskaupan alueella tarvitaan täysipainoisesti 

fuusioprosessin aikana.  

 

Erkkilä (2001, 182-184) toteaa, että vaikka muutokset henkilöstön näkökulmasta 

olisivat fuusiossa pieniä, ne on tärkeää kuitenkin huomioida. Muutokset voivat olla 

esimerkiksi osastojen yhdistämistä, esimiehen vaihtumista ja uusiin työkavereihin 

tutustumista. Yksiköiden esimiehet eivät kokeneet fuusion tuoneen suuria muutok-

sia heidän arkeensa. Suurimmaksi muutokseksi he nimesivät uusien työkaverei-

den ja kollegoiden tulemisen mukaan yhteisiin palavereihin. Lisäksi he kokivat yh-

teisten pelisääntöjen luomisen ja kulttuurin yhtenäistämisen vaikuttaneen hieman 

omaan työhönsä. Yksittäisiä esimiehiä osallistui toimintamallien yhtenäistämis-

ryhmiin, jolloin muutos vaikutti heihin enemmän kuin muihin. Suuremman osuus-

kaupan mukanaan tuoma muodollisuus koettiin ”isoveljen valvomisena”.  

 

”Ei juurikaan. Joitain toiminnallisia muutoksia mm. myynnintilityksiin yms. toiminta-

tapoihin joita yhdenmukaistettiin kahden osuuskaupan vanhojen tapojen pohjilta.” 

 

Osuuskaupan eri henkilöstöryhmistä fuusio vaikutti johdon lisäksi eniten konttorin 

tukiorganisaatioon. Tämä tuli yllätyksenä lähes kaikille. Vaikka ajateltiin että kaksi 

osuuskauppaa oli kuin ”kaksi marjaa”, esimerkiksi taloushallinnon prosessit olivat 
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aivan erilaisia fuusioituvissa osuuskaupoissa. Myös yksiköiden esimiehet tunnisti-

vat tukitoimintojen yhtenäisyyden haasteet ja kaksi konttoria asioina, jotka he nos-

tivat esiin pohtiessaan, mitä olisi voinut tehdä fuusiossa toisin. Suur-Seudun esi-

miehet kokivat, että halutut toimintatavat ja tehostaminen jäivät toteutumatta kah-

den konttorin vuoksi, kun taas Varuboden-Oslan esimiehet mainitsivat tehtävänku-

vien epäselvyydet tukitoiminnoissa. Esimiehet eivät tienneet keneen olisi pitänyt 

ottaa yhteyttä eteen tulevissa ongelmatilanteessa. Tämän asian ratkaisi Love Boat 

-risteilyllä jaettu tukitoimintojen puhelinluettelo.  

 

Erityisen hyvin fuusiossa tulosyksiköiden esimiesten mielestä meni toimintamallien 

yhtenäistäminen. Viestinnän onnistumista pidettiin tärkeänä seikkana tyytyväisyy-

dessä. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että uusiin työkavereihin oli mahdollista tutus-

tua säännöllisissä tapaamisissa. 

 

”Uusiin työkavereihin tutustuminen ja sen huomaaminen vaikka kulttuurit ovat eril-

laiset, ongelmat samanlaiset.” 

 

Yksiköiden esimiehet kokivat fuusion näkyneen pääsääntöisesti vain jäykempänä, 

byrokraattisempana toimintana. Sitä kautta mainittiin myös oman työn ilon ja va-

pauden hieman kärsineen muutoksesta, kun omaa päätäntävaltaa supistettiin tar-

kempien, yhtenäisten toimintamallien myötä. 

 

”Uusia ohjeita, määräyksiä ja pyrokratiaa. Myös työn ilo ja oma vapaus, ja mahdol-

lisuus tehdä omia päätöksiä väheni.” 
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5.4 Tuntemukset fuusioprosessin eri vaiheissa 
 

Kotterin (2009, 6-7) mukaan muutoksen aikaiset tuntemukset eivät aina tarkoita 

sitä, että ajattelee asioiden olevan joko todella hyvin tai erittäin huonosti. Henkilö 

voi nähdä ja tuntea muutoksen tuovan mukanaan hienoja tilaisuuksia, mutta myös 

uhka- ja riskitekijöitä. Fuusion aikana uuden osuuskaupan johto-organisaatioon 

kuuluvien henkilöiden tunteet vaihtelivat, riippuen henkilöstä, levollisesta olosta 

aina shokkituntemuksiin asti. Pääsääntöisesti tuntemusta ensi vaiheessa kuitenkin 

kuvailtiin sanoilla ”mielenkiinto”, ”levollisuus” ja ”positiivisuus”. Näiden positiivisten 

tunteiden pohjana puolestaan moni mainitsi viestinnän ja tiedottamisen erinomai-

sen onnistumisen. Kun tietoa on tarpeeksi, on helpompi käsitellä omia tunteita. 

Uutisen kuultuaan jokainen johdon jäsen käsitteli sen omalla tavallaan. Epävar-

muutta oman työn puolesta ei juuri esiintynyt ja yleisesti ajateltiin, että jos samas-

sa työtehtävässä ei voi jatkaa, jotain muuta työtä löytynee yrityksen sisällä. Moni 

myös koki fuusion uutena mahdollisuutena sekä osuuskaupalle että itselleen hen-

kilökohtaisesti. 

 

”Henkilökohtaisesti näin sen mahdollisuutena, osuuskauppojen näkökulmasta sii-

nä että molemmat oli kuitenkin tämmösiä keskikokosta pienempiä osuuskauppoja 

ja ei ollu isompiin, tämmösiin isomman luokan investointeihin oli vähän kapeat har-

tiat. Kyl mä näin tän sillä tavalla positiivisena mahdollisuutena ja näin ne ajatukset 

sitten kyllä toteutuikin.”  

 

Toimipaikkojen esimiehet ajattelivat fuusiosta melko samalla tavalla, kuin johtokin. 

Tuntemukset vaihtelivat kielteisyydestä positiivisuuteen. Osa esimiehistä koki fuu-

sion ja sen tuomat suuremman osuuskaupan etenemismahdollisuudet ja edut erit-

täin positiivisena asiana. Osa koki fuusion asiaksi, joka ei koske omaa työtä ollen-

kaan. 
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”Tottakai ensimmäisen kerran olin hämilläni kun kuulin fuusiosta. Toisaalta ajatte-

lin ettei asia varmaankaan kuulu juurikaan minulle. Vaan muut tahot hoitavat fuu-

sion ja keskitymme vain ja ainoastaan tutun työn tekemiseen. Valmisteluvaiheessa 

ei juurikaan tarvittu minun työpanostani joten se ei juurikaan koskenut minua. To-

teutuksen jälkeen meni muutama kuukausi siihen että saimme luotua yhteistä kult-

tuuria. Palaveerasimme yhteisiä pelisääntöjä varten.” 

 

Kahden alueen yhdistäminen herätti osassa johdon henkilöistä myös pelkoa 

omasta jaksamisesta. Alue koettiin suureksi ja epävarmuuden tunteita toi oman 

vastuualueen laajuus ja pitkät välimatkat toimipaikkojen välillä. Myös konttorin si-

joittumista jompaankumpaan päähän aluetta pelättiin työmatkan pituuden kasva-

misen vuoksi.  

 

”Sillon kun sen ekan kerran näki sen kartan, niin mietti vaan, että miten tää on joh-

dettavissa tämmönen maantieteellinen alue. Eihän toi nyt oo kun ajamista, loppu-

pelissä. Tota, kyll se jossain vaiheessa hirvitti ja varsinkin kun realisoitu siinä alku-

vaiheessa tuli ajettua tosi paljon. Tuli sillon mieleen, että tätäkö tää sitten on seu-

raavat 50 vuotta. Mutta mutta, ei siinä nyt oikeestaan muu hämmästyttäny, tietysti 

se kyllä herätti heti sen epäilyksen, ett tuleeko tässä semmonen itä-länsi jako, ett 

kokoajan siitä puhuttiinkin, että siit pitäis päästä tosi nopeesti eroon ja puhuttas 

vaan yhdestä osuuskaupasta. Maantieteelle ei loppupelissä ihan rajattomasti voi.” 

 

Vanhan osuuskaupan pientä kokoa ylistettiin yksiköiden esimiesten suunnalta ja 

pelättiin, että suuremmassa osuuskaupassa menetetään helppo ja tuttu tapa toi-

mia konttorin tukiorganisaation kanssa. Pelättiin myös että toisen fuusioituvan 

osuuskaupan ollessa hieman pienempi, se joutuu toisen määräysvallan alle. 

 

”Ehkä jonkin verran sitä että -- alkaa meitä "määräillä" ja me pienenpänä osuus-

kauppana joudumme sopeutumaan heidän ajatuksiinsa, näinhän ei sitten ollut.” 
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Sekä johto että yksiköiden esimiehet olivat pääsääntöisesti samaa mieltä siitä, 

ettei fuusio vaikuta yksikön henkilöstön arkeen millään tavalla. Muutama esimies 

kertoi käyneensä oman yksikkönsä henkilöstön kanssa keskusteluja fuusiosta ja 

sen vaikutuksista. Keskustelut olivat rauhoittaneet alkuun hämmentynyttä ilmapii-

riä.  

 

”Ensin kysellen ja vähän pelokkaana, mutta kun asiasta puhuttiin, niin kaikki ym-

märsivät, että toimipaikkamme toimii entiseen malliin.” 

 

Työn määrä ei tullut yllätyksenä johdolle. Osa johdosta koki, ettei fuusio juurikaan 

lisännyt työmäärää, jos osasi priorisoida omaa tekemistä. Osa johdosta puoles-

taan käytti paljon aikaa työpaikalla, ja koki ettei vuorokaudessa riitä tunnit. 

 

”Siitä puol vuotta ennen kuin fuusio alkoi, niin oma elämä loppu siihen, tein joka 

päivä töitä kaksi vuotta melkein. Kyl siinä on, no perhe on ja lapset ja mies ollu 

kärsivällisiä, mutta ei sitä kyllä, ei se, ei siinä kyllä meinannut vuorokaudessa tun-

nit riittää. Mutta sitten taas tää on ollu kiva tehä, mä oon ite halunnut tehdä sen 

näin, mä oon itte halunnu panostaa siihen täysillä, toki vois tehdä sitä, että työ on 

vaan työtä, itseään säästellen, mutta en usko, että lopputulos olis ollut niin hyvä. 

Ihan samanlailla täällä on muutkin tehnyt. Oppinut on hirveesti ja saanut paljon 

matkan varrella itse. En koe yhtään, ett ois uhrautunu tai ajanu ittensä burn outiin 

tai tämmöstä, että kyllä se on antanut energiaa kanssa.” 

 

”No ei hirveesti oikeestaan, että niinku business as usual aika pitkälti, ett enem-

män se lisätyö tehdään siellä hallinnon ja konttoritoimintojen kanssa, ett ne oli 

varmaan aika kovassa puristuksessa. Mutta ei se suoraan kaupallisiin toimintoihin 

hirveesti se vaikuttanu. Sit tietysti, kun tulee muutoksia niin, sit joutuu niinku pe-
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rehtymään ja siihen tekemään vähän ekstraa. Mut ei se valmisteluvaihe, en muista 

ainakaan, että olisi ollut mitenkään hirveen työläs tai raskas tai mitään sellaista.” 

 

”Mutta olisi sitä vielä, sitä fuusion syntyaikaa, niin sillon kolmessa eri osuuskaupan 

johtoryhmässä oli sitten näitten muitten, sen haltuunoton ja neuvotteluiden ja or-

ganisaatiomuodostuksen ja muun kanssa, niin voi vaan niinku kuvitella, kuin koki 

ittesä riittämättömäks, vaikka teki ihan jumalattomasti töitä, niin ei mikään ei riittä-

ny mihinkään.” 

 

Johto-organisaatiossa fuusion raskautta lisäsi vielä alkuvaiheessa se, ettei ollut 

välttämättä tietoa omasta tulevaisuudestaan yrityksessä. 

 

”Tottakai, eihän kukaan oo yli-ihminen, et ainahan sitä vähän miettii mihin laskeu-

tuu. Mut se ei saa olla se pääjuttu ja duuni jatkuu siinä ohessa ja se pitää hoitaa.” 

 

5.4.1 Toiveet fuusioon liittyen 
 

Ennen fuusion toteutumista johdolla oli vahva toive nopeasta organisoitumisesta, 

jonka jälkeen voisi keskittyä fuusion eteenpäin viemiseen ja uuden osuuskaupan 

toimintatapojen rakentamiseen. Johdon puheissa fuusion seurauksena toivottiin 

erityisesti synergiaetuja, kriittisen massan lisääntymistä ja vahvempaa tasetta.  

 

”Siis yrityksen kannalta mä näin pelkkiä hyötyjä, koska se on, molemmat aika pie-

niä osuuskauppoja niin kyllähän tää toi selvästi skaalaetuja. Tulee isompi toimiala, 

tulee vakaampivarainen yritys ja kyl mä näin myös, niinku tota kehittymismahdolli-

suutta erilailla. Et tavallaan itse se kombinaatiofuusio, siinä se positiivisuus millä 

lähettiin liikkeelle, tuntu, että luodaan parempi työpaikka kaikille.” 
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Myös asiakkaiden ajateltiin saavan etua fuusiosta toiminnan tehostumisen lisäksi. 

 

”No tietysti kun kaks alueosuuskauppaa yhtyy, niin totta kai, että siitä tulee näitä, 

sanotaanko, synergia-etuja. Meidän toiminta tehostuu, pystytään vastaamaan to-

hon asiakaspintaan, asiakasomistajapintaan paljon paremmin, kun mitä pienenä 

osuuskauppana ollaan pystytty. Kyllä ne sit siihen asiakkuuksiin ja tehokkuuteen 

liittyy.” 

 

Osa johdosta suhtautui epäilevästi fuusiosta saataviin etuihin. Koettiin, että taseen 

vahvistuminen on lopulta ainut etu, joka fuusiosta on mahdollista saada. 

 

”No sehän oli just tää, että jos laitetaan yks plus yks, niin tuleeko siitä kaks. Niin 

siitähän ei koskaan näin tuu yritysten kanssa. Ja sitten jos ite mietti hallinnon kan-

nalta, niin toimipisteet jatkaa suurinpiirtein samalla tavalla, sehän on ihan selvä, ei 

ne mihinkään muutu. No sitten tää, että miten voidaan hallinnossa säästää tai mitä 

sieltä olis löydettävissä, sieltä ei nyt löytynyt kauheesti mitään, ainut oli se vah-

vempi tase. Et ei siin sillein ollu nähtävissä mun mielestä.” 

 

Yksiköiden päälliköiden selkein toive fuusiota koskien oli vakavaraisempi ja sitä 

kautta varmempi työnantaja. Ajateltiin, että oma työpaikka on helpompi säilyttää 

isommassa osuuskaupassa. Samoin toivottiin vertaistukea, koska pienemmässä 

osuuskaupassa kukin toimiala on väistämättä pienempi.   
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6 TUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella fuusion käytännön toteutusta kah-

dessa case-osuuskaupassa kulttuurimuutoksen ja organisaatiomuutoksen näkö-

kulmasta, sekä selvittää, millaisia tuntemuksia fuusioprosessi aiheuttaa johdossa 

ja esimiestasolla. Olen jakanut luvun kuusi siten, että ensin kerron yleisiä havain-

toja osuuskauppafuusioon liittyen. Alaluvuissa puolestaan tarkastelen kiteytetysti 

tutkimuksen tuloksia ja esitän niistä johtopäätöksiä tutkimuskysymysteni mukai-

sessa järjestyksessä aloittaen kulttuurimuutoksen toteutuksesta, edeten organi-

saatiomuutokseen ja sitä kautta fuusion herättämiin tuntemuksiin. Lopuksi arvioin 

tutkimuksen hyväksikäyttö- ja jatkotutkimusmahdollisuuksia.  

 

Tutkimuksen haastatteluissa esimiesten ja johdon vahva näkemys oli, ettei fuusio 

vaikuta juurikaan yksiköiden henkilöstöön. Heijastuksia tulee toki yksikön esimie-

heltä, eli jos esimies kokee fuusion haasteelliseksi, se näkyy koko henkilöstöön 

ajan mittaan. Sen sijaan tutkimuskysymysten asettelussa ei osattu ottaa huomioon 

konttorin tukitoimintoja, jotka tutkimuksen edetessä nousi johdon ohella ryhmäksi, 

joka konkreettisimmin fuusion joutuu kokemaan ja johon kohdistuu suurimmat vai-

kutukset. Nämä vaikutukset heijastuvat sitten myös toimipaikkoihin jos esimerkiksi 

tukiorganisaatiolle ei ole tehty selkeitä tehtäväjakoja ja informoitu niitä koko 

osuuskauppaan. Tähän on ratkaisuna muun muassa puhelinluettelo ja sen jaka-

minen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kaikkiin osuuskaupan yksiköihin.  

 

Kombinaatiofuusiossa tapahtuu sekä organisaatiomuutos, että organisaatiokulttuu-

rin muutos. Organisaatiomuutos keskittyy enemmän byrokratiaan – miten kaksi 

yritystä saadaan juridisesti yhdeksi yritykseksi. Tässä asiassa ei voi tekemisestä 

tinkiä, vaan asia hoidetaan viimeisen päälle kuntoon. Siihen löytyy myös tukea ja 

apuja helposti sekä S-ryhmän sisältä että voidaan palkata ulkopuolelta apua. Sen 

sijaan kulttuurimuutos on haasteellinen, jo sen vuoksi, ettei sen olemassaoloa 

usein edes havaita. Koska sitä ei havaita, siihen ei fuusioprosessin edetessä osata 
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järjestää aikaa ja panoksia. Toisaalta, vaikka kulttuurimuutoksen olemassaolosta 

olisi aavistus, voi myös olla, että byrokratian pyörteissä siihen ei haluta laittaa re-

sursseja.  

 

Johtoon palkattujen henkilöiden olisi hyvä punnita omaa jaksamistaan ja sitoutu-

mistaan ennen fuusioprosessin alkua. Tämä siitä syystä, että yrityksen kokonaisti-

lanne hankaloituu huomattavasti, jos joku avainhenkilöistä lähtee kesken muutos-

prosessin pois. Pitää myös ymmärtää kaikkien osapuolien, miten kokonaisvaltai-

sesta asiasta fuusiossa on kysymys. Johdon pitää jättää kaikki muut luottamus-

toimet ja keskittyä fuusion loppuun saattamiseen. Fuusion prosessi kestää tutki-

muksen mukaan noin kaksi vuotta. 

 

Osuuskaupan pääkonttorin paikka oli tutkimuksessa myös vahvasti esillä. Molem-

missa case-osuuskaupoissa koettiin vahvasti, että yhden konttorin malli olisi paras 

ja tehokkain, sekä organisaation näkökulmasta että kulttuurin näkökulmasta. Kui-

tenkin alueidentiteetilläkin on asiakkaiden mielessä tärkeä merkitys, jota osuus-

kaupan johto-organisaation tulee pohtia tarkasti ennen päätöksentekoa uuden 

osuuskaupan konttorin sijainnista. Henkilöstö puolestaan voi kokea kahden kontto-

rin luovan kaksi erillistä aluetta, jolloin kulttuuri ei aidosti pääse yhdistymään uu-

dessa osuuskaupassa.  

 

6.1 Fuusion toteutus kulttuurimuutoksen näkökulmasta 
 

Organisaatiomuutos ja kulttuurimuutos kannattaa ajatella omina erillisinä, vaikka-

kin päällekkäisinä prosesseina. Kulttuurimuutos toki jatkuu paljon fuusiohetken 

jälkeenkin. Moni asia tulee vasta fuusion jälkeen esiinkin.  

 

Scheinin (2009, 209) mukaan uuden kulttuurin luominen lähtee liikkeelle olemassa 

olevan kulttuurin ymmärryksestä. Kulttuurin ymmärrystä voi parantaa tutustumalla 
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toiseen yritykseen ja tutkimaan, miten sen yrityskulttuuri eroaa oman yrityksen 

kulttuurista. Haastatteluissa moni johtaja kertoikin myöhemmin ymmärtäneensä 

että olisi pitänyt aikaisemmin, jo ennen fuusiota, lähteä tutustumaan toiseen 

osuuskauppaan. Tätä vaihetta ei kumpikaan case-osuuskaupoista toteuttanut. Jot-

ta muutosta on mahdollista hallitusti viedä eteenpäin, ymmärrys fuusioituvien 

osuuskauppojen kulttuurieroista täytyy synnyttää. 

 

Toinen asia kulttuurin yhtenäistämisprosessiin liittyen on työryhmätyöskentely kult-

tuurillisten yksityiskohtien löytämiseksi (Schein 2009, 82). Myöskään tällaista kult-

tuuriin keskittyvää työryhmää ei ollut, vaan toisessa case-osuuskaupassa olleet 

työryhmät keskittyivät organisaatiomuutokseen. Johto-organisaatiossa on tärkeää 

olla henkilöitä, jotka ottavat kulttuurimuutoksen tärkeäksi ja päällimmäiseksi asiak-

si omalle tehtävälistalleen, lähtee valmistelemaan ja edistämään kulttuurimuutosta. 

Uuden yrityksen johdon ja kulttuurimuutoksen työryhmän on myös tärkeää miettiä, 

minkälainen yritys haluaa olla tulevaisuudessa ja tehdä kulttuurin linjaukset sen 

mukaisesti ja lähteä myös johtamaan muutosta linjausten suuntaan määrätietoi-

sesti.  

 

Johto-organisaation lisäksi myös yksiköiden esimiehiä on tärkeää osallistaa kult-

tuurimuutoksen suunnitteluun ja toteutukseen. Jokainen toimialajohtaja tulee tun-

nistaa omista alaisistaan henkilöitä, jotka sitoutuvat muutoksen eteenpäin viemi-

seen ja kollegoidensakin sitouttamiseen. Usein negatiivisimmista ja äänekkäim-

mistä henkilöistä voi löytyä kaikista parhaat muutoksen eteenpäin viejät.  

 

Schein (2009,85) muistuttaa, että ulkopuolisen avun käyttäminen kulttuurien yhte-

näistämisessä on tärkeätä. Haastattelujen perusteella johdon jäsenet kokivat, että 

konsultista oli paljon hyötyä ja hänen työpanoksensa on onnistuneen kulttuurimuu-

toksen kannalta suorastaan välttämätön, kun johto-organisaation pitää samanai-

kaisesti käsitellä sekä organisaatiomuutosta, että kulttuurimuutosta. Sopiva aloit-

tamisajankohta konsultin mukaan tulolle olisi noin kolme kuukautta ennen fuusion 
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ajankohtaa. Tällöin olisi aikaa kartoittaa kulttuurin eroavaisuudet ja tehdä suunni-

telma kulttuurien yhdistämiseksi.  

 

Toimialajohtajat kokivat isona haasteena mustasukkaisuuden toimialajohtajan 

ajasta. Käytännön tilanteessa vanha vastuualue säilyy ja fuusioituvasta osuuskau-

pasta tulee vastuualuetta lisää. Koko uuden osuuskaupan saman toimialan esi-

miehille on tärkeää järjestää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteisiä ta-

paamisia, jossa myös kehitetään yhdessä toimialan toimintamallit ja pelisäännöt. 

Näin saadaan yhteenkuuluvuuden tunnetta lisättyä ja toisaalta mustasukkaisuutta 

toimialajohtajan ajasta vähennettyä. Toimialajohtajan on myös alkuvaiheessa ker-

rottava omille alaisilleen omista työskentelytavoistaan ja siitä, kuinka usein hänellä 

on tavoitteena kiertää oman vastuualueensa toimipaikoissa. Tutustumista toiseen 

alueeseen lisäsi paljon sekä johto-organisaation, että yksiköiden esimiesten mie-

lestä se, että esimiesten vastuuyksiköitä vaihdettiin alueelta toiselle. Yhdistyminen 

alkoi tapahtua luontevasti, kun entisten osuuskaupparajojen yli tuli uusia esimie-

hiä, jolloin toimintatavat alkoivat muuttua yhdenmukaisiksi. 

 

Vaikka koettiin, että fuusio ei vaikuta henkilöstöön juurikaan, johto piti hyvänä sitä, 

että henkilöstölle kuitenkin järjestettiin yhteisiä tilaisuuksia, jossa oli tarkoituksena 

lisätä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.  

 

6.2 Fuusion toteutus organisaatiomuutoksen näkökulmasta 
 

Kotterin (1996, 21) kahdeksanvaiheiseen muutosmalliin peilaten fuusion toteutus 

case-osuuskaupoissa eteni oppikirjamaisesti. Molemmissa case-osuuskaupoissa 

fuusion julkistamisesta alkaen oli noin puoli vuotta aikaa valmistautumiselle ennen 

fuusion ajankohtaa. Molemmissa osuuskaupoissa valmistautumisaika tuntui riittä-

vän, vaikka kritiikkiä kiireestä monelta johtajalta tulikin. Lyhyt valmistautumisaika 

teki juuri toivotunlaisen tuloksen; piti keskittyä tekemiseen eikä oman kohtalon 

pohtimiseen liiaksi. Ajankohtana ehdottomasti parempi vaihtoehto oli vuoden vaih-
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de, jolloin sekä järjestelmät että muut käytännön asiat luonnistuivat paremmin fuu-

siolle.  

 

Ohjaavan tiimin perustaminen (Kotter 1996, 51-66) eteni kahdella eri tavalla tutki-

muksen osuuskaupoissa. Toisessa organisaatiokaavio tehtiin valmiiksi kahden 

toimitusjohtajan toimesta, toisessa haettiin suoraan valmis organisaatio haun ja 

valinnan kautta. Ensimmäinen vaihtoehto on aiheuttanut sen, että organisaatiota 

on pitänyt karsia myöhemmin pienemmäksi, jolloin säästöjä ei ole saatu toivotulla 

tavalla ja toisaalta muutos on vallinnut pidemmän aikaa. Jälkimmäinen vaihtoehto 

näytti toimivan paremmin, eli lopullinen organisaatio valittiin heti. Tässä vaihtoeh-

dossa olisi syytä kuitenkin huomioida, että valintaprosessi olisi mahdollisimman 

lyhyt kestoltaan, jotta muutosta päästäisiin tekemään. Kritiikkiä tätä mallia kohtaan 

tuli hieman myös yksiköiden esimiehiltä, joille jäi se mielikuva, että vain toisen 

osuuskaupan johtoa valittiin uuteen johtoryhmään. Valintaprosessi tulisi pystyä 

perustelemaan hyvin. Johdon jäsenet puolestaan kokivat tärkeänä sen, ettei vas-

tuualueita määritellä liian isoksi, jotta kokonaisuus pysyisi myös muutoksen aikana 

hallinnassa. 

 

Vision ja strategian laatiminen (Kotter 1996, 67-77) lähti käyntiin pian ohjaavan 

tiimin perustamisen jälkeen. Kuten haastatteluissa kävi ilmi, suunnitelman laatimi-

sessa on hyvä linjata selkeästi, millä tavalla uusia toimintamalleja lähdetään ra-

kentamaan. Organisaatiomuutoksessa vanhat toimintamallit tulee kirjata ylös ja 

tehdä päätös, millaisella toimintamallilla tästä eteenpäin toimitaan – jommankum-

man osapuolen tavalla vai ihan uudella mallilla. Jotta kombinaatiofuusio toteutuu 

kunnolla, kaikkea ei voi eikä kannata ottaa vain toisesta osuuskaupasta, vaan ai-

dosti tutkia mikä toimintamalli olisi tehokkain ja paras uudelle osuuskaupalle.  

 

Muutoksesta viestiminen (Kotter 1996, 85-100) näytti myös toimivan hyvin mo-

lemmissa case-osuuskaupoissa. Viestintäsuunnitelma tehtiin heti fuusion suunnit-

telun alussa ja eri viestimille suunniteltiin oma roolinsa. Viestiä lähti suoraan yksi-
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köihin, ja alussa pääviesti oli yksiköiden suuntaan, että mikään ei muutu, kaikkien 

työpaikat säilyvät. Tämä tuntui haastattelujen perusteella olevan tärkeä viesti, kos-

ka henkilöstö ei kokenut oloaan epävarmaksi kovinkaan paljoa.  

 

Konttorilta lähteviin ohjeistuksiin löydettiin hyvä jäsennystapa, kun kaikki viikon 

varrella kertyneet ohjeet kasattiin yhteen ja lähetettiin yhden kerran viikossa yksi-

köihin. Samoin tärkeä oivallus oli tukitoimintojen yhteystietolistauksen toimittami-

nen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yksiköihin. Se olisi vienyt suurimmalta 

muutosvastarinnalta terän. 

 

Henkilöstön valtuuttaminen vision mukaiseen toimintaan (Kotter 1996, 101-115) 

onnistui haastattelujen mukaan erityisesti toiselta osuuskaupalta. Osa yksiköiden 

esimiehistä pääsi mukaan kehitysryhmiin, joissa uusia toimintamalleja kehitettiin 

fuusion suunnitteluvaiheessa. Molemmissa osuuskaupoissa myös valmennettiin 

sekä esimiehiä että henkilöstöä. Valmentaminen näytti toimivan Kotterin (1996, 

101-115) kuvailemalla tavalla, esimiehet ottivat enemmän vastuuta uusien asioi-

den toimeenpanosta valmennuksen jälkeen.  

 

Lyhyen aikavälin onnistumisien varmistamista sekä juhlistamista (1996, 117-124, 

131-142) tehtiin molemmissa case-osuuskaupoissa muun muassa järjestämällä 

sekä koko henkilöstön tapahtumia, että esimiesten tapahtumia. Tapahtumat sitout-

tivat osallistujia muutokseen ja samalla he myös näkivät, että johto-organisaatio 

tulee hyvin toimeen keskenään. Erityisesti Love Boat -risteily esimiehille ja tukior-

ganisaatiolle oli onnistunut tilaisuus sitouttamisen ja vanhan taakse jättämisen nä-

kökulmasta. Samoin koko henkilöstön tilaisuus VBO Good Together toi lisää ym-

märrystä muutokseen ja toimipaikkaesittelyjen tekeminen sitoutti työryhmiä toisiin-

sa. Toisessa osuuskaupassa puolestaan heti ensimmäinen vuosi oli tuloksellisesti 

erinomainen, se perusteli hyvin miksi fuusio tehtiin. 
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Uusien toimintamallien käyttöönotto ja vakiinnuttaminen (Kotter 1996, 145-158) oli 

se vaihe, mikä fuusiossa kaikista eniten näkyy koko henkilöstölle, kun muut vai-

heet näyttäytyvät yleensä enimmillään yksiköiden esimiehille. Esimiehet ja henki-

löstö tarvitsevat tukea uusien mallien käyttöönottoon. Tämä edellyttää johdon pe-

rustelua uusille asioille.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella Kotterin kahdeksanvaiheiseen malliin voisi lisätä 

vielä kaksi täsmennystä. Ensimmäinen täsmennys on oikeasti tärkeiden asioiden 

tunnistaminen organisaatiossa. Henkilöstön hyvinvointiin vaikuttaa vahvasti pie-

netkin asiat, jos ne ovat tärkeitä. Toisen osuuskaupan fuusiossa tällainen asia oli 

kahvitauot. Kun ne muutettiin toisen fuusioituneen osuuskaupan säännöillä toimi-

viksi, menetys oli suuri ja se vaikutti myös kaikkeen muuhun muutosprosessin asi-

oihin.  

 

Toinen täsmennys Kotterin malliin on kuulluksi tuleminen. Muutoksessa on tärkeää 

että muutoksen kohteena olevat henkilöt kokisivat tavalla tai toisella, että heidän 

näkemyksiään on kuultu ja he ovat päässeet vaikuttamaan uusiin toimintamallei-

hin. Kuulluksi tulemisen tunne lisää motivaatiota ja sitoutumista muutoksen toteut-

tamiseen. Tästä syystä työryhmien perustaminen fuusion suunnitteluvaiheessa oli 

erinomainen lähtökohta muutosten jalkauttamiselle. 

 

6.3 Eri organisaatiotasojen kokemus fuusiosta 
 

Haastatteluissa huomattiin, että jokainen johtoryhmän jäsen ja fuusiossa osallise-

na oleva henkilö ajattelee fuusioaikaa ja siihen liittyviä tekemisiä omasta näkökul-

mastaan. Näin ollen toimitusjohtajalla on keskimäärin kaikista laajin näkemys koko 

fuusiosta, kun taas esimerkiksi toimialajohtaja näkee asiat oman toimialansa ja 

tekemisiensä kautta. Toimialajohtajalla ei ole välttämättä syvällistä kokonaiskäsi-

tystä fuusion eri näkökulmista. Tämä omasta näkökulmasta katsominen on tärke-

ää ottaa huomioon tarkasteltaessa tutkimuksen käytettävyyttä. Toisaalta esimer-
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kiksi toimialajohtajan toimialanäkemys voi olla hyvinkin tärkeä näkökulma toiselle, 

fuusioon valmistautuvalle toimialajohtajalle. 

 

Hyvä ja avoin viestintä on johdon positiivisten tunteiden edellytyksenä siinä vai-

heessa, kun fuusiohanke julkistetaan. Myös fuusion syiden kattava perustelu aut-

taa muutoksen käsittelyssä ja nopeuttaa muutoshalukkuuden syntymistä. Mahdol-

lisimman pikainen oman tulevaisuuden selveneminen auttaa toimintakyvyn säily-

misessä. Johdon haastatteluissa tulikin voimakkaasti esiin toive tietää mahdolli-

simman varhaisessa vaiheessa oma paikka organisaatiossa, ja se, onko tulevai-

suutta uudessa yrityksessä.  

 

Johto-organisaation tuntemuksiin vaikutti paljon myös heidän saamansa tuen 

määrä. Osa koki tärkeänä saada tukea omalta esimieheltään, eli toimitusjohtajalta, 

kun taas osalle tärkeämpää oli luottohenkilö ns. apukätenä. Heidän oli tärkeää 

päästä keskustelemaan muutoksesta ja seuraavaksi edistettävistä asioista. Jos 

tukea ei ollut saatavissa, johtaja koki väsymyksen ja stressin tuntemuksia.  

 

Toiveet fuusioon liittyen olivat melko selkeät. Toivottiin synergiaetuja, kriittisen 

massan lisääntymistä ja vahvempaa tasetta, vaikka osa johto-organisaation jäse-

nistä ei nähnytkään kaikkia etuja mahdollisina, vaan tunnistivat ainoastaan vah-

vemman taseen mahdollisena etuna. Yksiköiden päälliköille selkein toive fuusioon 

liittyen oli vakavaraisempi työnantaja, paremmat etenemismahdollisuudet sekä 

vertaistuen lisääntyminen. 

 

Kaiken kaikkiaan johto-organisaatio koki fuusion muutoksena, joka vaatii työ-

panosta normaalia enemmän. Työtä teetti erityisesti uusien toimintamallien raken-

taminen ja kulttuurimuutos. Näiden asioiden huolellinen suunnittelu ja ymmärtämi-

nen auttavat myös työssä jaksamisessa.  
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6.4  Arviointi tutkimuksen hyväksikäyttö- ja jatkotutkimusmahdollisuuksista 
 

Tätä tutkimusta voi hyödyntää osuuskaupoissa, joissa suunnitellaan fuusiota ja 

sen käytännön toteutusta. Tutkimuksen tavoitteena olikin kirjata yksiin kansiin näi-

den kahden case-osuuskaupan näkemykset fuusiossa huomioitavista seikoista. 

Näin on mahdollista seuraava mahdollinen fuusio tehdä helpommin ja vaivatto-

mammin, ottaen jo valmiiksi huomioon mahdollisia kompastuskiviä.  

 

Kombinaatiofuusion järkevyyttä kahden osuuskaupan välillä tulisi harkita tarkoin. 

Fuusio absorptiofuusiona olisi yksinkertaisempi, koska tällöin yrityksen sopimukset 

ja y-tunnus säilyisivät ja toiminta voisi jatkua samojen ehtojen voimassa ollessa. 

Tällaista ratkaisua toki ei osuuskaupan hallintoelimet helpostikaan tule tekemään 

silloin, kun kyseessä on kaksi samankokoista osuuskauppaa. Sekä Suur-Seudun 

Osuuskaupalla, että Varuboden-Oslalla on historiassaan tilanne, jossa hallinto ei 

hyväksynyt fuusiota. Tämän tutkimuksen jatkona olisikin hyvä tutkia, millaista tie-

toa osuuskaupan hallintoneuvostot ja edustajistot tarvitsevat yhdistymisen päätök-

senteon tueksi, sekä millaisia valmisteluja fuusiota suunnittelevissa osuuskaupois-

sa on hyvä tehdä ennen kuin hallinnolle esitetään päätösehdotus fuusiosta.  

 

Rajasin tutkimuksestani pois fuusion toteuttamispäätökseen johtaneet seikat. Aihe 

on kuitenkin erittäin mielenkiintoinen ja monitahoinen, millä tavalla fuusiopäätös 

saadaan aikaiseksi eri päätöselimissä. Osuuskauppojen hallintoelimissä tunteet 

pääsevät usein vaikuttamaan siihen ratkaisuun, lopetetaanko osuuskauppa ja pe-

rustetaan toisen osuuskaupan kanssa uusi yritys. Aiheesta olisi jopa väitöskirjaksi 

asti. 
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LIITE 1:Haastattelurunko / johtoryhmän jäsenet 

 

• Mikä on oma työhistorianne? 

• Mikä oli roolinne organisaatiossa fuusion alkaessa? 

• Mitä ajattelitte silloin kun fuusiosta kerrottiin ensimmäisen kerran? Entä 

valmisteluvaiheessa? Toteutuksen jälkeen? 

• Mitä toivoitte fuusiolta? 

• Miltä fuusion aika tuntui kaiken kaikkiaan? (huomasitteko muutosta elämäs-

sä ja tuntemuksissa)? 

• Mitä pelkäsitte kun kuulitte fuusiosta? 

 

• Miten johto valmistautui muutokseen? 

• Miten fuusio eteni? Millaisia vaiheita fuusiossa oli? Millainen aikataulu? 

• Milloin fuusiota lähdettiin valmistelemaan, mikä oli fuusion syy ja tarkoitus? 

• Ketkä fuusiota oli toteuttamassa käytännössä? 

• Miten johto muodostettiin? 

 

• Mitä mielestänne olisi voitu tehdä toisin fuusiossa? Mitä pitäisi mielestänne 

ottaa huomioon paremmin seuraavissa mahdollisissa fuusioissa? 

• Mikä meni erityisen hyvin? 

• Millaisia muutoksia fuusio toi fuusioituviin osuuskauppoihin? 

 

• Miten henkilöstölle informoitiin fuusion etenemisestä? 

• Miten ajattelitte henkilöstön (erikseen työntekijöiden ja esimiesten) suhtau-

tuvan fuusioon ja ajattelevan fuusiosta fuusion aikana? Entä jälkeen? 

• Miten henkilöstö otettiin huomioon fuusion aikana? 

 

 

 

 

 



 

LIITE 2: Viesti ja kyselyrunko / yksiköiden päälliköt 

 

Tervehdys!  

 

Olen valmistelemassa gradua aiheenani osuuskauppafuusiot ja niiden käytännön 

toteutus. Case-osuuskauppoina tutkimuksessani on Suur-Seudun Osuuskauppa 

SSO ja Varuboden-Osla. Tutkimustani teen entiselle työnantajalleni Jollas Instituu-

tille, eli kumpikaan tutkimuksessani olevista osuuskaupoista ei ole tutkimuksen 

tilaajana. Tavoitteenani on saada koottua tulevaisuuden varalle fuusiosta hyviä 

käytäntöjä, jotta seuraavat mahdolliset fuusiot toteutuisivat mahdollisimman hyvin.   

 

Tutkimuksessani on kaksi näkökulmaa: organisaatiomuutos ja organisaatiokulttuu-

ri. Jotta saisin kokonaiskäsityksen siitä, miten fuusio on mennyt eri tahojen mieles-

tä ja miten organisaatiokulttuuri on yhtenäistynyt, olisi erittäin tärkeää saada teiltä 

esimiehiltä näkemyksiä aiheen tiimoilta. Siksi toivoisinkin, että Sinulla olisi hetki 

aikaa vastata muutamaan kysymykseen. Vastaukset käsitellään täysin nimettömi-

nä ja luottamuksellisesti. Voit vastata omalla äidinkielelläsi kysymyksiin. 

Annan mielelläni lisäinfoa tarvittaessa. 

Tutkimus fuusion tuomista muutoksista 
 

Yleiset 
1. Olin töissä esimiehenä fuusion aikaan 
• Marketissa 
• Ravintolassa 
• Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan alalla 
• Tavaratalo- tai erikoistavarakaupassa 
• Rauta-, maatalous-, tai puutarhakaupassa 
• Autokaupassa 
• Muualla, missä 



 

 

2. Olen töissä  
• SSO:lla 
• VBO:lla 

Organisaatiomuutos 

• Mitä ajattelit silloin kun fuusiosta kerrottiin ensimmäisen kerran? Entä val-

misteluvaiheessa? Toteutuksen jälkeen? 

• Mitä toivoit fuusiolta? 

• Vaikuttiko fuusio päivittäiseen työhösi? Jos vaikutti, niin miten? 

• Mitä pelkäsit kun kuulit fuusiosta? 

• Mitä kerrottiin fuusion syyksi? 

• Miten oma työryhmäsi koki fuusion? 

• Mitä mielestäsi olisi voitu tehdä toisin fuusiossa? Mitä pitäisi mielestäsi ot-

taa huomioon paremmin seuraavissa mahdollisissa fuusioissa? 

• Mikä meni erityisen hyvin? 

• Miten henkilöstölle informoitiin fuusion etenemisestä? Oliko viestintä mie-

lestäsi riittävää? 

Organisaatiokulttuuri 

• Millaisia muutoksia fuusio toi fuusioituviin osuuskauppoihin? 

• Miten kaksi eri kulttuuria näkyi fuusion jälkeen? 

• Kauanko meni, ennen kuin koit osuuskaupan aidosti fuusioituneen, eli alu-

eet olivat sulautuneet yhdeksi osuuskaupaksi? 

• Mitä käytännön toimenpiteitä tehtiin että kahden osuuskaupan kulttuurit 

saatiin yhtenäistettyä?  

• Onnistuttiinko mielestäsi kulttuurien yhtenäistämisessä hyvin? 

 

 

 

 

 



 

Hej! 

 

Jag håller på att färdigställa min gradu och mitt ämne är adelslagsfusioner och hur 

de förverkligats i praktiken. I min undersökning har jag använt två case; Suur-

Seudun Osuuskauppa SSO och Varuboden-Osla. Min undersökning har två infall-

svinklar: organisationsförändringen och organisationskulturen. Mitt mål är att 

samla in bra praktiska metoder från fusionerna för framtiden, så att eventuella 

kommande fusioner kan förverkligas så bra som möjligt. Så att jag kan få en hel-

hetsbild av hur fusionen har gått, ur olika synvinklar och hur organisationskulturen 

har utvecklats, är det viktigt att jag får av er förmän, era synpunkter. Därför hoppas 

jag att Du har tid att svara på några frågor. Svaren behandlas naturligtvis anonymt 

och konfidentiellt. Du kan svara på frågorna på ditt eget modersmål. 

Undersökning om skedda förändringar i samband med fusionen 
 

Allmänt 
1. Jag jobbade som förman under fusionen i 
• En market 
• I restaurang 
• I trafikbutik eller bränslebranchen 
• I varuhus eller specialvaruhus 
• Järn- , jordbruk-, eller trädgårdshandel 
• Bilhandel 
• Någon annanstans, var 

 

2. Jag jobbar i:  
• SSO 
• VBO 

Organisationsförändring 

• Vad tänkte du när man berättade om fusionen första gången? Eller vid för-

beredande skedet? Efter fusionen? 

• Vad förväntade du dig av fusionen? 

• Inverkade fusionen på ditt dagliga arbete? Om det gjorde det, hur? 



 

• Vad var du rädd för när du hörde om fusionen? 

• Vad gav man som orsak till fusionen? 

• På vilket sätt upplevde din arbetsgrupp fusionen? 

• Vad tycker du man kunde ha gjort annorlunda under fusionen? Vad tycker 

du att man borde bättre beakta i en eventuell kommande fusion?  

• Vad gick speciellt bra? 

• Hur informerades personalen om hur fusionens framsteg? 

Organisationskultur 

• Vilka förändringar hämtade fusionen till de fusionerade andelslagen? 

• Hur syntes de två olika kulturerna efter fusionen? 

• Hur länge gick det, före du ärligt upplevde att andelslaget fusionerats, så att 

området hade smält ihop till ett andelslag? 

• Vilka praktiska åtgärder gjordes för att de två andelslagens kulturer kunde 

förenas?  

• Tycker du att man lyckades med att förena de båda kulturerna? 
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