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Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka esimiesten 

odotukset ja kokemukset erosivat toisistaan kombinaatiosulautumisessa, jossa kaksi 

osuuskauppaa liitettiin toisiinsa vuonna 2013. Tutkimus lähestyy aihetta muutoksen 

näkökulmasta, kuinka organisaatio muuttuu ja mitä tapahtuu kun kaksi organisaatio-

kulttuuria kohtaa. Tutkimuksen kohteeksi oli rajattu sulautumisen kannalta tärkein 

sidosryhmä, esimiehet, joiden odotuksia ja kokemuksia seurattiin 13 kuukauden 

ajan. Tiedon kerääminen tapahtui kolmessa eri vaiheessa kyselytutkimusten avulla. 

Tämä tutkimus vahvisti monien aiempien tutkimusten tuloksia kulttuurien 

kohtaamisesta ja niistä haasteista, joita organisaatiot kohtaavat muutoksen edessä. 

Tutkimuksen tärkein havainto oli, että organisaatiokulttuurien kohdatessa toinen 

kulttuureista joutuu aina sopeutumaan ja muuntautumaan valtakulttuurin mukaisesti. 
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The aim of this master´s thesis was to point out the difference between supervisors´ 

expectations and experiences in a combination merger.  The study approaches the 

topic from the perspective of the change. How the organization changes and what 

happens when two organizational cultures face each other.  The study was limited to 

the managers, whose expectations and experiences were followed for 13 months. 

Data collection took place in three stages and was collected by surveys. This study 

confirmed the results of many previous studies, the encounter of cultures and the 

challenges that organizations face in front of the change. The main finding of the 

study was that when two organizational cultures face, the weaker culture will always 

adapt and transform according to the dominant culture. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Yrityksen tulevaisuuden kilpailukyvyn säilymisen eteen on taisteltava yhä kovemmin 

nopeasti muuttuvassa maailmassa. Globaalien toimijoiden vaikuttavuus Suomessa 

on kasvanut voimakkaasti koko 2000-luvun ja ne asiat ja tilanteet, joita ei vielä 1990-

luvun loppuvuosina tunnistettu tai tunnustettu, haastavat nyt yritysjohdon päivittäin 

pohtimaan kilpailukeinoja, joilla tulevaisuuden markkinoilla tulisi pärjätä. Taloudellista 

taantumaa seuraava ostovoiman heikkeneminen sekä alueellinen epätasapaino ovat 

kasvukeskusten ulkopuolella haasteita, jotka mittaavat yrityksen kyvyn sietää 

muutosta. Muun muassa nämä tekijät pakottavat yritykset muuttumaan selvitäkseen 

tulevaisuuden kilpailussa. 

 

Työyhteisöissä ja organisaatiossa tapahtuu muutoksia koko ajan. Muutokset 

nähdään ja koetaan eri tavoin. Jollekin yksikölle tai työyhteisölle sama asia voi 

merkitä hyvin pientä asiaa, toiselle taas maailmaa mullistavaa asiaa, jota pelätään tai 

josta innostutaan suuresti.  

 

Organisaatiomuutoksiin on olemassa monia syitä. Osa niistä on pakon sanelemaa ja 

osa on hyvin suunnitellun muutoksen aikaan saamaa. Pärjätäkseen muutoksessa 

uudistumiskykyiset organisaatiot uudistavat, muokkaavat ja järjestelevät 

resurssejaan ja siten menestyvät tulevaisuudessa paremmin kuin muutokseen 

kykenemättömät kilpailijansa. 

 

Organisaation muutoksissa koko organisaation tulee olla uudistumiskykyinen. 

Kyvyn uusiutua tulee kuvastaa myös ylemmän johdon tahtotilaa. Omilla teoillaan ja 

puheillaan ylemmän johdon tulee saada koko organisaatio, esimiehet etenkin, 

sitoutumaan organisaation yhteisiin tavoitteisiin. Suuressa muutoksessa esimiesten 

asenteet ja kyvykkyys viedä muutosta eteenpäin korostuvat. Esimiehet ovat 

kuvainnollisesti uuden ja vanhan välissä työnantajan asialla ja joutuvat myös tarkasti 

punnitsemaan omat tuntonsa muutoksen vaikuttavuudesta tulevaisuuteen. 
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Ulkoiset ja sisäiset paineet taloudellisessa taantumassa kasvavat koko ajan 

haastaen organisaatiot miettimään kilpailukeinoja ja päivittämään strategioita sekä 

samalla kehittämään parempaa esimiestyötä, parempaa johtamista.  

 

Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää niitä syitä, jotka ajoivat 2010-luvun 

alkuvuosina kaksi osuuskauppaa aloittamaan keskustelut yhdistymisestä 

pärjätäkseen tulevaisuudessa kilpaillussa paremmin yhdessä kuin erikseen. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, rajaus ja tutkimusongelma 

 

Tämän kvalitatiivisen case-tutkimuksen tavoite on havainnoida teorian ja 

empiriaosuudessa toteutettavan kyselytutkimuksen ja siihen liittyvän toissijaisen 

materiaalin avulla, miten kahden yhdistyvän osuuskaupan esimiehet kokivat vuonna 

2013 toteutetun kombinaatiofuusion. 

  

Tutkimusjoukko rajattiin koskemaan yhdistyvien osuuskauppojen esimiehiä ja 

tukitoimintoja. Fuusion onnistumisen kannalta tämä yli sadan henkilön joukko oli 

tärkeässä asemassa kuvastamassa henkilökunnan ja asiakkaiden tuntoja ja 

odotuksia. Tämän kokoinen joukko on myös tehokas viestimään ylemmän johdon 

viestiä eteenpäin omissa organisaatioissaan. Jokapäiväisessä esimiestyössään he 

joutuvat ottamaan kantaa moniin tulevaisuuteen vaikuttaviin asioihin ja tämänkin 

vuoksi olivat oikea kohderyhmä vastaamaan tähän tutkimukseen.  

 

Tämän tutkimuksen päätutkimusongelma on miten yhdistyvien osuuskauppojen 

esimiehet kokivat fuusion ja sitä seuranneen kulttuurin muutoksen? 

 

Päätutkimusongelmaa selvitetään seuraavien alaongelmien avulla: 

 

 Mitä fuusiolla tarkoitetaan? 

 Mitä organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan? 

 Mitä organisaatiomuutoksella tarkoitetaan ja miten se koetaan? 
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1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen rakenne on pyritty tekemään mahdollisimman johdonmukaiseksi. 

Johdannossa kartoitetaan tutkimuksen taustaa ja käydään läpi tavoitteet sekä rajaus, 

tutkimusongelma. Tämän jälkeen paneudutaan tutkimuksen pääaiheisiin 

kirjallisuuden ja aiempien tutkimusten näkökulmasta.  

 

Aluksi, luvussa kaksi määritellään fuusion käsite ja avataan osuuskauppafuusioiden 

lähihistoriaa ja luvussa kolme käsitellään organisaatiokulttuuria kirjallisuuden avulla. 

Luvussa neljä käydään läpi organisaatiomuutosta ja siihen liittyviä asioita. 

 

Luku viisi on tutkimuksen kannalta pääluku. Siinä esitellään tutkimuksen case.  

Luvussa kuusi esitellään tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset. Alkuun kerrotaan 

fuusioprosessia mukana olleen konsultin yhteenveto ja tämän jälkeen paneudutaan 

tutkijan johtopäätöksiin. Lopuksi esitetään tämän tutkimuksen perusteella nousseet 

jatkotutkimusehdotukset. 
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Kuvio 1. Tutkimuksen rakenne 
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2 FUUSIO 

Organisaatiomuutokset ja fuusiot ovat tämän päivän aktiivisia keinoja kehittää 

toimintaa ja luoda tulevaisuuteen menestymisen mahdollisuuksia. Päätökset 

muutoksesta voivat olla selkeitä mutta vasta muutoksen toteutus ratkaisee 

onnistumisen. (Valpola, 2004) 

Monen yritysmaailmassa tapahtuvan fuusion tavoitteena on saavuttaa strategisia 

mittakaavaetuja. 1960-luvulla kehitettiin toimiva, yrityksen yhteenkuuluvaisuutta 

arvioiva käsite, synergia. Synergiaetuja voi syntyä siitä, että jaetaan yhteisiä tiloja, 

tuotantokoneistoja tai käytetään hyväksi esim. yhteistä tutkimus- ja kehitysosaamista 

kehittämällä tuotteita useille bisnesalueille, tai yhteistä jakelujärjestelmää. Synergian 

etu on ns. 2+2=5 vaikutus, joka taas merkitsee, että yrityksen investointien 

kokonaistuotto on korkeampi kuin tuottoaste joka olisi tuloksena, jos yrityksen 

jokainen yksikkö toimisi ilman yhteisiä tai toisiaan täydentäviä tekijöitä. (Ansoff, 

1984,105-106) 

Fuusioituminen voidaan omalla tavallaan nähdä myös vallankäytön välineenä mutta 

se voi tarkoittaa fuusioitavalle yrityksellä myös pelastumista väistämättömältä 

tuholta.  

Saavuttaakseen toivotut kustannushyödyt on sulautuminen tarpeen tehdä 

täydellisesti päällekkäisiä toimintoja vähentäen.  

Yritysoston jälkeinen sulautumisvaihe on vuorovaikutteinen ja asteittainen prosessi, 

jossa kahden organisaation työntekijät totuttelevat työskentelemään ja tulemaan 

toimeen keskenään. Sulautumisstrategian valintaan vaikuttaa myös yrityshankinnan 

ympärillä oleva ilmapiiri, joka ilmenee henkilöstön positiivisena tai negatiivisena 

suhtautumisena yrityskauppaan. 
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2.1 Fuusion määritelmä  

Fuusio eli sulautuminen on yksi yrityskaupan muodoista. Sulautumisella tarkoitetaan 

menettelyä, jolla yhtiö siirtää kaikki varansa ja velkansa toiselle yhtiölle. 

Osakeyhtiölain 16 luku määrittää sulautumisen tapahtuvan kahdella tavalla, joko 

absorptiosulautumisena tai kombinaatiosulautumisena. (Siikarla, 2006, 270)  

Absorptiosulautumisessa yksi tai useampiyhtiö sulautuu varoineen ja velkoineen 

vastaanottavaan yhtiöön. Mikäli vastaanottava yhtiö omistaa kaikki sulautuvan yhtiön 

osakkeet, sulautuminen on tytäryhtiösulauttaminen. Muissa absorptiosulautumisessa 

vastaanottava voi omistaa sulautuvan yhtiön osakkeita, mutta se ei ole 

välttämätöntä.( Ukkola & Vilppula, 2004, 163) Muita absorptiosulautumisen muotoja 

ovat kolmikantasulautuminen ja tavallinen sulautuminen. 

Sulautuminen voi tapahtua kombinaatiosulautumisena, jolloin vähintään kaksi 

sulautuvaa yhtiötä sulautuu perustamalla yhdessä vastaanottavan yhtiön. 

Sulautuminen käynnistyy sulautuvan/sulautuvien ja vastaanottavan yhtiön hallitusten 

laatiman sulautumissuunnitelman allekirjoittamisella. Kombinaatiosulautumisessa 

sulautumissuunnitelma korvaa perustamiskirjan ja suunnitelmaan on sisällytettävä 

ehdotus vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestykseksi sekä ehdotus vastaanottavan 

yhtiön toimielimistä (hallitus ja tilintarkastaja) tai siitä, miten heidät valitaan. (Karsio 

et al. 2012. 42-43) 

Fuusiossa yhdistyvät yritysten varojen ja velkojen lisäksi myös organisaatioiden 

kulttuurit. Yhdistyvillä organisaatioilla voi olla toisistaan huomattavasti eroava 

yrityskulttuuri, arvomaailma ja toimintatavat. Fuusion onnistumiseen voi vaikuttaa 

merkittävästi se, kuinka hyvin yhdistettävä organisaatiot pystytään integroimaan 

keskenään ja saadaan toimimaan yhtenä yrityksenä.  

Yritysjärjestely on aina vaativa strateginen prosessi, joka edellyttää monenlaista 

erityisosaamista sekä resursseja, koordinointia ja kokonaisnäkemystä. 
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2.2 Yrityskauppa osana kasvustrategiaa 

Yritysosto on yksi voimakkaimmista, mutta myös eniten resursseja vaativista 

keinoista kasvattaa yritystä. Yrityskaupan toteuttaminen on aina strateginen päätös, 

sillä se liittyy usein markkinoiden ja/tai tuotevalikoiman laajentamiseen. Usein 

päätökseen liittyy uhan tai mahdollisuuden havaitseminen yrityksen strategisessa 

toimintaympäristössä. Tämän vuoksi yrityskaupan tulisi tukea liiketoimintaa sekä 

parantaa kannattavuutta, yleistä tehokkuutta ja tuottavuutta.  

Yrityskauppaa suunniteltaessa on ensin selvitettävä, miten mahdollinen yritysosto 

liittyy yrityksen strategiaan ja johtaako suunnitteilla oleva kauppa ehkä koko 

strategian muuttamiseen. Vain poikkeustapauksessa yrityskauppaa koskeva päätös 

voi olla muuta kuin strateginen päätös. Yritysosto voi olla välttämätön keino 

laajentua, mikäli kilpailu toimialalla on haastavaa jo ennestään ja mahdollisesti 

pienenevät markkinat saattavat sulkea kokonaan pois mahdollisuuden perustaa uusi 

oma valmistus- tai markkinointiyksikkö. (Katramo et al. 2011. 24-25) 

Erkkilän(2001) mukaan integraation tavoitteena on integroida ostettu yritys 

menestyksekkäästi ostavaan yritykseen. Menestyksen määrittely on aina 

tapauskohtaista. Kuten muissakin projekteissa, integrointiprojektissa on alussa syytä 

määritellä tavoitteet, eli mitä projektilta halutaan. Integraation tavoitteet ovat 

useimmiten taloudellisia ja operatiivisia, kuten esimerkiksi päästä mahdollisimman 

nopeasti yrityskaupan jälkeen toimimaan normaalin toimintamallin mukaan. 

Selkeiden tavoitteiden asettaminen auttaa tekemään päätöksiä ja pakottaa pitämään 

sovitut aikataulut. 

Yritysten yhdistäminen tuo organisaatioihin paljon haasteita, ja 

integraatioprosessissa onnistuminen vaatii kurinalaista projektin johtamista. 

Tavallisia syitä integraation epäonnistumiseen ovat muun muassa puutteellinen 

viestintä ja tiedonjako, epäselvät tavoitteet, sekä vaativien johtamistaitojen 

puuttuminen. Onnistumiseen vaikuttaa myös projektin oikea-aikainen toteuttaminen 

ja seuranta. (Katramo et al. 2011, 443) 
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2.3 Osuuskauppafuusiot 2000-luvulla 

Yrityskauppojen suunnittelu ja toteutus missä tahansa yritysmuodossa vaatii paljon 

ennakkotyötä ja varautumista tulevaan. Pelkästään taloudellisesta näkökulmasta 

yhdistymisen tuomat mahdollisuudet ja sitä uhkaavat riskit on ”paperilla” helposti 

yhdistettävissä entistä paremmaksi kokonaisuudeksi. Henkinen perintö ja kulttuuri, 

sekä sen muokkaaminen ja uudistaminen, yhteisistä käytännöistä sopiminen ja 

niissä pysyminen ovatkin monesti se haaste, jonka fuusio pidemmällä aikavälillä luo. 

S-ryhmässä tapahtui suuri murros 1980-luvulla. Tällöin useat pienet paikalliset 

osuuskaupat yhdistyivät suuremmaksi osuuskaupaksi ja alueosuuskaupat saivat 

synnyn. Tuolloin noin 200 paikallista osuuskauppaa sulautettiin alueensa 

suurimpaan osuuskauppaan. 

Tähän päivään mennessä fuusiot ovat muokanneet osuuskauppakenttää niin että 

nykyään S-ryhmän muodostavat 20 itsenäistä alueosuuskauppaa ja niiden omistama 

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) Lisäksi S-ryhmään kuuluu kahdeksan 

paikallisosuuskauppaa.  

2000-luvulla on nähty useita merkittäviä osuuskauppafuusioita. Merkittävin lienee 

vuonna 2004 Helsingin Osuuskaupan ja Osuusliike Elannon sulautuminen HOK-

Elannoksi. Fuusion myötä pääkaupunkiseudulle syntyi S-ryhmän suurin 

alueosuuskauppa, jonka tänä päivänä omistaa lähes 600 000 

asiakasomistajataloutta. 

Fuusioilla on haettu yleisesti ottaen synergiaetuja yrityksen rakenteissa mutta 

eritoten on ajettu omistajien etua perustamalla alueellisesti vahvempia 

osuuskauppoja, joilla on kykyä myös tulevaisuudessa vastata kovenevaan kilpailuun 

ja haasteisiin toiminnan ja asiakasomistajien palveluiden kehittämiseksi ja 

kehittymiseksi.  

HOK-Elannon fuusion lisäksi vuonna 2004 syntyi myös Suur-Seudun Osuuskauppa, 

jossa salolainen Salon Seudun Osuuskauppa ja lohjalainen Osuuskauppa Seutu 

sulautuivat perustaen uuden osuuskaupan. 
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Vuonna 2010 Lammin Osuuskauppa sulautui sitä ympäröivään Hämeen 

osuuskauppaan ja vuonna 2011 alueellisesti laajalle levittyvä Osuuskunta 

Varuboden ja Osuuskauppa Osla sulautuivat Osuuskauppa Varuboden-Osla 

Handelslagiksi. 

Viimeisin suuri osuuskauppafuusio on tämän tutkimuksen kohde. 1.1.2013 

toimintansa aloitti Kymen Seudun Osuuskauppa, joka syntyi kombinaatiofuusiossa, 

jossa Osuuskauppa Ympäristö ja Osuuskauppa Ympyrä sulautuivat perustaen 

uuden osuuskaupan. 

 

 

Taulukko 1. 2000-luvulla fuusioituneet osuuskaupat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhdistyneet osuuskaupat Fuusiossa syntynyt PVM Asiakasomistajat Pääasiallinen toimialue

Helsingin Osuuskauppa 

HOK-Elanto 1.1.2004 590 000 Uusimaa

Osuusliike Elanto

Salon Seudun Osuuskauppa

Suur-Seudun Osuuskauppa 1.1.2004 64 000 Lohja-Salo

Osuuskauppa Seutu

Lammin Osuuskauppa

Hämeenmaan Osuuskauppa 1.10.2010 150 000 Kanta- ja Päijät-Häme

Hämeenmaan Osuuskauppa

Osuuskunta Varuboden

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag 1.7.2011 58 000 Itä-Länsi Uusimaa, Ahvenanmaa

Osuuskauppa Osla

Osuuskauppa Ympyrä

Kymen Seudun Osuuskauppa 1.1.2013 80 000 Kymenlaakso

Osuuskauppa Ympäristö

2000-luvulla fuusioituneet osuuskaupat. (S-kanava, 2015)
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3. ORGANISAATIOKULTTUURI 
 
”Kulttuuri ilmentää organisaation persoonallisuutta ja on vaikeasti muutettavissa.” 

(Gray, 2007,17) 

 
Yksi tunnetuimmista organisaatiokulttuuriteorioista on Edgar Scheinin ”jäävuorimalli”. 

Mallissa esitetty jäävuoren näkyvä osa edustaa vain pientä osaa kulttuurista. Veden 

alla olevasta tiedostamattomasta osasta kykenemme ehkä havainnoimaan 

epäsuorasti ja voimme olla vain rajoitetussa määrin siitä tietoisia. Kuitenkin tämä 

pinnan alla oleva osa jäävuoresta on se, joka määrä sen mihin suuntaan jäävuori 

liikkuu. Jäävuoren näkyvää osaa voidaan kutsua organisaation viralliseksi puoleksi 

kun taas piilossa olevaa osaa voidaan kutsua epäviralliseksi organisaatioksi. Pinnan 

päällä olevaan näkyvään osaan kuuluu mm. ilmaistut tavoitteet, toimintaprosessit, 

organisaation rakenne, valta- ja vastuusuhteet, tuotteet ja palvelut ja pinnan alla 

oleva osa kuvaa mm. ihmisten tarpeita, odotuksia ja tapoja tehdä havaintoja ja 

tulkintoja organisaation toiminnasta. Pinnan alla vaikuttavat organisaation jäsenten 

jakavat uskomukset, arvot ja normit. Näkymätöntä on myös suurin osa ihmisten 

välisestä epämuodollisesta vuorovaikutuksesta. (Honkanen, 2006,148-149) 

 

Kuvio 2. Kulttuurin tasot ja niiden välinen vuorovaikutus (Schein,1991) 
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Professori Ann L. Cunliffen mukaan organisaatiokulttuuri voi olla vaikea aihe tarttua, 

koska kulttuuri ei ole käsin kosketeltavissa, sitä ilmennetään monin eri tavoin ja sillä 

on suuri vaikutus työntekijöiden käyttäytymiseen. Siihen miten he suorittavat työnsä 

ja millaisessa vuorovaikutuksessa he ovat muihin ihmisiin niin työssä kuin 

organisaation ulkopuolella. 

Ilmeisimmillään kulttuuri lienee havaittavissa kun uusi työntekijä aloittaa yrityksessä. 

Näkymätöntä kulttuurin osaa aistiessaan työntekijä havainnoi ja oppii kuinka asiat ja 

tehtävät yrityksessä hoidetaan. Tämä auttaa häntä omaksumaan ja oppimaan 

yrityksen kulttuurin ja koodiston mm. valtasuhteissa ja yrityksen ”politiikassa”.  

(Cunliffe, 2008, 55-59) 

Jokainen työntekijä kokee kulttuurin hieman erilaisena, sillä jokainen tulkitsee 

yrityksessä vallitsevaa kulttuuria omasta subjektiivisesta todellisuudestaan käsin. 

Tämä johtuu siitä että, jokaisella työntekijällä on omanlaisensa henkilöhistoria, joka 

on erilaisten kokemusten kautta vaikuttanut juuri tämän henkilön persoonan 

kehitykseen. (Kuusisto & Kuusisto 2008, 19) 

 

3.1 Miten organisaatiokulttuuri syntyy? 
 
Kulttuuri syntyy ihmisyhteisön kohdatessa haasteita, joihin sen on kyettävä 

vastaamaan. Scheinin mukaan ratkaisu, joka toimii toistuvasti onnistuneesti, 

muodostuu itsestäänselvyydeksi, eikä sitä sen jälkeen aseteta kyseenalaiseksi. Näin 

syntyy kulttuurista koodistoa, sääntöjä, jotka ohjaavat toimintaa näkymättömällä 

tavalla. Scheinin mukaan kulttuurin synty liittyy seuraavanlaiseen prosessiin: 

 On olemassa tietty määrä ongelmia, joihin jokaisen yhteisön on löydettävä 

ratkaisu. 

 On olemassa tietty määrä vaihtoehtoja, joiden avulla näihin ongelmiin 

voidaan vastata.  

 Kaikki vaihtoehdot ovat avoinna jokaiselle yhteisölle, mutta eri aikoina eri 

yhteisöt ovat painottaneet ratkaisuja eri tavoin. 

 Jokainen yhteisö omaa tietyn vaihtoehtojen preferenssijärjestyksen. 
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Kulttuurille on tyypillistä, että ongelmanratkaisuprosessin kuluessa syntynyt 

”tietojoukko” siirretään kulttuurin syvärakenteeseen symbolisessa muodossa 

esimerkiksi kielenä ja tarinoina, tapahtumina sekä sääntöinä ja ihanteina.  

Näin syntyneeseen symboliikkaan varastoituu yhteisön tilanteessa oppima 

kokemusvarasto. Tätä siirretään organisaatioon tuleville henkilöille edelleen 

ilmentämään niitä asioita, joita organisaatiossa pidetään arvokkaana, oikeana ja 

kauniina. (Juuti, 2006, 243-344) 

 

3.2 Organisaatiokulttuurin mahdollinen määritelmä 

 

Organisaatiokulttuurille on olemassa useita yleisesti esitettyjä merkityksiä: 

 ihmisten kesken havaittua säännönmukaista käyttäytymistä (mm. kieli, tavat) 

  toimivissa ryhmissä kehittyvät normit 

  hallitsevat ilmaistut arvot jossakin organisaatiossa (mm. hintajohtajuus) 

  työntekijöitä tai asiakkaita koskeva toimintapolitiikkaa ohjaava perusfilosofia 

 pelisäännöt organisaatiossa selviämiseksi 

 tunnelma tai ilmapiiri, joka välittyy ulkoisille sidosryhmille. 

 

Scheinin mukaan nämä kaikki kuvastavat organisaation kulttuuria mutta mikään 

niistä ei ole olennaisinta kulttuurissa. Hänen mukaansa termi ”kulttuuri” tulisi rajata 

koskemaan perusoletusten ja uskomusten kaikkein syvintä, tiedostamatonta tasoa, 

joka on yhteinen jonkin organisaation jäsenille ja joka määrää organisaation 

näkemyksen itsestään ja ympäristöstään perusluonteisella, ”itsestään selvällä” 

tavalla. (Schein 1991, 23-24) 

 

Kulttuurin rakentumiseen vaikuttavat kaikki samat tekijät kuin organisaation 

rakentumiseen yleensä. Voimme tarkastella kulttuuria eri systeemisiltä tasoilta ja 

analysoida, miten kulttuurin syntymiseen vaikuttavat tekijät vaikuttavat 

tietyntyyppisen organisaatiokulttuurin syntymiseen. 
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Kulttuurin syntymiseen vaikuttavat 

 organisaation ympäristö (ympäristö, toimiala, strategia) 

 organisoitumisen sisäiset tekijät (hierarkkisuus, koko, sijainti, yms.) 

 ryhmädynamiikka 

 yksilöiden ominaisuudet ja käyttäytyminen  

(Honkanen, 2006, 150-151) 

 

Tämän tutkimuksen kohteena olevan muutosprosessin onnistuminen edellyttää 

ihmisiltä uuden toimintatavan omaksumisen lisäksi myös asenteiden muutosta. 

Uuden toimintatavan vakiinnuttaminen ihmisten normaaliksi toiminnaksi vaatii koko 

organisaatiossa kulttuurimuutoksen.  

 

Olisi naivia olettaa, että kaikki organisaation jäsenet osallistuisivat automaattisesti 

aktiivisesti muutoksen tekemiseen. Pahimmassa tapauksessa muutoksia karttavan 

työyhteisön organisaatiokulttuuri on sellainen, ettei siellä avoimesti keskustella, 

monivaiheisesta dialogista puhumattakaan. (Juuti&Virtanen. 2009,14) 

Keskustelun tulee kattaa organisaation kaikki tasot ja viestinnän tulee olla selkeätä. 

Näin varmistetaan että kaikki viestin vaikutuspiirissä olevat henkilöt ymmärtävät 

sisällön samalla tavalla ja pystyvät välittämään sitä eteenpäin. 

Hofsteden mukaan kulttuuriin kuuluvat kaikki elämän tavalliset ja yksinkertaiset asiat. 

Se käsittelee asioista, jotka satuttavat tai haavoittavatkin. Kulttuuri on aina 

kollektiivista, koska se on ainakin osittain yhteistä ihmisille, jotka elävät tai ovat 

eläneet samassa sosiaalisessa ympäristössä ja siinä sen oppineet. Kulttuuri on siis 

opittua, ei perittyä ja se on peräisin sosiaalisesta ympäristöstä, ei geeneistä. 

(Hofstede, 1993, 20-21) 
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Hofstede määrittelee kulttuurin ”mielen kollektiiviseksi ohjelmoinniksi, joka erottaa 

ryhmän tai luokan jäsenet toisista”. Organisaatiokulttuuri voidaan siten määritellä 

mielen kollektiiviseksi ohjelmoinniksi, joka erottaa organisaation jäsenet muiden 

organisaation jäsenistä. (Hofstede 1993, 258)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Ihmisen henkisen ohjelmoinnin kolme tasoa 

 

Yksi tapa määritellä organisaatiokulttuuri on ymmärtää se organisaatiossa 

suhteellisen laajasti omaksutuksi henkiseksi syvärakenteeksi, jonka varassa 

organisaatiossa ajatellaan, toimitaan ja strukturoidaan valinnan mahdollisuuksia. Kun 

jokin asia on laajasti omaksuttu, ihmiset pitävät sitä yleisesti hyväksyttynä, 

luonnollisena ja kiistattomana.  Tämä näkyy muun muassa työntekijöiden 

suhtautumisessa työnantajaa kohtaan. Kielteisen näkökulman omaavat työntekijät 

suhtautuvat kriittisesti työnantajan ehdotuksiin tulkitsemalla niiden sisältöä ja 

luonnetta vastakkaisten etujen näkökulmasta. Vastaavasti, kun ihmiset ovat yhtä 

mieltä hyvän palvelun välttämättömyydestä, ja ovat valmiita jopa uhrautumaan 

onnistuakseen siinä. (Harisalo, 2008, 266) 

Edgar Schein käsittelee organisaatiota teoksessaan Yrityskulttuuri – selviytymisopas 

seuraavasti: jotta organisaatio voi menestyksekkäästi toteuttaa toiminta-ajatustaan, 

säilyä ja kasvaa, sen täytyy vastata erilaisten ympäristöjensä vaatimuksiin ja niiden 

tarjoamiin mahdollisuuksiin.  
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Useimmat organisaatiot alkavat luoda oletuksia toiminta-ajatuksestaan ja 

identiteetistään, strategisesta tarkoituksestaan, taloudellisista 

toimintaperiaatteistaan, tavoistaan organisoitua ja organisoida töitä sekä 

mittaamismenettelyistä ja korjaavista toimenpiteistä, kun havaitaan, ettei tavoitteita 

ole saavutettu. 

Organisaatiolla voi olla yhteinen toiminta-ajatus ja strateginen tarkoitus, mutta 

yksiköt saattavat silti organisoitua eri tavoin pyrkimyksissään saavuttaa ne. 

Alakulttuurit syntyvä siten organisaation kokonaiskulttuurin sisällä ja voivat olla myös 

hyvin tehokkaita ja toimivia, koska organisaation eri osat toimivat erilaisissa 

ympäristöissä.  

Organisaatiot kehittävät erilaisia mekanismeja ympäristön tulkitsemiseen. Useimmille 

liikeyrityksille taloudellinen suorituskyky on ensisijainen virheiden 

havaitsemismekanismi, mutta kulttuuriset oletukset hallitsevat sitä, minkälaista 

informaatiota kerätään ja miten sitä tulkitaan.  

Se, mikä määritetään yrityksessä merkittäväksi poikkeamaksi tai virheeksi, vaihtelee 

yritysten välillä ja upotetuksi kulttuurisiin oletuksiin. Virheiden korjaaminen kuten 

myös niiden havaitseminen heijastavat yrityksen historiaa ja perustajien tai ylimmän 

johdon persoonallisuuksia.  

Yleinen käsitys kulttuurista kohdistuu pitkälti ihmisten välisiin suhteisiin, 

palkitsemiseen, yhteistyön määrään, esimies-alaissuhteisiin, viestintään ja muihin 

prosesseihin, jotka luovat työpaikasta tuottavan ja miellyttävän.  

Kulttuuri on koodisto monine kirjoittamattomine sääntöineen, jonka kulttuuriin 

ulkopuolelta tuleva joutuu havainnoimalla ja oppimalla sisäistämään. Oppiessaan 

organisaation kielen ja ajattelutavan uusi tulokas saavuttaa luottamuksen ja pääsee 

ryhmän rajojen sisäpuolelle. Oppimiseen kuluva aika riippuu myös sisäpuolella jo 

olevien suhtautumisesta tulokkaaseen. Se joko nopeuttaa tai hidastaa prosessia. 

Yksilön lienee helpompaa oppia olemassa olevasta kuin ryhmän luoda uutta 

sellaisesta, mitä ei ole vielä olemassa, mutta johon pitäisi yhdistää parhaat osat 

vanhoista toimintamalleista. 
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Valtasuhteisiin liittyvät tiiviisti oletukset siitä, miten avoimia työntekijöiden tulee olla 

toisilleen.  Joissakin organisaatiossa työntekijöiden odotetaan olevan avoimia 

kaikissa asioissa – jopa tunteissaan esimiestä ja toisiaan kohtaan. Yleisempiä ovat 

kuitenkin valtasuhteisiin liittyvät oletukset ja normit, jotka määrittelevät selvät rajat 

sille, mistä työpaikalla voidaan puhua ja mitä voidaan sanoa esimiehelle tai alaiselle. 

(Schein, 2001, 45-61) 

Scheinin mukaan kulttuuriin liittyy myös kolme perustavanlaatuista näkökohtaa, jotka 

kaikki ovat tärkeitä: 

1. Kulttuuri on syvä: kulttuuri hallitsee ihmistä enemmän kuin ihminen kulttuuria. 

2. Kulttuuri on laaja: ulkoiset ja sisäiset suhteet muokkaavat päivittäistä elämää. 

3. Kulttuuri on pysyvä: ryhmän jäsenet pitävät tiukasti kiinni kulttuurillisista 

oletuksistaan. (Schein, 2001, 41) 

Kulttuuri sisältää kaikki todellisuuden ja ihmisen toiminnan puolet. Se vaikuttaa 

ajattelutapaan, tunteisiin ja toimintaan ja luo merkitystä ja ennustettavuutta 

päivittäiseen elämään. Kulttuurin muuttamista tulee suunnitella ja työstää harkitusti. 

Olemassa oleva kulttuuri joko edistää tai estää kulttuurin muuttamista.  
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3.3 Organisaatiokulttuuriin vaikuttavat ilmapiiritekijät 

Väitöskirjassaan ”Jännitteet kulttuurien törmätessä, yrityskulttuurin vaikutus 

muutosprosessissa” Jaakko Pitkänen viittaa aiemmin tehtyihin tutkimuksiin sekä 

omaan aineistoonsa, joiden mukaan organisaation kulttuurin vaikuttaa viisi 

ilmapiirimuuttujaa. Kulttuuria voidaan kuvata käyttäytymisprosessina. Kulttuureiden 

kohtaamistilanteissa tämä voi ilmetä eriasteisina jännitteinä tai törmäyksinä. 

Kulttuuriin vaikuttavat ilmapiiritekijät ovat: 

 kommunikointi: kuinka ideasi ja ehdotuksesi otetaan vastaan 

 motivointi: kuinka päivittäiset työt motivoivat suoriutumista 

 päätöksenteko: missä laajuudessa päätöksiä tekevät henkilöt ovat tietoisia 

hierarkian alemman tason ongelmista 

 kontrolli: kuinka paljon vaikutusvaltaa on hierarkian eri tasoilla koskien omaa 

osastoasi 

 koordinointi: missä määrin henkilöt eri osastoilla suunnittelevat yhdessä ja 

koordinoivat pyrkimyksiään 

Nämä havaitut ilmapiiritekijät korreloivat Pitkäsen mukaan myös organisaatioissa 

havaittujen neljän johtajuusmuuttujan kanssa. Johtajuusmuuttujia ovat johdon tuki, 

päämäärän korostaminen, työn vauhdittaminen ja vuorovaikutuksen vauhdittaminen. 

Nämä tekijät vaikuttavat työyhteisön ilmapiiriin. (Pitkänen, 2006, 142-143) 

Johtajuus tai sen puute lienee yksi tärkeimmistä ilmapiiriin vaikuttavista tekijöistä.  

Johtajuuden tulee antaa merkitys ja tarkoitus toiminnalle ja ohjata konkreettista 

käyttäytymistä haluttuun suuntaan. Johtajalla pitää olla vahva ja selkeä visio ja kyky 

saada myös muut näkemään tulevaisuus samalla tavalla. Johtaja ja alaiset voivat 

määritellä myös vision ja päämäärät yhdessä. Tämä helpottaa sitoutumista 

tavoitteisiin. On tärkeää, että visio on jaettu ja että kaikki ovat sitoutuneet sen 

toteuttamiseen, koska ilman todellista sitoutumista visio ei voi ohjata toimintaa. On 

hyvin vaikeaa saada ryhmä työskentelemään tehokkaasti, jos visio on epäselvä, on 

ristiriitaisia visioita tai ihmiset eivät tiedä visiota lainkaan. (Sydänmaanlakka, 2004, 

118) 
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4. ORGANISAATIOMUUTOS 

Muutos käynnistyy siitä, kun jokin muutosteema tulee eri organisaatioyhteyksissä 

selvästi ja pakottavasti esille. Asiaa analysoidaan ja ratkaisua etsitään verkostoissa 

ja dialogin avulla. Muutosta ei voi suunnitella, ja muutostyössä on tärkeätä ylläpitää 

avointa prosessia. Konfliktit ovat hyödyllisiä muutoksen voimavaroja. Avainryhmiä 

muutoksessa ovat ne joilla on auktoriteettia toimia. (Honkanen, 2006, 154) 

 

4.1 Organisaation määritelmä 

 

Risto Harisalon (2008) mukaan organisaatio edustaa voimaa, jonka avulla erilaiset 

tekijät kuten talous, teknologia ja ihmisten yhteistyö voidaan yhdistää synergiseksi ja 

saumattomaksi kokonaisuudeksi. 

  

Tämä pystyttäneen toteamaan todeksi jokaisessa toimivassa organisaatiossa, joten 

on erittäin tärkeätä myös fuusiotilanteessa, että yhdistyvien organisaatioiden sisäiset 

olosuhteet järjestellään oikealla tavalla ja näin kehittyvää uutta organisaatiokulttuuria 

rakennetaan yhdessä organisaation sisältä oikeaan suuntaan. 

Harisalo määrittelee organisaatiot aiempiin tutkimuksiin perustuen neljällä eri tavalla: 

 Organisaatio on tavoite- ja tehokkuusmalli, huolellisesti suunniteltu 

järjestelmä, jonka tehtävänä on toteuttaa sille asetetut tavoitteet. 

 Organisaatio on säilymismalli tai luonnollinen järjestelmä, joiden keskeinen 

tarkoitus on mahdollistaa organisaation olemassaolo ja toiminnan jatkuvuus. 

 Organisaatio on vaihdantamalli, joka korostaa organisaation ja sen 

toimintaympäristön vuorovaikutusta ja vaihdantaa.  

 Organisaatio on tulkinnallinen mielikuva, jonka mukaan ihmisten ymmärrys 

organisaatioista riippuu heidän käsityksistään ja tulkinnoistaan. 

(Harisalo, 2008, 17-18) 
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Honkasen (2006) mukaan Buchanan ja Huczynski lähestyvät tutkimuksessaan 

organisaation käsitettä hieman toisenlaisesta näkökulmasta: 

”Organisaatio on sellainen sosiaalinen ryhmäjärjestely, joka pyrkii saavuttamaan 

kontrolloidun toiminnan avulla kollektiivisia tavoitteita” 

 

Tässä määritelmässä on huomioitava, että  

 

 organisaatio on sosiaalinen ryhmäjärjestely. Tällä tarkoitetaan sitä että 

ryhmän ihmisiä pitäisi olla jollakin säännönmukaisella tavalla 

vuorovaikutuksessa keskenään, jotta syntyisi organisoitua toimintaa. 

 organisaatiolla on kollektiiviset tavoitteet. Organisaatio on olemassa, koska 

yksiköt eivät yksin kykene saavuttamaan tavoitteita, jotka he ovat asettaneet 

ja kokeneet arvokkaiksi. 

 sillä on kontrolloitu toiminta. Se, miten organisaatio kykenee organisoimaan 

tai koordinoimaan jäsentensä ja osiensa toimintaa on organisaation 

elämänkysymys. Tämä koordinoiminen edellyttää aina tietynasteisen 

kontrollin harjoittamista. Kontrollin muodot ja laatu voivat olla hyvin erilaisia. 

(Honkanen 2006, 45-46) 

 

Tämän määritelmän mukaan organisaation synty ja olemassaolon syy perustuvat 

siihen, että yksilöt eivät pysty saavuttamaan tavoitteitaan ja tämän takia tarvitsevat 

organisaation kilven luomaan toiminnalle oikeutuksen. Organisaatio on harvoin 

kuitenkaan kasvoton vaan aina sitä johtavat henkilöt, jotka tekevät organisaatiota 

koskevia päätöksiä. Tätä vasten Harisalon määritelmä järjestelmästä, jonka 

tehtävänä on toteuttaa sille asetetut tavoitteet, on ehkä helpommin omaksuttavissa. 

Huolellisesti suunniteltu järjestelmä vaati myös kontrollin ja kontrollointi ja sen 

muodot ilmentävät organisaatiossa monesti myös valtaa. Se, joka määrittelee 

organisaation elämäntehtävän, on lopulta organisaatiossa valtaa käyttävä elin. 
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4.2 Organisaatiomuutos 

 

Vaikka kulttuuri onkin pehmeä piirre, sen muuttaminen vaatii ”kovia” toimia. 

Rakenteelliset muutokset saattavat merkitä osastojen sulkemista, uusien avaamista, 

toimintojen sulauttamista tai eriyttämistä, ihmisten tai ryhmien siirtämistä 

maantieteellisesti.  Yleissääntönä on, että ihmisiä yksiköinä siirrettäessä he 

sopeutuvat uuden ympäristönsä kulttuuriin. Ryhmiä siirrettäessä ne tuovat 

mukanaan oman ryhmäkulttuurinsa.  (Hofstede 1993, 287) 

Jokainen ihminen kokee muutoksen eri tavalla. Tunteilla on suuri merkitys 

muutostilanteessa selviytymiseen. Osalle ihmisiä saman asian muuttuminen 

näyttäytyy positiivisena, osalle negatiivisena. Selviytyäkseen muutoksesta ihmisen 

tulee rakentaa itselleen uusi ajatuksellinen malli ja jäsentää asiakokonaisuudet 

uudella tavalla. 

 

Organisaatiossa muutokset voivat lähteä liikkeelle kriisistä tai ilman kriisiä. Ilman 

kriisiä organisaatio ei välttämättä tunnista uudistamisen tarvetta. 

 

Juutin ja Virtasen (2009) mukaan organisaatiomuutosten toteuttaminen voidaan 

ottaa käsitteellisesti haltuun pohtimalla kahta muutosten toteuttamisen perusmallia. 

Muutos voi olla tarkkaan suunniteltu rationaalinen prosessi, jossa jokainen vaihe 

voidaan sisältönsä, resurssivaatimustensa ja riskiensä osalta tietää etukäteen. Se 

voi olla myös anarkistinen, sattumanvarainen ja suunnittelematon prosessi, jossa 

sitä lähdetään toteuttamaan enemmän tai vähemmän intuitiivisesti hyväksymällä 

ajatus siitä, ettei monimutkaisia päätöksentekotilanteita ja muutosprosessin riskejä 

voi ennakoida kovin tarkasti eikä se ole edes mielekästä.  

 

Riippumatta siitä, kumpi toimintamalli organisaatiomuutoksen perustaksi valikoituu, 

on muutosprosesseissa havaittavissa muutamia keskeisiä prosessiin vaikuttavia 

tekijöitä.  
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Yksi näistä on aika. Ei ole yhden tekevää, miten muutoksen aikahorisontti 

hahmotetaan muutoksen johtamisen näkökulmasta. Yksi tulkinta tukee nopeaa läpi 

vientiä kun taas joidenkin muiden mukaan muutosten toteuttamiseen kannattaa 

varata riittävästi aikaa. Ajalla on merkitystä myös yksilöiden kannalta. Joillekin vuosi 

voi olla ikuisuus, toisille taas huippunopeasti kulkeva ajanjakso.   

Ajan lisäksi muutosten laaja-alaisuudella ja kokonaisvaltaisuudella on oma 

merkityksensä. Muutokset voivat olla pienimuotoisia tai toisaalta hyvin radikaaleja, 

kuten fuusio, kohdistuen koko organisaatioon. (Juuti&Virtanen, 2009, 27-28) 

Organisatorisessa muutoksessa yritys pyrkii muuttamaan rakenteitaan, 

toimintatapojaan ja arvojaan. Johtajan tehtävänä muutostilanteessa on viestiä 

henkilöstölle muutoksen tarpeesta, esitellä uusi toimintatapa ja varmistaa, että 

työntekijät sitoutuvat uusiin arvoihin ja strategioihin.  

Kurt Lewinin mukaan muutoksen toteuttamisessa pitää kiinnittää huomiota 

innostavan ja visioivan johtajuuden lisäksi uuden toimintamallin vastustajiin. Lewinin 

tästä havainnosta yleiseen muutokseen johtamiseen 1950-luvulla kehittämä teoria 

tunnetaan kolmivaihemallin nimellä. 

Kolmivaihemallin mukaan muutos etenee seuraavasti: 

 

1. Ensimmäisessä vaiheessa organisaation voimassaoleva rakenne ja 

toimintatapa ”sulautetaan” (unfreezing) heikentämällä voimassa olevia 

arvoja ja normeja 

2. Toisessa vaiheessa epätasapainoon saatettu systeemi viedään uuteen 

tilaan (move) vahvistamalla haluttua toimintatapaa palkkioin, esimerkein ja 

valtarakenteen muutoksin. 

3. Kun uusi toimintatapa on syrjäyttänyt vanhat periaatteet, johdon on 

pyrittävä puhdistamaan organisaatio muutosta vastustavista voimista niin, 

että organisaatio voidaan jähmettää uudelleen (refreezing) normaalisti 

toimivaksi yhteisöksi. (Peltonen, 2008, 132) 
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Muutosprosessin kolme perusvaihetta ovat taakse jättäminen, välivaihe ja kaaos 

sekä uuden alkaminen. Prosessin voi ymmärtää, kun tunnistaa, miten ihminen 

suhtautuu uuteen tietoon ja niihin havaintoihin, jotka eivät pidäkään yhtä odotusten ja 

vanhojen olettamusten kanssa. Organisaatio on täynnä totuttuja tulkintakaavoja ja 

vakiintuneita toimintamalleja. Muutosprosessi lähtee liikkeelle vasta, kun henkilöt 

oivaltavat, että nykytilan mukaisesti ei syystä tai toisesta voi jatkaa. Kun ihmiset 

ymmärtävät muutoksen tuomat mahdollisuudet, heidän on helpompi sitoutua ja olla 

aktiivisemmin mukana. (Heiskanen & Lehikoinen, 2010, 50) 

 

4.3 Muutoksen herättämät tunteet 

Muutoksen herättämät tunteet määrittyvät henkilön aikaisempien kokemusten ja 

hänen nykyisen elämänkenttänsä perusteella. Mikäli muutos muistuttaa henkilöä 

hänen aikaisemmin jo kokemistaan asioista, hän tuo mielessään noiden kokemusten 

sisältöä mukaan myös edessä olevaan muutokseen.  

Muutoksen aiheuttamat tunteet tulevat henkilön mieleen useina aaltomaisesti 

etenevinä vyöryinä. Yksi aalto saattaa sisältää lukuisia tunteita, kuten vihaa, 

ärtymystä, kiukkua ja pelkoa. Tunneaallon vallatessa henkilön hän saattaa joutua 

narsistisen raivon valtaan.  Joku toinen henkilö voi puolestaan aluksi torjua 

muutosten aiheuttamat tunnekuohut, mutta ajautua myöhemmin alitajuisten 

torjuttujen tunteiden vuoksi loppuun palamiseen ja lopulta masennukseen johtavaan 

kierteeseen. (Juuti & Virtanen, 2009, 118-119) 

Tunteet on pakko työstää jollakin tavoin. Täysin oikeata tai täysin väärää tapaa ei 

varmasti ole. Tärkeintä on että ihminen löytää paikkansa muutoksessa ja ymmärtää 

muutoksen syyn. Tunteiden työstämiseen on varattava aikaa. Sitä menee 

organisaatiossakin ja organisaatiothan ovat tavallaan yksilöidensä summia.   

Muutoksen työstäminen alkaa kielteisten kokemusten työstämisellä. Muutos voi 

aiheuttaa pelkoa siksi, että se uhkaa henkilön identiteettiä. Henkilö saattaa ”taipua” 

organisaation tapaan ajatella asioista ennemmin kuin hänen oma tajuntansa tai 

arvomaailmansa on kykenevä sulattamaan muutoksen. 
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Vasta tämän tasoisen työstämisen loppuun saattaminen mahdollistaa henkilön 

liikkumisen muutoksen suuntaan. 

Heiskanen ja Lehikoinen(2010) esittelivät Elisabeth Kübler-Rossin muutoskäyrän, 

jonka avulla esimiehet pystyisivät ennakoimaan ja ymmärtämään sitoutumisen ja 

motivaation asteita ja tukemaan alaisiaan muutoksen vaiheissa. Tämän mallia 

voitaisiin organisaatiossa hyödyntää myös muutosprosessin viestinnässä. 

(Heiskanen & Lehikoinen, 2010, 54) 

 

Kuvio 4. Elisabet Kübler-Rossin muutoskäyrä  

Kübler-Rossin muutoskäyrä kuvaa yksilön ja yhteisön tunteita ja asenteita 

muutoksessa hyvin. Alun shokkireaktiota pystyy lieventämään jonkin verran ennalta 

käytävän keskustelun ja muun muutoksesta kertovan viestinnän avulla. Kun yksilö 

tietää ja hyväksyy syyn muutokselle kielteiset asenteet ja suoranainen 

muutosvastarinta jäävät huomattavasti vähemmälle. Muutos ei ole koskaan helppo 

asia vaan vaatii aikaa. Suurin työ tehdään organisaation kannalta uusien 

toimintatapojen omaksumisessa ja vanhasta pois oppimisesta.  
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4.4 Kulttuurishokki 

Kulttuurishokki on luonnollinen osa uuteen kulttuuriin sopeutumista. Alkuun kaikki 

uusi tuntuu miellyttävälle ja kiehtovalle mutta jossain vaiheessa vieraan kulttuurin 

piirteet alkavat ärsyttää. (Frisk & Tulkki, 2005, 56-57) 

Kulttuurishokin käsitteen avulla kuvataan vanhan ja uuden kulttuurin yhteen 

törmäämistä. ( Sinkkonen, 2009,79) 

Vuonna 1960 antropologi Kalervo Oberg esitteli ensimmäisenä kulttuurishokin 

käsitteen, jolla hän kuvasi mielialan muutoksia vieraan kulttuurin vaikutuspiirissä ajan 

kuluessa.  

 

Kuvio 5. U-käyrä 

Obergin sopeutumiskaavion mukaan ensimmäinen vaihe on kuherruskuukausi, 

jolloin alkuinnostus kaikkea uutta kohtaan on suuri. Tässä vaiheessa uusi 

organisaatio ja kulttuuri koetaan jännittävänä ja positiivisena asiana, koska kaikki on 

niin uutta ja erilaista kuin vanhassa organisaatiokulttuurissa. (Sinkkonen, 2009, 75-

76) Riippuen olosuhteista ja henkilön kyvystä sopeutua muutokseen, tämä vaihe 

saattaa kestää pari viikkoa tai jopa puoli vuotta. (Frisk & Tulkki, 2005, 56) 
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Kaikista keskeisin vaihe akkulturaatiossa on kriisivaihe. Akkulturaatiolla tarkoitetaan 

sitä, miten ihmiset reagoivat toisen kulttuurin tuomiin muutoksiin. (Murphy, 1989, 

232-233)  Tässä vaiheessa uuden kulttuurin vaikutusvaltaan joutuneen negatiivinen 

kriittisyys uutta kulttuuria kohtaan kasvaa, kun arkinen todellisuus ja asioiden 

todellinen puoli paljastuvat. 

Kulttuurishokin kolmas vaihe on toipumisvaihe. Tällöin etsitään keinoja 

kriisivaiheesta ylitsepääsemiseksi. Sopeutuja avautuu uudelleen uudelle 

ympäristölleen, kulttuurin opettelu ja parempi ymmärtäminen auttavat hänet 

kriisivaiheen yli. Vaikeuksissa uuden kulttuurin kanssa edelleen on, mutta nyt 

sopeutujan asenne on muuttunut.  

Neljäs ja viimeinen vaihe on sopeutuminen. Sopeutuja hyväksyy organisaation 

kulttuurin ja tavat. Uudessa organisaatiossa toimiminen sujuu ilman suurempia 

ongelmia, eikä ahdistus vaivaa enää kuin ajoittain. (Oberg 1960, 178-182.) 

 

Hofstede (1993) esitti saman asian Kulttuurisen sopeutumisen käyrän avulla, jossa 

Obergin esittämä sopeutumisen vaihe kuvataan vakiintuneena mielialana, joka 

kuitenkin saattaa pysyä kielteisenä uutta ympäristöä kohtaan (4a), voi olla yhtä hyvä 

kuin ennen (4b) tai se voi olla jopa parempi kuin ennen (4c). (Hofstede, 1993, 300) 

 

 

Kuvio 6. Kulttuurisen sopeutumisen käyrä 
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Edellä esitellyt käyrät, jotka kuvaavat sopeutumista vieraaseen kulttuuriin, 

kuvastavat hyvin niitä tunteita, joita kulttuurinmuutoksesta stressaantunut henkilö 

kokee. Muutoksen läpi käyminen voi olla ja onkin joillekin yksilöille suurempi asia 

kuin toiselle, koska tunteet ja asenteet muutoksia kohtaan ovat jokaisen 

henkilökohtaisia ja korostavat henkilön ominaisuuksia selvitä päivittäisessä 

elämässä. Muutoksen ilmaantuessa ja edetessä moni henkilö tarvitsee tukea 

päästäkseen eteenpäin. Muutoksen tuomaa ahdistusta ja epävarmuutta voi helpoiten 

ennaltaehkäistä sujuvalla, avoimella viestinnällä. 

 

4.5 Ei muutosta ilman viestintää 

Mittavat työyhteisön muutokset haastavat aina koko organisaation. Vaikutukset 

näkyvät yleensä myös organisaation ulkopuolella.  

Luottamus, motivaatio ja työilmapiiri joutuvat usein koetukselle. Tästä syystä 

viestinnässä onnistuminen korostuu muutoksen tulkinnassa ja toteuttamisessa. 

Muutosviestintään ja sen suunnitteluun tulisi suhtautua kuten mihin tahansa muuhun 

päivittäiseen viestinnän suunnitteluun, jonka tavoitteena on auttaa ymmärtämään 

liiketoiminnan tavoitteet. Nykypäivänä viestintä on pääosin aina jonkin käynnissä 

olevan muutoksen tai uudistuksen viestintää. ( Heiskanen & Lehikoinen, 2010, 20) 

Organisaatiossa tapahtuvat muutokset vaativat perusviestinnän, vuorovaikutuksen ja 

osallistamisen tehostamista ja syventämistä.  

Johdon ja esimiesten keskeisempiä haasteita haastavissa muutostilanteissa on 

organisaation luottamuksen säilyttäminen. Muutoksen tavoitteet on tästä syystä 

pidettävä koko ajan organisaatiolle kirkkaina, jotta henkilöt ymmärtävät muutoksen 

tilan ja osaavat asemoida itsensä ja työnsä siihen. 

Viestimällä tehokkaasti ja ymmärrettävästi johto voi saavuttaa tilan, joka 

mahdollistaa muutoksen onnistumisen. Aito muutos on mahdollinen vasta, kun sen 

tavoitteet ja uudet toimintatavat ovat riittävän yhtenäisesti ymmärrettyjä ja 

hyväksyttyjä. 
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4.6 Muutosjohtaminen  

Yksi integraation kulmakivistä on muutosjohtaminen. Yrityskaupoissa 

muutosjohtaminen on tapa toimia – jotain muuttuu aina. Harva ostaja ostaa yrityksen 

muuttamatta mitään.  

 

Muutoksen keskellä kaikki työntekijät tuntevat epävarmuutta yleensä myös 

jonkinasteista vastarintaa muutosta kohtaan. Viestintä on tällaisessa tilanteessa 

avainasemassa ja myös suuri haaste erityisesti organisaation johdolle.  

Johdon tulee muistaa kertoa ostettavan tai fuusioitavan yrityksen henkilöstölle, että 

vaikka muutoksia tehdään, se ei tarkoita, että yrityksessä olisi jotain vialla. Uudet 

toimintatavat ja muutokset johtuvat yritysten integroinnista ja tarpeesta yhtenäistää 

toimintatapoja.  

Muutosjohtamisessa on muistettava, että myös ostava yritys joutuu muutosten 

kohteeksi On siis huomioitava integraation tuomat yrityksen sisäisetkin muutokset 

koko projektin aikana. 

 

Valtiokonttori(2007) kiteyttää muutosjohtamisen seuraavasti: 

 Muutoksen alkuvaiheessa on tärkeää auttaa henkilöstöä ymmärtämään ja 

hyväksymään muutoksen pakottavat syyt ja perusteet 

 Muutosjohtamisessa on 80-prosenttisesti kyse ihmisten ja 20-prosenttisesti 

asioiden johtamisesta. Ihmiset tekevät muutoksen. 

 Muutosta ohjaavan ryhmän, viime kädessä ylimmän johdon, keskeinen 

tehtävä on huolehtia siitä, että kaikilla on riittävän samanlainen käsitys 

muutosprosessin tavoitteesta. Johtajien tehtävänä on konkretisoida tarvittavat 

askeleet. Strategian tulee olla yksinkertainen, selkeä ja ymmärrettävästi 

visioon johtava.” (Katramo et. al. 2011. 448-449) 
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Teoksessaan Yrityskauppa Karimo & al. avaavat John Kotterin vuonna 1996 

esittelemän kahdeksan kohdan sadan päivän muutosjohtamisen rungon. 

1. Luo kiireen tuntu 

 

Muutos lähtee kiireestä, koska mikäli sitä ei ole, muutos viivästyy tai se jää 

tapahtumatta. Myös integrointitehtävien suorittaminen aloitetaan heti kun 

kauppa on selvä. Aloituksen lykkääminen vedoten työkiireisiin tms. seikkoihin 

on pahinta mitä integroinnin onnistumisen kannalta voi aluksi tehdä. 

 

2. Luo ohjausryhmä 

 

Muutoksen toteuttamiseksi tarvitaan johdon näkyvä sitoutuminen. Yrityksen 

johto on vastuussa integraation toteuttamisesta, ja jotta muutos saadaan 

aikaan, tarvitaan johdon sitoutumista. Ostavan yrityksen johto vastaa 

ohjausryhmän perustamisesta samalla kun se henkilökohtaisesti ottaa 

näkyvän roolin integroinnin onnistumisesta. 

 

3. Luo visio ja strategia  

 

Ohjausryhmän tulee määritellä uudelle yhdistyneelle yritykselle visio ja 

strategia, jotka voivat pohjautua ostavan yrityksen yrityskaupan syihin ja 

tahtotilaan lopputuloksen osalta. Tällöin kyseessä voi olla integraatiovaiheen 

visio ja strategia, joihin palataan kun integraatioprojekti on valmis. 

 

4. Kommunikoi muutosvisio 

 

Kun visio ja strategia on laadittu, ne on viestittävä henkilöstölle molemmissa 

yrityksissä. Visiota ja strategiaa voidaan sanoa viestinnän kulmakiviksi, joita 

tulee toistaa usein. Tämä on tärkeää siksi, että viesti tulee ymmärretyksi ja se 

sisäistetään kaiken toiminnan perustaksi. 
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5. Varmista muutostoimenpiteet 

 

Sovitut muutokset on viestittävä koko organisaatiolle ylimmästä johdosta 

alkaen. Lisäksi keskijohdon kanssa on syytä käyttää aikaa ja sitouttaa myös 

heidät muutoksen taakse. Vasta tämän jälkeen aletaan organisaatiossa uskoa 

muutoksen pysyvyyteen. 

 

6. Huomioi pikavoitot 

 

Eräs asia, jota on syytä korostaa, ovat ns. pikavoitot. Tällä tarkoitetaan 

muutoksia tai toimenpiteitä, jotka on helppo toteuttaa ja joiden vaikutukset 

näkyvät nopeasti. Näitä toimenpiteitä voidaan nostaa muun muassa 

viestinnässä esimerkeiksi positiivisista muutoksista. Suuret muutokset 

toimintatavoissa vievät aikaa eivätkä niiden vaikutukset näy heti. Tällöin 

ensimmäiset 100 päivää menevät helposti ilman näkyviä muutoksia ja 

pikavoittojen merkitys työilmapiiriin korostuu. 

 

7. Varmista saavutukset ja hae lisää voittoja 

 

Osa kiireen tunnusta perustuu siihen, että muutosten jälkeen ei pysähdytä 

paikalleen, vaan jatketaan seuraaviin tehtäviin. Samalla varmistetaan, että 

edelliset muutokset ovat pysyviä. 

 

8. Segmentoi uusi toimintatapa yrityskulttuuriin  

 

Lopulta muutokset ovat niin suuria ja perusteellisia, että ne ovat osa 

yrityskulttuuria. On muistettava, että vanhoissa kulttuureissa ei ole mitään 

huonoa: ympäristö ja yritykset muuttuvat ja muutokset heijastavat tarvetta 

sopeutua näihin muutoksiin. 
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4.7 Muutosjohtamisen tehtävät 

Oheinen kuvio esittää tärkeimmät muutosjohtamisen tehtävän suhteessa edellä 

esitettyihin kahdeksaan muutoskohtaan. 

 

 

Kuvio 7. Henkilöstöhallinto ja muutosohjelma, Katramo et.al. 2011 

 

Tehtävien kompleksisuus riippuu yritysoston koosta, ja resurssien käyttö mitoitetaan 

vastaamaan henkilöstön ja johtoryhmän kokoa.  

Ostettavan yrityksen johdon katselmukset ja henkilökohtaiset haastattelut aloitetaan 

heti kun se on mahdollista. Tarkoituksena on luoda ostavan yrityksen johdolle kuva 

ostettavan yrityksen johdosta. Tämä täydentää integroinnin suunnittelussa tehtyjä 

arvioita ja suunnitelmia henkilövalintojen suhteen. 

Integroinnin aluksi nimitetään uusi johtoryhmä ostetulle yritykselle. Tämä voidaan 

tarvittaessa nimetä väliaikaiseksi tai integraatiovaiheen johtoryhmäksi. Se on 

samalla muutoksen käytännön toteutuksesta vastaava ryhmä.  
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Oleellista on, että johtoryhmä nimitetään heti alussa ja sille annetaan myös vastaava 

valta alkaa johtaa yrityksen liiketoimintaa. Ostavan yrityksen edustaja tai useampia 

nimitetään myös ryhmään. Puheenjohtajaksi valitaan aina ostavan yrityksen 

edustaja. 

Uusi johtoryhmä kokoontuu ja sopii miten yrityksen johtamiseen liittyvät käytännön 

seikat hoidetaan. Samalla johtoryhmän tulee valmistella ja pitää ensimmäinen 

henkilöstön tiedotustilaisuus, jossa puretaan epävarmuuteen liittyviä asioita sekä 

kerrotaan tulevasta niin paljon kuin tässä vaiheessa voidaan. 

Johtoryhmän ensisijainen tarkoitus on turvata liiketoiminnan jatkuvuus ja vastata 

integroinnin käytännön toteutuksesta. 

Mission ja vision määritys on osa uuden johtoryhmän järjestäytymisvaihetta. 

Tavallisimmin katsotaan ostavan yrityksen vastaavat määritykset ja sovelletaan niitä 

mahdollisimman pienin muutoksin. Mission ja vision kommunikointi yritykselle on 

osana ensimmäistä tiedotustilaisuutta. 

Valmistelujen ja integraation suunnittelun yhtenä osana on laatia yksityiskohtainen 

integraatiosuunnitelma, josta käy ilmi suunnitellut tehtävät eli muutosprojektit. Osa 

näistä projekteista on pienempiä ja helposti toteutettavia, osa on vaikeita ja pitkä-

aikaisia. Vaativimmat muutosprojektit liittyvät toimintaprosessien muutoksiin, 

esimerkiksi myynnissä, suunnittelussa, ostoissa ja valmistuksessa. 

Johtoryhmän lisäksi integraatioprojektiin tarvitaan nimettyjä integrointiresursseja. 

Näitä tarvitaan, koska johtoryhmän päätehtävänä on johtaa yrityksen päivittäistä 

toimintaa integroinnin lisäksi. Integrointiresursseille kertyy osaamista, jota voidaan 

käyttää seuraavissa projekteissa. Tätä kautta näkemykset ongelmista, niiden 

ratkaisuista ja aikatauluista hyödyntävät tulevia projekteja ja onnistumisen 

edellytykset paranevat.  

Uuden johdon tehtävänä on myös suunnitella ja päättää uusi organisaatio ostetulle 

yritykselle. Usein joudutaan aloittamaan pienillä muutoksilla vanhaan organisaatioon, 

jolloin on tärkeää informoida henkilöstöä siitä, että kyseessä on ylimenokauden 

organisaatio. 
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Johdon valmennuksessa perehdytään ostavan yrityksen johtamisprosesseihin ja 

raportointikulttuuriin. Mitä isompi yritysten kokoero on, sitä enemmän on käytävä läpi 

erilaisia käytäntöjä ja sisäisiä sääntöjä, joita uudessa tilanteessa täytyy noudattaa. 

Tärkeänä osana valmennusta on tutustuminen osatavan yrityksen johtoon ja 

päätoimipaikkoihin. Riittävän laaja vierailukierros ostavaan yritykseen on syytä 

sovittaa heti integraation alkuvaiheeseen. 

Kun uusi johtoryhmä on aloittanut toimintansa ja päivittäiset rutiinit sujuvat, sille 

valmistellaan kehitysohjelma, jossa vastataan alussa tehdyissä haastatteluissa ja 

henkilöstökartoituksessa esille tulleisiin seikkoihin.” (Katramo & al.2011, 484-488) 

Kotter muistuttaa muutoksen johtamista käsittelevässä kirjassaan The Heart of 

Change (2002) monissa empiirisissäkin tutkimuksissa todetusta asiasta: 

organisaatiomuutos ei synny analyysien ja raporttien tai loogisten analyysien 

seurauksena.  

Vaikka johto esittelisi erinomaisia analyysejä tilanteista, jotka sen mielestä vaativat 

ihmisiä muuttamaan käyttäytymistään, ei tästä seuraa automaattisesti, että ihmiset 

alkaisivat muuttaa toimintaansa. Päinvastoin ihmiset, joiden oma toiminta perustuu 

heidän omiin kokemuksiinsa ja ammatilliseen näkemykseensä, eivät muuta 

käyttäytymistään. He pitävät johdon esittämiä analyysejä virheellisinä tai etäällä 

käytännössä olevina. (Juuti & Virtanen, 2009,140) 
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4.8 Muutostyön lähtökohtia 

Organisaation, työn ja henkilöstön kehittäminen on toimintaa, jonka tavoitteena on 

parantaa 

 organisaation suorituskykyä, ja tehokkuutta (tuottavuustausta) 

 henkilöstön hyvinvointia, motivaatiota ja kasvua työssä (hyvinvointitavoite) 

 organisaation uudistumis- ja oppimiskykyä, innovatiivisuutta, muutosvalmiutta 

(uudistumistavoite) 

 organisaation ja henkilöstön kykyä ymmärtää, tiedostaa ja arvioida oman 

toiminnan tavoitteita, arvopäämääriä ja seurauksia (ymmärtämis- ja 

tiedostamistavoite) (Honkanen, 2006,18) 

Kaikki organisaatiomuutokset liittyvät tavalla tai toisella tunteisiin. Nykyinen 

organisaatioelämä on siinä määrin kiivastempoista, ettei ihmisillä ole aikaa työstää 

muutoksen aiheuttamia tunteita ennen kuin organisaatiossa käynnistetään jo toinen 

muutosprosessi. Tämä on johtanut tutkimusten mukaan siihen, että ihmiset pyrkivät 

tekemään vain oman työnsä ja jättämään johdon käynnistämät muutokset omaan 

arvoonsa.  (Juuti&Virtanen, 2009, 120) 

Organisaatiomuutoksen luonne, laajuus ja merkitys vaihtelevat huomattavasti. 

Muutostyypin tunnistaminen on tärkeää, koska erilaiset muutokset vaativat erilaista 

toimintaa. Nadler ja Tusman (1990) ovat jakaneet organisaation muutostyypit neljään 

tyyppiin. 

1. Ennakoiva eli proaktiivinen organisaatiomuutos. Varautumista tuleviin  

muutoksiin.  

2. Reagoiva eli reaktiivinen muutos. Reagoimista jo tapahtuneeseen  

asiaan.  

3. Vähittäinen muutos. Toimintaa kehitetään vähitellen. Tavoitteena  

organisaation suorituskyvyn parantaminen tehostamalla toimintaa ja 

kehittämällä henkilöstön osaamista ja teknologiaa.  

4. Strateginen muutos. Vaikuttaa koko organisaatioon ja määrittää  

uudelleen, mikä on organisaation perustehtävä ja mitkä ovat toiminnan 

reunaehdot.  
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Näitä neljää muutostyyppiä yhdistelemällä syntyy erilaisia tapoja toteuttaa muutosta.  

Ennakoiva ja vähittäinen muutos on organisaation toiminnan virittämistä. Vähittäisen 

ja reagoivan muutoksen kohdalla puhutaan sopeutumisesta. Strateginen ja 

ennakoiva muutos on uudelleensuuntautumista. (Lämsä&Hautala, 2005, 184-186) 
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5. CASE KSO: YMPYRÄN JA YMPÄRISTÖN FUUSIO 

 

Vuosi 2011, noin 180 000 asukkaan Kymenlaakso on kahden maakuntakeskuksen, 

Kotkan ja Kouvolan, Kouvolan ja Kotkan–Haminan seutukuntaan jakautunut 

maakunta. Yleisellä tasolla puhutaan Pohjois-Kymenlaaksosta ja Etelä-

Kymenlaaksosta.  Asukasluvultaan hieman suuremman alueen, Pohjois-

Kymenlaakson S-ryhmään kuuluva osuuskauppa on Ympäristö, etelä-

Kymenlaaksossa toimii osuuskauppa Ympyrä.  Kymenlaaksossa Kouvolan seutu 

kuuluu äkillisen rakennemuutoksen alueeseen ja koko maakunta kärsii niin 

työpaikkojen puutteesta kuin kasvavasta muuttotappiosta. Puu- ja paperiteollisuuden 

alasajojen jälkimainingeissa maakunnassa haaveillaan uusista investoinneista, jotka 

toisivat työtä ja vaurautta maakuntaan. 

Pitkään osittain samoja asiakkaita jakaneet ja samoilla markkinoilla kilpailleet 

osuuskaupatkin joutuvat miettimään tulevaisuutta tämän realismin edessä. Kaksi 

keskenään kilpailevaa osuuskauppaa voisivat olla toimialueella yhdessä vahvempia 

kuin erikseen.  Jo nyt niin asiakkaat kuin osa osuuskauppojen henkilökunnasta 

kulkevat maakunnan sisällä osuuskaupparajoista väittämättä.  

Suuremmalla osuuskaupalla olisi paremmat edellytykset toimia ja selvitä 

tulevaisuudessa kaupan alan kiristyvässä kilpailutilanteessa, jossa uusia haastajia 

on ilmaantunut asiakkaista ja markkinoista kilpailemaan. Suurempi koko antaisi 

myös suuremman äänivallan ja kuuluvuuden S-ryhmän sisällä ryhmän sisäiseen 

päätöksentekoon liittyen. Mittakaava etuja tulisi myös monissa henkilöstö- ja 

kiinteistöresursseja vaativissa asioissa. 

2000-luvun alkupuoli on ollut kummankin osuuskaupan alueella vahvaa verkoston 

kehittämisen ja kasvamisen aikaa mutta vuoden 2009 jälkeen maakunta on 

ajautunut yhä syvempään taantumaan, joka on tarkoittanut myös jäljelle jäävän 

ostovoiman heikkenemistä.  

Muun muassa nämä asiat saivat osuuskaupat lähenemään toisiaan 2010-luvulle 

tultaessa. 
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Lähentymisyrityksiä toki oli ollut aiemminkin ja myös maaliin päätyneitä, onnistuneita 

”laukaisuja”.   Kymenlaaksolainen osuuskauppatoiminta oli tullut monivaiheisen 

matkan 1900-luvun alusta nykypäivään. Maakunnan ensimmäiset osuuskaupat 

perustettiin Metsäkylään ja Myllykoskelle vuonna 1903. Osuuskauppa Ympyrä sai 

alkunsa Haminassa vuonna 1914. Osuuskauppa Ympäristö puolestaan syntyi 1921. 

Seuraavat vuosikymmenet olivat molemmille osuuskaupoille kasvun aikaa. 

Kauppatoiminta laajeni ja toimialoja tuli lisää huoltamoiden, ravintoloiden ja hotellien 

myötä. 

Samanaikaisesti useat pienemmät osuuskaupat liittyivät suurempiin naapureihinsa. 

Suuri rakenneuudistus toteutettiin 1980-luvun alkupuolella, jolloin Ympyrään liittyi 

mm. Kotkassa toiminut Osuusliike Liitto ja Ympäristöön Liikkalan Osuuskauppa. 

 

5.1 Uusi osuuskauppa syntyy 

Osuuskauppa Ympäristön ja Osuuskauppa Ympyrän sulautumisesta tehtiin päätös 

kummankin osuuskaupan hallituksessa helmikuussa 2012, jonka jälkeen 

maaliskuussa sulautumissuunnitelma hyväksyttiin ja esiteltiin osuuskauppojen 

hallintoneuvostoissa. Tämän jälkeen oli vielä sulautumisen toteutumisen kannalta 

tärkein hallintoelin, asiassa päätösvaltaa käyttävä edustajisto, jäljellä.  

Edustajiston oli määrä päättää sulautumisesta toukokuussa 2012.  

Samalla asialla oltiin oltu jo vuotta aiemmin, toukokuussa 2011, mutta tuolloin 

Osuuskauppa Ympyrän edustajisto jätti sulautumissuunnitelman hyväksymättä 

vedoten lähinnä liian nopeaan yhdistymisaikatauluun sekä selvitystyön sisällölliseen 

laajuuteen ja tarkkuuteen liittyen sulautumisen vaikutuksista tulevaisuuteen 

toimialueen sisällä. Toimintojen kehittämisestä niin henkilöstön, asiakkaiden kuin 

liiketoiminnankin näkökulmasta haluttiin lisää tietoa.   

Keväällä 2012 esitetyn sulautumissuunnitelman mukaisesti Osuuskauppa Ympäristö 

ja Osuuskauppa Ympyrä sulautuvat perustamalla yhdessä uuden vastaanottavan 

Kymen Seudun Osuuskauppa (KSO) nimisen osuuskunnan 

(kombinaatiosulautuminen). Uuden osuuskunnan oli määrä aloittaa toimintansa 

1.1.2013, kotipaikkana toimisi Hamina ja uudeksi toimitusjohtajaksi valittaisiin 

Osuuskauppa Ympäristön sulautumishetken toimitusjohtaja. 
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Edustajistojen kokoontuessa 3.5.2012 kumpikin edustajisto päätti sulautumisen 

puolesta ja työ uuden osuuskaupan syntymiseksi voitiin toden teolla aloittaa. 

Kymen Seudun Osuuskaupan sulautumissuunnitelmassa mainitaan seuraavasti. 

Osuuskauppa Ympäristö ja Osuuskauppa Ympyrä sulautuvat 

perustamalla yhdessä uuden vastaanottavan Kymen Seudun 

Osuuskauppa nimisen osuuskunnan (kombinaatiosulautuminen).  

Tämä sulautumissuunnitelma on samalla Kymen Seudun Osuuskaupan 

perustamiskirja. Kaikki Osuuskauppa Ympäristön ja Osuuskauppa 

Ympyrän varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä osuuskuntalain ja 

tämän sulautumissuunnitelman mukaisesti vastaanottavalle Kymen 

Seudun Osuuskaupalle, kun sulautumisen täytäntöönpano on 

rekisteröity. Samanaikaisesti Osuuskauppa Ympäristö ja 

Osuuskauppa Ympyrä purkautuvat. Sulautumisen täytäntöönpanon 

rekisteröintihetkellä Osuuskauppa Ympäristön ja Osuuskauppa Ympyrän 

jäsenistä tulee Kymen Seudun Osuuskaupan jäseniä ja heille syntyy 

oikeus saada sulautumisvastikkeena vastaanottavan Kymen Seudun 

Osuuskaupan osuuksia tämän sulautumissuunnitelman mukaisesti. 

(KSO, 2013.) 

 

5.2 Muutoksen tuulet 

Yhteydenpito osuuskauppojen välillä tiivistyi luonnollisesti sulautumispäätöksen 

synnyttyä kun se tähän asti oli ollut lähinnä toimitusjohtajien ja hallitusten välillä 

käytyjä neuvotteluja ja valmistelevaa työtä. Molempien osuuskauppojen johtoryhmät 

tapasivat ensimmäisiä kertoja alkukesällä 2012 yhteisissä kokouksissa ja näiden 

kokousten välillä käytiin jo toimialoittain ajatusten vaihtoa. 

Niin johtoryhmissä kuin organisaation seuraavissakin portaissa esimiesten 

keskuudessa ilmeni jonkin verran levottomuutta kun uuden organisaation 

organisoitumisesta ei ollut vielä mitään tietoa. Lähes jokaiseen johtoryhmän toimeen 

oli olemassa kaksi henkilöä, joka oli omiaan levottomuutta lisäämään. Paljon 

kuitenkin valmisteltiin asioita uutta osuuskauppaa ja toimenkuvia varten, vaikkei 

tiedetty mikä kenenkin oma asema tulisi tulevaisuudessa olemaan. 
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Kesällä 2012 Osuuskauppa Ympyrän toimitusjohtaja vastaanotti uuden toimen 

kokonaan toisesta osuuskaupasta syyskuun alusta alkaen ja näin ollen molempien 

sulautuvien osuuskauppojen ”alasajo” jäi Osuuskauppa Ympäristön toimitusjohtajalle 

ja kummankin osuuskaupan vuoden vaihteeseen toimiville johtoryhmille. 

Yhteistyötä käynnisteltiin hyvässä hengessä vaikka tietynlaisia jännitteitä selkeästi oli 

ilmassa. Keskusteleva ja rakentava, eteenpäin suuntautuva pohdinta tuntuivat 

hetkittäin jopa vieraalle tavalle käsitellä asiaa ja tuntui siltä, ettei päätöksiä saatu 

aikaan.  Kirjassaan Muutoksen agentit Honkanen (2006) esittelee Christensenin 

ym.(2006) uudella ja mielenkiintoisella tavalla jäsentämiä erilaisia välineitä ja 

strategioita johtamiseen. Heidän mukaansa yksi johtamisen tärkeimmistä tehtävistä 

on saada ihmiset työskentelemään järjestäytyneesti yhdessä. Ihmisten 

yhteistyöhalukkuuteen vaikutta kaksi tekijää: 

 Ihmiset voivat olla yksimielisiä tai erimielisiä siitä, mitä tavoittelevat 

organisaatiossa eli minkälaisia odotuksia, tavoitteita tai tarpeita he pyrkivät 

toteuttamaan osallistumalla jonkin organisaation toimintaan. Tässä 

vaikuttavat myös ihmisten arvot ja se, mitä he muuten pitävät tärkeänä. 

 Ihmiset ovat yksimielisiä tai erimielisiä siitä, minkälaiset toimenpiteet johtavat 

tavoitteiden saavuttamiseen. Kyse on syy-seuraussuhteiden 

hahmottamisesta ja uskomisesta niiden toimintaan tai voimaan. 

(Honkanen 2006, 352) 

Tämä tiedostaen ja aiemmista vastaavista tapauksista kaupparyhmän sisällä oppien 

kesän jälkeen pidetyissä fuusiojohtoryhmän kokouksissa päädyttiin ottamaan 

sulautumisprosessiin mukaan ulkopuolinen konsultti, jolla oli kokemuksia 

vastaavanlaisista yritysjärjestelyistä.  

Konsultin tehtävä alkoi lokakuussa 2012, ennen varsinaista sulautumista, ja ideana 

oli eri metodein hankkia tietoa ja ymmärrystä molempien osuuskauppojen 

kulttuureista.  

Edgar H. Scheinin mukaan kulttuurilla on merkitystä. Sillä on merkitystä, koska 

tehdyillä päätöksillä saattaa olla odottamattomia ja epämieluisia seurauksia, jos ei 

ole tietoisuutta vaikuttavista kulttuurisista voimista. 
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Konsultin esittämällä menettelytavalla, joka tukeutui Scheinin malliin 

organisaatiokulttuurista esittäen artefaktit, ilmaistut arvot ja syvät jaetut uskomukset, 

kummallekin osapuolelle tärkeät asiat voitaisiin jatkossa uutta organisaatiokulttuuria 

kehittäessä ottaa huomioon. Samalla oli tarkoitus valmistella johto- ja 

esimiesorganisaatioita fuusion seuraaviin vaiheisiin. 

Valpolan (2004) mukaan fuusio vaikuttaa voimakkaasti sekä organisaatioiden että 

yksittäisten ihmisten identiteettiin. Vanhoissa rakenteissa on ollut tuttu tapa ottaa 

selvää ja ymmärtää tavoitteet ja päätöksenteko. Yhteen menossa tilanteet tulkitaan 

oman vanhan kielen ja käsitteiden avulla. Vie aikaa, ennen kuin toiseen osapuoleen 

tutustutaan ja saadaan yhteinen pohja jäsentää tilanteita ja sopia asioista. (Valpola, 

2004, 22)  

Konsultti alkoi kummankin johtoryhmän kanssa selvittää tälle osapuolelle tärkeitä 

yrityskulttuurin osia ja niitä elementtejä, jotka loivat tuon puolen hengen. Alussa 

rakennettiin yhteinen näkemys sille mitä ”me” edustamme ja keskusteltiin siitä miten 

toinen osapuoli nähdään.  Ilmeni selkeitäkin vastakkainasetteluja. Perinteinen - 

uudistuva, päätöksenteon nopeus- hitaus, suurempi- pienempi jne. 

Yrityskulttuurihankkeen tavoitteiksi kirjattiin mm. 

 Hankkeen tulee tukea yhteisen kulttuurin rakentumista tunnistamalla 

kulttuurieroja, tukemalla keskinäisen arvostuksen kehittymistä ja etsimällä 

uusia yhteisiä toimintamalleja. 

 Hankkeen tulee auttaa henkilöstöä läpi muutoksen synnyttämän 

luopumisprosessin, jotta he eivät kerää turhaa painolastia, ja jotta henkinen 

energia vapautuu tulevaisuuden luomiseen. 

 Hankkeen tulee tukea johtoa muutosprosessissa ja sen suunnittelussa. 

 Hankkeen tulee lisätä organisaation dialogin ja reflektoinnin kykyä. 

 Dokumentoida fuusioprosessi, jotta sen onnistumista on helpompi arvioida ja 

sen kokemuksia voidaan hyödyntää tulevissa S-ryhmän fuusioissa. 

(Roman 2013) 
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Dokumentointi yrityskulttuurihankkeen osalta oli suurin osin konsultin tekemää mutta 

samanaikaisesti myös johtoryhmän kokouksissa dokumentointiin asiaan liittyviä 

huomioita. Omalta osaltaan myös tämä 2012 fuusiotyön ohella käynnistynyt pro 

gradu hanke täyttää dokumentoinnin osaa koko muutoshankkeessa. 

Yrityskulttuurihankkeen tueksi luotiin fuusiojohtoryhmän lisäksi toinen työryhmä 

marraskuun loppupuolella. Tässä työryhmässä oli kummastakin yhdistyvästä 

osuuskaupasta 8-10 henkilöä edustaen kaikkia henkilöstöryhmiä johtoa lukuun 

ottamatta. Tämän työryhmän tarkoituksena oli kertoa ja ilmentää sitä yrityskulttuuria, 

jossa he tuolla hetkellä elivät ja kertoa odotuksistaan ja toiveistaan tulevalle 

osuuskaupalle ja sen johdolle. 

Konsultin pyrkimykset fuusion eteen kirjattiin seuraavasti: 

 Pyrkii tunnistamaan kulttuurierot ->syntyy ymmärrys toista osapuolta kohtaan 

ja toisaalta tukee luopumista, surutyötä. 

 Pyrkii tunnistamaan kipukohdat -> nostamalla ne rakentavasti työstettäväksi 

organisaatio voi vapauttaa energiansa ydintehtävänsä toteuttamiseen. Syntyy 

kokemus aitoudesta (vrt. falskius), aidosta dialogista. 

 Pyrkii syventämään dialogia ->positiivinen yhteys rakentaa yhteistä 

identiteettiä, vapauttaa luovuutta ja synnyttää uutta visiota. 

 Pyrkii tukemaan eri tahojen välisiä positiivisia suhteita ->kaikkia tarvitaan ja 

energia on saatava kulkemaan tehtävän toteuttamiseen. (Roman 2013) 

Yhteinen tahtotila kehityksen suunnasta pyrittiin näkemään ja rakentamaan 

fuusiojohtoryhmässä nopealla aikataululla, jotta johto osaisi viestiä siitä 

yhteneväisesti marraskuun alussa pidettävässä molempien osuuskauppojen 

esimiesten yhteisessä esimiespäivässä. Tässä tilaisuudessa uuden osuuskaupan 

johto ja organisaatiot ensimmäistä kertaa esiteltäisiin. 
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5.3 Ensimmäinen kyselytutkimus: Esimiesten odotukset fuusiosta 

Artikkelissaan ”Odotukset on tunnettava fuusiossa” tutkija Ranja Frammer toteaa 

mm. ”Ihmisille syntyy odotuksia heti kun sana fuusio mainitaan. Ne toimivat kuin 

filtteri, joka suodattaa tiedon murusista ne, mitkä tukevat jo olemassa olevia pelkoja 

ja toiveita”. Hän myös korostaa sitä vahvaa totuutta, jonka mukaan yritysjohdon 

kannattaa tutkia ihmisten odotukset.  Tämä huomioiden, että monesti yrityksen johto 

mainitsee henkilökunnan olevan yrityksen tärkein voimavara. (Tiedonsilta 1/2002) 

Ennen ensimmäistä yhteistä, syksyllä 2012 järjestettyä esimiespäivää esimiehille 

toteutettiin ennakkokysely, jonka tarkoituksena oli kartoittaa esimiesten fuusioon 

liittyviä uskomuksia ja toiveita tulevasta. (LIITE 1) 

Kyselyn avulla haluttiin kartoittaa niitä odotuksia ja osittain myös asenteita, joita 

esimiehillä itsellään fuusiota kohtaan oli, tai joita he työryhmässään työnantajan 

edustajana kohtasivat. Tämä kysely antaisi myös johdolle tietoa näistä tuntemuksista 

ja tulokset oli tarkoitus myös tärkeimmiltä osin purkaa ja avata ensimmäisessä 

yhteisessä esimiespäivässä toimitusjohtajan toimesta. 

Kirjassaan Muutoksen agentit Henry Honkanen toteaa että kysely voi istua hyvin 

kehittämistyön aloitukseen varsinkin silloin kun se toteutetaan ns. kysely-palaute 

periaatteen avulla. Tällöin kysely ei pyrikään olemaan objektiivinen mittaus 

organisaation tilasta, vaan tapa saattaa ihmiset keskustelemaan oman työyhteisönsä 

haasteista.  Menetelmässä ei siis ole keskeistä itse kyselyn tekeminen, vaan se, 

miten tuloksista kerrotaan. ( Honkanen, 2006,86) 

Kysely lähetettiin silloisten organisaatioiden kautta 104:lle osuuskaupan 

esimiestehtävissä toimivalle henkilölle. Tästä määrästä Ympäristön esimiehiä oli 64 

ja Ympyrän esimiehiä 40. 

Ensimmäiseen kyselyyn vastasi 67 esimiestä, vastausprosentin ollessa 64 %. 

Ympäristön esimiesten vastausprosentti oli 67 % ja Ympyrän 60 %.  Vaikka Ympyrän 

puolen esimiesten vastausprosentti jäi alemmalle tasolle kuin Ympäristön 

esimiesten, ainoa vastaus missä tulkinnallista eroa osuuskauppojen kesken syntyi, 

oli kysyttäessä ensireaktiota fuusion syntymisen kuulemisesta. Ympyrän esimiesten 

ensireaktio ei ollut yhtä positiivinen kuin Ympäristön esimiesten.  
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Kertoiko alhainen vastausprosentti asenteista fuusiota vai kyselyä kohtaan?  Voisiko 

kysyä miksi 1/3 osa esimiehistä ei vastannut kyselyyn? Oliko kyseessä hiljainen 

vastustus vai sopeutuminen muutokseen virran mukana haluamatta itse vaikuttaa 

asioihin?   

Yksi selitys vastauksia ja yhdistymispäätöksen jälkeisiä keskusteluja tulkittaessa oli 

asia, jonka mukaan yhdistyvistä osuuskaupoista toinen on ”vahvempi” ja 

tulevaisuudessa tämän mielikuvallisesti ”vahvemman” osuuskaupan 

organisaationkulttuuri ja työilmapiiri tulisivat siirtymään hallitseviksi myös uuteen 

osuuskauppaan kuuntelematta tätä ”heikompaa” osapuolta.  Tätä pelkotilaa omiaan 

oli ruokkimaan sekä uuden osuuskaupan toimitusjohtajan tuleminen että uuden 

osuuskaupan konttorin sijaitseminen ”vahvemmalla” alueella.  

Tämä oli yksi niistä asioista, joka jäävuorimallin mukaisesti sijaitsee pinnan alla ja 

joka tuli kitkeä sisäisestä käsitteistöstä yhteisymmärryksessä viestimällä ja 

puhumalla ja uutta organisaatiokulttuuria rakentamalla. Mutta olisiko tämä osittain 

voinut olla syy Ympyrän esimiesten pienempään vastaajamäärään? 

Ihmiset suhtautuvat muutosilmiöihin ja – haasteisiin kovin eri tavoin. Ehkä tärkein 

tekijä, joka selittää näitä erilaisia suhtautumistapoja, liittyy siihen, missä määrin 

yksilö kokee kykenevänsä ennustamaan muutosta tai kontrolloimaan ja 

vaikuttamaan asioihin. (Honkanen, 2006, 10) 

Ensimmäisen kyselyn otos edusti hyvin osuuskauppojen esimiesrakennetta. 63 % 

vastaajista oli naisia ja 37 % miehiä.  Sukupuolten välillä vastauksiin ei löytynyt 

suurta poikkeavuutta. Ainoastaan kysyttäessä fuusion vaikuttavuutta osuuskaupan 

työilmapiiriin korostuu miehillä (keskiarvo 2,17) yleinen mielipide että työilmapiiri 

heikkenee kun taas naisilla (keskiarvo 2,56) mielipide on enemmän kallellaan sille, 

että työilmapiiri pysyy ennallaan. 

Kun esimiehiltä kysyttiin ensireaktiosta fuusiosta kuullessaan, vastaajista 97 % 

suhtautui asiaan positiivisesti (70 %) tai neutraalisti (27 %). Ainoastaan 3 % 

vastaajista ilmoitti ensireaktion olleen negatiivinen. Kysyttäessä syitä negatiiviseen 

ensireaktioon vastauksissa ilmeni pelkoja oman työpaikan puolesta mm. työmatkan 

merkittävän pitenemisen vuoksi tai oman aseman menettämisen puolesta. 
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Taulukko 2. Ensireaktio kaikki vastaajat 

Vastaajista 85 % ilmoitti saaneensa tarpeeksi tietoa fuusiosta etukäteen.  Ne, jotka 

kokivat että tietoa ei ollut tarpeeksi saatavilla etukäteen, olisivat halunneet sitä 

lähinnä organisoitumiseen ja vastuisiin liittyen. Organisoitumisen osalta askarrutti 

lähinnä oma asema organisaatiossa ja oman lähiesimiehen asema.  

 

 

Taulukko 3. Ensireaktio sukupuolen mukaan 
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Vastaajista lähes puolella (46 %) oli esimieskokemusta osuuskaupassa enemmän 

kuin 11 vuotta ja 65 % vastaajista oli toiminut esimiehenä yli 6 vuotta. Iältään kaikki 

kyselyyn vastanneet esimiehet olivat yli 26-vuotiaita.  

 

Taulukko 4. Ensireaktio esimiesuran pituuden mukaan 

Positiivisimmin omiin uramahdollisuuksiinsa uudessa osuuskaupassa uskoivat 10 

vuotta tai alle esimiehinä toimineet kun taas yli 11–20 vuotta toimineet näkivät oman 

tilanteensa heikentyvän. Sama ikäryhmä oli myös eniten sitä mieltä yhdessä alle 

kaksi vuotta toimineiden esimiesten kanssa että fuusio vaikuttaa negatiivisesti 

osuuskaupan työilmapiiriin. 

Suurin ryhmä, yli 20 vuotta toimineet esimiehet suhtautuivat lähes poikkeuksetta 

muutoksiin positiivisemmin kuin kaikki vastaajat yhteensä. Myös uudet, alle kaksi 

vuotta esimiestehtävissä olleet, suhtautuivat tulevaisuuteen keskiarvoa 

positiivisemmin.  

Ylipäätään tulokset kysyttäessä viestinnästä, yhteistoiminnasta, johtamisesta, tasa-

arvoisuudesta, asiakastyytyväisyydestä tai henkilöstön sitoutumisesta työnantajaan 

olivat hyvin neutraalilla tasolla asettuen keskiarvoiltaan yli 3 (3=samalla tasolla kuin 

aiemmin) mutta jääden reilusti alle 4 (4= paremmin kuin aiemmin). 
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Tämä tulos ei sinänsä ollut yllätys jos miettii sitä asiaa että kyseessä on S-ryhmässä 

toimivat kaksi eri osuuskauppaa, jotka ovat periaatteellisella tasolla toimineet samoin 

ja samoilla järjestelmillä arvomaailman ja toiminnan tarkoituksen ollessa kovin 

samanlainen.  Yksi tulkinta tulokselle voisi olla se että sulautuminen on ollut 

ainoastaan ajan kysymys mutta esimiesten näkökulmasta mikään ei muutu 

radikaalisti eikä muutoksen uskota vievän tulevaisuutta sen enempää parempaan 

kuin heikompaankaan suuntaan. 

Esimiesten toiveita kartoitettiin tutkimuksessa pyytämällä esimiehiä nimeämään 

kolme asiaa, joiden toivoisi toteutuvan paremmin uudessa kuin nykyisessä 

osuuskaupassa.  Toiveiden laariin satoi useita vastauksia markkinoinnista 

asiakasomistajille kohdennettaviin tarjouksiin ja henkilökuntaetujen paranemiseen 

asti. Vastauksista oli kuitenkin helposti löydettävissä huolenaiheet ja toiveet 

tulevaisuuteen. Parannusta toivottiin seuraaviin asioihin: 

 Viestintään ja tiedonkulkuun liittyvät asiat 

 Selkeät ohjeistukset, sekä tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus 

 Työilmapiiri ja yhteishenki 

Kun vastaajina ovat esimiehet, joiden työnä on motivoida ihmisiä saavuttamaan 

työhön liittyviä tavoitteita ja muuttumaan organisaation päämäärän suuntaisesti on 

tämä viesti suunnattu johdolle. Esimiehet tarvitsevat selkeämpää viestintää, ohjeita 

ja neuvoja, joita voivat viedä ja viestiä eteenpäin omalle työryhmälleen. Varsinkin 

muutostilanteessa tämä korostuu.  Pahinta mitä esimies voi muutostilanteessa tehdä 

on olla viestimättä. 

Viestintään ja tiedonkulkuun liittyvät asiat nousivat molempien osuuskauppojen 

esimiesten avoimissa vastauksissa tärkeimmäksi asiaksi. Tämän asian haluttiin 

paraneva entisestään.  Kuitenkin avo-vastauksissa tuli selkeästi enemmän huomioita 

tähän asiaan Ympäristön puolelta, joten tästä näkökulmasta voisi ajatella että 

”pienemmän” Ympyrän puolella viestiminen on ollut tehokkaampaa ja siihen ollaan 

oltu tyytyväisempiä kuin Ympäristön puolella. 
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Samassa kyselyssä tiedusteltiin myös odotuksista ensimmäiselle yhteiselle 

esimiespäivälle. Odotuksissa suhtauduttiin mielenkiinnolla ja positiivisesti 

tilaisuuteen tutustua uusiin kollegoihin ja janottiin tietoa siitä miten valmistua kahden 

kuukauden kuluttua tapahtuvaan fuusioon ja miten ja mitä voidaan henkilökunnalle 

viestiä.  Myös avoimuutta keskusteluun kaivattiin tiedostaen ennakkoasetelmat mistä 

lähdettiin. 

”Toivon avointa keskustelua, tässä ollaan uudessa asennossa, ei ole 

pohjois- ja eteläasetelmaa, ei ole ympäristöä, eikä ympyrää. Olemme 

kaikki Kymenseudun väkeä, nyt vedetään narusta kaikki täysillä samaan 

suuntaan, koko konsernin menestymisen puolesta.” 

 

Ensimmäisen yhteisen esimiespäivän 6.11.2012 pitopaikaksi valikoitui Kotkassa 

sijaitseva Kotkan Höyrypanimo ja sen kokoustilat.  Tämä esimiespäivä haluttiin viedä 

pois omista toimitiloista, jotta fokus olisi nimenomaisessa asiassa ja oltaisiin kaikille 

”tuntemattomalla maalla”.  Syvemmällä oli myös ajatus tästä vastakkainasettelusta, 

jota oli ilmennyt ja jota ei haluttu vahvistaa. Tämä oli yksi syy sille, että tapahtuma oli 

nimenomaan Kotkassa, ei Kouvolassa. 

Ensimmäinen esimiespäivä oli tunnelmaltaan onnistunut ja viesti siitä että asiat ovat 

menossa oikeaan suuntaan ja esimiehet ovat innostuneita muutoksesta. 

Tilaisuudessa toimitusjohtaja purki ennen esimiespäivää tehdyn kyselyn ja teki sieltä 

nostoja tärkeistä huomioista ja oikaisi ennakkokäsityksiä luoden syvempiä selityksiä 

asioille. Tämän lisäksi myös ulkopuolisella konsultilla oli tilaisuudessa oma 

agendansa, joka liikkui yhteisen kulttuurin rakentamisen teeman ympärillä. Konsultti 

kertoi tulleensa kutsutuksi mukaan prosessiin ja avasi esimiehille sitä, miten tulee 

lähikuukausina toimimaan niin johdon tukena, kuin oppien ja auttaen sekä 

työskennellen seurantaryhmän ja tukitoimintojen kanssa. 
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5.4 Toinen kyselytutkimus: Uuden alku, miten meillä menee?  

Seuraavat neljä kuukautta vuoden vaihteen ympärillä olivat valmistautumista 

muutokseen ja heti vuoden vaihteen jälkeen uuden oppimista. Fuusioprosessin tämä 

vaihe vaati esimiehiltä ja tukitoiminnoilta valtavasti resursseja ja moni asia oli omiaan 

lisäämään kiireen tunnetta ja stressiä joilla saattaisi olla pitkäkestoisiakin vaikutuksia. 

Marraskuun esimiespäivän ja vuoden vaihteen välillä konsultti kokosi 

seurantaryhmät, jotka kokoontuivat ensimmäistä kertaa yhdessä joulukuussa 2012. 

Tätä ennen konsultti oli haastatellut molemmista osuuskaupoista ryhmään kutsut 10 

henkilöä ja joulukuussa nämä ryhmät kerääntyivät yhdessä käymään kerätyt 

alkutiedot läpi ja yhteisen kulttuurin kehittäminen saattoi alkaa. 

Joulukuun alun tilaisuudessa ryhmät ja henkilöt esittivät oman näkemyksensä 

itsestään ja mielikuvansa sulautumisen toisesta osapuolesta. Ryhmien välisissä 

keskusteluissa nousi esille Ympyrän puolen varauksellisuus ja huolestuneisuus mm. 

johtoryhmän koostumisesta ja konttorin sijainnista. 

Fuusiojohtoryhmä ja vuoden vaihteen jälkeen osuuskaupan uusi johtoryhmä jatkoivat 

työskentelyään agendansa mukaisesti. Uusia toimintatapoja ja toivottuja pelisääntöjä 

luotiin ja vietiin organisaatioille kaikilla tasoilla. 

Konsultti jatkoi työskentelyä tammikuussa yhdessä johtoryhmän kanssa, 

haastatellen ensin jokaista erikseen henkilökohtaisten toiveiden ja tarpeiden 

tunnistamiseksi ja myöhemmin yhdessä määritettiin johtoryhmän toiminnalle 

”pelisäännöt” ja sovittiin johtoryhmän kokousten toteuttamisesta sekä keskinäisistä 

sparrauksista. 

 

Ilmeni paljon eroja niin toimipaikkojen kuin sulautuneiden osuuskauppojenkin 

toimintatavoissa, joita piti nyt uudelleen ohjeistaa ja jotka osittain myös nostattivat 

henkilökunnan tunteita pintaan ja muutosta vastaan.  Toiminnoissa pyrittiin olemaan 

tasa-arvoisia ja oikeudenmukaisia. Nämä teemathan olivat nousseet esille jo 

marraskuun esimiespäivässä. 
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Helmikuussa 2013 järjestettiin Kymen Seudun Osuuskaupan (KSO) ensimmäinen 

esimiespäivä Kouvolassa. Esimiespäivien aiheena oli edellisvuotisten 

työyhteisötutkimusten purkaminen ja strategiatyön käynnistäminen johtoryhmän ja 

esimiesten kanssa.  

Helmikuusta alkaen strategiatyöhön otti osaa myös KSO:n hallitus ja tavoitteeksi 

luotiin aikataulu, jonka mukaisesti osuuskaupan strategia valmistuisi juhannukseen 

mennessä ja olisi hallintoneuvoston vahvistettavana syksyllä. 

Toimipaikoissa arki jatkui jokseenkin samanlaisena kuin aiemminkin. Ympyrän ja 

Ympäristön mainokset ja tunnisteet vaihtuivat pikkuhiljaa ja opeteltiin puhumaan ja 

olemaan Kymen Seudun Osuuskauppa. Vanhoja toimintatapoja yhtenäistettiin ja 

koetettiin viedä parhaat käytännöt toimipaikkojen ja toimialojen käyttöön.  

Seuraava fuusioon liittyvä seurantakysely tehtiin ennen huhtikuussa 2013 pidettyä 

esimiesten ja tukitoimintojen yhteistä päivää. Tuon kyselyn tarkoituksena oli saada 

esimiehiltä tietoa siitä miten he olivat kokeneet uuden osuuskaupan ensimmäiset 10 

viikkoa. (LIITE 2) 

Kyselylomake lähetettiin maaliskuun puolessa välissä 104 henkilölle ja siihen vastasi 

68 henkilöä, vastausprosentin ollessa 65,4%. 

Esimiehiltä tiedusteltiin muun muassa seuraavia asioita: 

 Miten mielestäsi uuden osuuskaupan ensimmäiset kuukaudet ovat sujuneet? 

 Millaisia ongelmia tai ristiriitoja on tullut vastaan? 

 Mitkä asiat ovat mielestäsi kaikkein tärkeimpiä asioita hoitaa kuntoon ensi 

tilassa? 

 Mitkä asiat ovat mielestäsi tällä hetkellä kunnossa/hyvin?  

Kysyttäessä ensimmäisten kuukausien sujumisesta tuntui jokaisella olevan mielipide. 

Vastausten kirjo oli jälleen runsas. Kuitenkin selkeästi vastauksista oli tulkittavissa 

se, että suuri osa varsinkin päivittäis- ja erikoistavarakaupan vastaajista viesti 

fuusion jälkeisten ensimmäisten kuukausien sujuneen jopa yllättävän hyvin ja jopa 

paremmin kuin odotettu. Eniten kiireestä, sekavuudesta ja jopa kaaoksesta kertoi 

ennalta arvatusti tukitoimintojen väki.  
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Fuusio työllisti tietohallintoa ja taloushallintoa kovasti vuoden vaihteen kummallakin 

puolen ja osaamisvajeet sekä resurssipuutteet havaittiin ehkä vasta liian myöhään. 

Monessa vastauksessa tuli myös ilmi henkilökunnan ja asiakkaan näkökulma asiaan. 

Yksittäisen henkilön osalta toiminta on jatkunut entisen kaltaisena. Tämä oli myös 

johtoryhmällä ”löyhänä tavoitteena”. Fuusio ei tulisi näkymään henkilöstön ja 

asiakkaan arjessa muuten kuin tulevaisuudessa paranevina etuina ja palveluina. 

Yksiköissä arki jatkui samalla tavalla kuin aiemminkin toki pelisääntöjä ja 

toimintatapoja päivittäen.  

Moni vastaajista näki myös että tietoisuus osuuskaupan toiminnasta ja itse kaupasta 

on lisääntynyt alkuvuoden mittavan kampanjoinnin seurauksena. 

Kysyttäessä ongelmista tai ristiriidoista yleisin vastaus oli entisten osuuskauppojen, 

ja nyt siis kollegoiden, erilaiset toimintatavat samassa asiassa.  

”Yrityskulttuuri ja toimintamallit sulautuneissa yrityksissä poikkeavat 

lähes täysin toisistaan. Vanhat toimintamallit ovat joskus niin ”syvässä”, 

että niitä ei saa muutettua vaikka löytyisi perusteetkin uudelle 

toimintamallille. Näkökulmat asiaan ovat olleet vanhan rajoittamia.” 

Toisena suurena ongelmana koettiin myös vuoden vaihteen jälkeen tapahtunut 

viestintä ja eritoten uusien toimintamallien, -ohjeiden ja pelisääntöjen jalkauttaminen 

sähköpostilla. Näissä korostui myös tapa viestiä. 

Muutoksen johtaminen on jatkuvaa vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Se on avointa 

viestintää. Viestinnän laatu ja määrä ratkaisevat muutoksen johtamisen 

onnistumisen. (Juuti & Virtanen, 2009,151)  

Viestintä oli esimiesten ja henkilökunnan mielestä puutteellista ja epäselvää. Tästä 

johtoryhmä otti kyselyn mukaisesti ”koppia” ja 16.4 esimiespäivässä järjestettiin 

esimiehille ja tukitoiminnoille viestintäkoulutusta, jossa tarkoituksena oli rakentaa 

KSO:n tapa viestiä sähköpostilla.  

Aiemmin helmikuussa 2013 KSO:ssa oli tehty Viestinnän pelisäännöt mutta 

informaatiotulva oli haudannut tämän asian osittain alleen ja aiheeseen oli 

pureuduttava uudelleen ja konkreettisemmin. 
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Myös yhteiset pelisäännöt ja niiden noudattaminen tai noudattamatta jääminen 

nousivat pintaan.  Myöskään kaikissa tapauksissa uudelleen organisointi toimialan 

sisällä ei ollut vielä lähtenyt kunnolla liikkeelle vaan asioita kyseenalaistettiin ja 

epäiltiin toimintatavan kannattavuutta. 

Rakentavan kritiikin lisäksi alku sai myös kehuja ja ymmärrystä osakseen. 

Henkilökunnalle ja asiakkaille fuusio ei ollut tuottanut päänvaivaa, enemmänkin se 

koettiin esimiesten, tukitoimintojen ja johdon päänvaivana. Aikaa ja ymmärrystä 

tuntui monella olevan fuusion järjestelyjä silmälläpitäen ja näinhän toki piti ollakin kun 

kyselyä tehdessä vasta 10 viikkoa vuoden vaihteesta oli kulunut. 

”Jahka kaikki löytävät oman paikkansa ja tehtävänsä, niin asiantuntijoita 

ja apuja pitäisi riittää, eli näin ollen kuvittelisin helpotusta omaan 

työtaakkaan.” 

”Hommat toimii kaikesta huolimatta ihan kohtuullisesti kaikilla 

sektoreilla… Pientä hiomista vielä, niin hyvä tulee ja päästään 

todenteolla keskittymään KSO:n tulevaisuuden rakentamiseen 

asiakkaiden parhaaksi ja tuloksen aikaansaamiseksi.” 

 

5.5 Kolmas kyselytutkimus: Vuosi fuusiosta 

Joulukuussa 2013 lähetettiin Kymen Seudun Osuuskaupan 107 esimiehelle ja 

tukitoimintojen henkilölle kysely, jossa haluttiin kartoittaa ajatuksia osuuskaupan 

ensimmäisestä vuodesta. (LIITE 3) 

Kyselyyn vastasi 48 henkilöä, vastausprosentin ollessa 44,9 %. Aiempiin kyselyihin 

nähden vastausprosentti putosi toisen tehdyn kyselyn huippuluvusta 65,4 % yli 

kaksikymmentä prosenttiyksikköä. Vastaajista naisia oli 60,4 % ja ahkerimmin 

kyselyyn vastasivat 46–55-vuotiaat, joiden osuus kaikista kyselyyn vastanneista oli 

31 %. 
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Mielenkiintoista otoksessa oli se, että 48 vastaajasta entisen Ympyrän esimiehiä oli 

21, kun taas Ympäristön esimiehiä oli 27.  Ensimmäisessä marraskuussa 2012 

tehdyssä kyselyssä Ympyrän esimiesten vastausprosentti oli 60 %. Samaa 

suhdelukua käyttäen tällä kertaa vastausprosentti oli 53 % kun taas Ympäristön 

esimiesten ensimmäisen kyselyn vastausprosentti oli 67 % mutta tässä otoksessa 

ainoastaan 42 %! Tällä kertaa voisi esittää saman kysymyksen kuin aiemmin mutta 

nyt osoittaen toista osapuolta.  

Osuuskaupakseen ennen fuusiota ilmoitti Ympyrän 44 % ja Ympäristön 56 %. Kun 

esimiehiltä kysyttiin ”Vaihtuiko sinulla lähiesimies fuusion myötä?” , ilmoitti 38%  

oman esimiehensä vaihtuneen.  

Tällainen muutos vaikuttaa tietenkin moniin asioihin niin esimiehen kuin hänen oman 

organisaationsa työssä. Uusi esimies tuo aina oman näkemyksensä asioiden ja 

ihmisten johtamiselle ja tämä on oman muutosprosessinsa.  Suurehkoa muutosta 

selittää osaltaan pitkälti se että mm. matkailu- ja ravitsemistoimialalla organisoiduttiin 

täysin uudella tavalla ja toimialajohdon ja tulosvastuullisten päälliköiden väliin 

rakennettiin ryhmäpäällikkö taso, joka oli välttämätöntä liiketoiminnan 

kaksinkertaistuessa.  Mara-toimialan esimiehet olivat kyselyyn vastanneista 

toimialaryhmistä toiseksi suurin päivittäis- ja erikoistavarakaupan esimiesten jälkeen. 

Kun tuloksia tarkemmin tarkastellaan huomataan että kysymykseen ”Vaihtuiko 

sinulla lähiesimies fuusion myötä?” kyllä vastanneista 52% oli Ympyrän entisiä 

esimiehiä ja 26% Ympäristön esimiehiä. Osittain tähän vaikuttaa ennalta mainittujen 

asioiden lisäksi johtoryhmän koostumus, jossa kaikki toimialajohtajat yhtä lukuun 

ottamatta tulivat Ympäristöstä. Tämä asia saattaa selittää myös osaltaan niitä 

tuntemuksia ja näkemyksiä, joita vastaajilla oli vielä joulukuussa 2013 tehdyssä 

kyselyssä. 
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Kun kyselyn avoimissa kysymyksissä kysyttiin ”Mitä jäi mieleesi fuusioprosessista?”, 

saatiin mm. seuraavanlaisia vastauksia: 

”Kaikki sujui päällisin puolin aika hyvin. Tiedottamisessa oli jonkin verran 

ongelmia; joistakin asioista kuultiin vasta viime hetkellä ja toisaalta taas 

sähköpostia tulvi sellaisista asioista mitkä eivät koskeneet meitä. 

Ympäristöllä ja Ympyrällä on ollut erilaiset toimintakulttuurit ja välillä on 

ärsyttänyt uuden KSO:n ”kylmyys”. Ympyrässä kaikki tunsivat kaikki, 

joten yhteistyö oli mutkatonta ja sujuvaa. Nyt tuntuu, että moni asia 

kestää kauan kun on niin paljon byrokratiaa.” 

”Runsas työmäärä, toimintatapojen erilaisuus, muutosvastarinta, 

kuitenkin hyvä onnistuminen.” 

”Paljon informaatiota ja aluksi oli liikaakin infoa mutta perus tekeminen ei 

kuitenkaan onneksi muuttunut miksikään. Sanotaan lyhyesti että loppu 

hyvin kaikki hyvin.” 

Viestintä nousi monesti aiheeksi. Osa esimiehistä koki, ettei kaikki tiedottaminen ja 

viestit koskeneet heitä. Johdon näkökulmasta tahdottiin alussa huolehtia siitä, että 

kaikki osuuskauppaa ja järjestäytymistä koskevat viestit tavoittivat tasapuolisuuden 

nimissä jokaisen esimiehen. 

”Fuusio toteutettiin hyvin. Yllättävää oli kuitenkin, että samat asiat tehtiin 

erilailla osuuskaupoissa. Uuden osuuskaupan myötä työelämä on 

sujunut hyvin. Uusi osuuskauppa antaa meille paremman selkänojan. 

Tunneside ottaa kuitenkin oman aikansa ja tälle pitää suoda se 

tarvittava aika.” 

”Osuuskauppojen toimintatavoissa oli yllättävän paljon eroavaisuuksia. 

Etelän ja pohjoisen kuilu olikin todellisuutta eikä vain fiktiota. 

Osuuskauppa käytti paljon resursseja fuusioon mm. ottamalla 

henkilöstön mukaan suunnittelutyöhön.” 
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Esimiesten työskentelyssä muutos näkyi eniten tukitoimintojen uudelleen 

organisoitumisen kautta. Myös esimiesten rooli tiedon jalkauttajana kasvoi ja lisäsi 

vastuuta ja vastuuntuntoa tältä osin. Fuusioprosessia ja sitä seurannutta aikaa 

muisteltiin kiireisenä ja sähköpostiliikenteen suurena lisääntymisenä kun ohjeistuksia 

yksiköihin ja yhtenäisiä pelisääntöjä luotiin ja jaettiin jalkautettavaksi. Joitain aiemmin 

tukitoimintojen hoitamia tehtäviä siirrettiin tukitoiminnoilta takaisin yksiköihin. 

Esimiehet näkivät tämän työmäärää lisäävänä asiana, joka vaati yksiköissä taas 

uudenlaisen toimintamallin. 

Fuusion vaikutuksista toimipaikan arjessa ja asiakaskäyttäytymisessä kysyttäessä ei 

suuria muutoksia aiempaan ollut havaittavissa. Henkilökunta kävi töissä tehden 

samanlaista työtä kuin aiemminkin ja asiakkaat kävivät edelleen toimipisteissä kuten 

aiemmin. Asiakkailta fuusion vaikutuksista ei kysytty vaan kysyttiin esimiesten 

näkemystä siitä miten fuusio on vaikuttanut asiakaskäyttäytymiseen. Palautetta ei 

juuri yksiköihin ollut tullut. 

”Asiakkaat kommentoivat yllättävän vähän, alkuvuoden jälkeen ei juuri 

mitään palautetta.” 

”Eipä tuo juuri asiakaskäyttäytymisessä näy.” 

”Asiakkaat eivät ole varmaan edes huomanneet vaihtumista.” 

Viimeinen avoin kysymys kyselyssä koski menneisyyttä kun vastaajilta kysyttiin 

ovatko he jääneet kaipaamaan jotakin ajassa ennen fuusiota.  

Muutos oli muokannut työryhmiä ja henkilöt olivat joutuneet toisiin työpisteisiin, jolloin 

myös vanhat rutiinit olivat murtuneet.  Kuitenkin muutos itsessään nähtiin 

positiivisena asiana. Tämä näkyi useassa vastauksessa: 

”Osa henkilöstöstä kaipaa ”pienempää osuuskauppaa”, jossa kaikki oli 

tuttua ja turvallista. Itse en ole jäänyt kaipaamaan mitään.” 

”Kaipaan hieman pienen osuuskaupan tunnelmaa, sitä että kaikki olivat 

tuttuja. Fuusio kuitenkin oli hyvä ratkaisu ja nyt on asiat paljon paremmin 

kuin ennen.” 

”Entisiä työkavereita on ikävä.”  
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Fuusio ja siihen liittyneet muutokset saivat osakseen myös voimakasta kritiikkiä ja 

jopa muutosvastarintaa oli osassa vastauksia havaittavissa. 

”Tiedonkulku ja avoimuus olivat ennen fuusiota aivan eri tasolla kuin nyt. 

Käytännössä ei ole mitään vuoropuhelua tai keskustelua ylimpien 

esimiesten kanssa (oman esimiehen kanssa on). Päällikköpalaverit 

olivat aikaisemmin todella hyvin hoidettu. Itse tunsi, että voi vaikuttaa 

asioihin ja tehtäviin päätöksiin, ja jokaista kuunneltiin. Nyt tulevat valmiit 

päätökset tiedoksi (jos tulevat, useimmiten ei). Oma lähiesimies yrittää 

toimia avoimesti, mutta se on mahdotonta kun tieto ei hänelle asti kulje. 

Henkilökuntaa olen yrittänyt ”säästää” tältä tietämättömyydeltä. Ennen 

fuusiota oman toimialan toimipaikat toimivat samojen ohjeistusten ja 

pelisääntöjen mukaan, ei enää. Pohjoinen-Etelä ajattelu on voimissaan 

oikein satasella…” 

”Kaikkea, minä hyvää esimiestä, avointa toimintakulttuuria, tarkkuutta 

asioiden hoidossa, liittyen konttoritoimintoihin ym. Hyvää ja rakentavaa 

keskustelua toimialajohdon kanssa, suunnitelmallisuutta, 

tasapuolisuutta, arvostusta, sitä hyvää positiivista fiilistä ja oikeaa 

tekemisen ja välittämisen makua, joka suuntaan.” 

Tällainen kritiikki esiintyi vähäisemmässä roolissa mutta oli toki arvokasta tietoa 

siitäkin näkökulmasta että sen antaa esimies, jolla on oma toimipaikkansa ja 

työryhmänsä vastuullaan. Voivatko tällaiset asenteet olla näkymättä omassa työssä 

ja tavassa viestiä työnantajalle tärkeistä asioista edelleen omalle henkilökunnalle?  

Suuri osa kyselyyn vastaajista ei ollut jäänyt kaipaamaan menneisyydestä mitään. 

Tulevaisuuteen katsottiin KSO:n silmin ja muutosprosessi sai ymmärrystä osakseen 

joskin myös kritiikkiä: 

”Kasvukipujen jälkeen uskon vielä, että hyvä tästä tulee… Isompana 

pystymme tarjoamaan enemmän.” 

”Suurempi kokonaisuus takaa paremman (hinta)kilpailukyvyn, 

mahdollistaa investoinnit velkaantumatta, tarjoaa henkilöstölle paremmat 

koulutus- ja työuramahdollisuudet sekä yhdistää Kymenlaaksoa kaikkien 

eduksi!” 
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”Voimme tarjota asiakasomistajille enemmän yhtenä isona 

osuuskauppana. KSO:ssa tukitoimintojen työtehtävät ovat tarkentuneet, 

joten saamme tukitoiminnoilta parempaa palvelua joka helpottaa 

työtämme toimipaikoissa.” 

”Isompi Osuuskauppa, sen myötä resurssit paremmat näinä vaikeina 

aikoina. Eli minulla vahva usko KSO:n tulevaisuuteen.” 

”Muutosprosessi ja uuden kulttuurin hakeminen on vielä kesken. Ennen 

kuin täydellinen luottamus muodostuu ihmisten välille, se vaatii 

pidemmän ajan kuin vuoden.” 

”Koko osuuskaupan kannalta pidemmällä aikavälillä yhdistyminen voi 

olla hyvä ratkaisu… Nyt jää ammattitaitoa käyttämättä vanhojen 

kaavojen vuoksi. On jäänyt sellainen kuva, että vanhasta ei voi luopua. 

Jatkuva kommentti on, että ”näin on tehty aina” ja siitä pidetään kiinni 

kynsin ja hampain. Uuden luominen ei onnistu, jos tämä henki jatkuu. 

Kävi vanhanaikaisesti: iso söi pienemmän.” 

 

5.6 Kokemus vs. odotus 

Joulukuussa 2013 tehdyssä kyselyssä toistettiin samat kysymykset kuin lähes vuotta 

aiemmin. Tämän menetelmän ja saman asteikon avulla saataisiin vertailukelpoisuus 

odotusten ja kokemusten välille.  

Joulukuun otannasta löytyi itsessään jo kriittisiäkin asioita. Esimiehiltä kysyttiin 

viestinnän, yhteistoiminnan, johtamisen, tasa-arvoisuuden, asiakastyytyväisyyden ja 

henkilöstön sitoutumista työnantajaan aikaisempaan tilanteeseen verrattuna. 

Aikaisemmalla tilanteella tässä viitattiin aikaan ennen fuusioita. 

 

Taulukko 5. Kokemukset fuusiosta, kaikki vastaajat 

Paljon huonommin tai huonommin Paljon paremmin tai paremmin Samalla tasolla

Viestintä 19 % 39 % 42 %

Yhteistoiminta 23 % 31 % 46 %

Johtaminen 25 % 23 % 52 %

Tasa-arvoisuus 16 % 19 % 65 %

Asiakastyytyväisyys 8 % 21 % 71 %

Henkilöstön sitoutuminen työnantajaan 25 % 19 % 56 %

Yhteensä 19 % 25 % 55 %
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Vaikka lähes 80 % vastaajista vastasi kokonaisuuteen kokevansa nykyisen 

toiminnan olevan samalla tai paremmalle tasolla kuin aiemmin kuitenkin lähes 20 % 

koki asioiden menneen negatiiviseen suuntaan viimeksi kuluneen vuoden aikana.  

Kriittisimmät arviot koskivat johtamista ja henkilöstön sitoutumista työnantajaa 

kohtaan. Näillä osa-alueilla vaihtoehtoihin ”paljon huonommin” tai ”huonommin” 

vastanneiden osuus oli suurempi kuin ”paljon paremmin” tai ”paremmin” 

vaihtoehtoon vastanneiden osuus. 

Lähemmässä osuuskauppa vertailussa ilmeni että kriittinen puoli tulee enemmänkin 

entisiltä Ympyrän esimiehiltä kun taas entisen Ympäristön esimiehet olivat 

tilanteeseen paljon tyytyväisempiä. 

 

Taulukko 6. Kokemukset fuusiosta Ympyrä 

 

Asiakastyytyväisyyttä lukuun ottamatta entisen Ympyrän esimiesten vastauksissa 

”paljon huonommin” tai ”huonommin” vaihtoehtoihin oli vastattu useammin kuin 

”paljon paremmin” tai ”paremmin” vaihtoehtoihin.  

Kun kaikista vastaajista lähes 80 % koki nykyisen toiminnan olevan samalla tai 

paremmalla tasolla kuin aiemmin, entisen Ympyrän esimiehistä näin koko 

ainoastaan 68 %. Erityisesti arviossa korostui se että 43 % vastaajista oli sitä mieltä 

että johtaminen oli heikommalla tasolla kuin aiemmin.  Ympyrän esimiesten otoskoon 

ollessa 21 vastaajaa se tarkoitti että 9 vastaajaa oli tätä mieltä. 

Kun taas koko otoskannassa 25 % ilmoitti johtamisen olevan heikommalla tasolla 

kuin aiemmin, tarkoittaisi se koko osuuskaupan 107 esimiehessä 27 henkilöä, jotka 

olivat tyytymättömiä vallitsevaan tilanteeseen.  

 

Ympyrä

Paljon huonommin tai huonommin Paljon paremmin tai paremmin Samalla tasolla

Viestintä 34 % 34 % 32 %

Yhteistoiminta 34 % 24 % 42 %

Johtaminen 43 % 14 % 43 %

Tasa-arvoisuus 24 % 5 % 71 %

Asiakastyytyväisyys 15 % 19 % 66 %

Henkilöstön sitoutuminen työnantajaan 38 % 14 % 48 %

Yhteensä 31 % 18 % 50 %
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Arvatenkin tähän kysymykseen negatiivisen vastauksen antaneet ovat myös omalta 

osaltaan sitä mieltä että henkilöstön sitoutuminen työnantajaan on heikentynyt. 

Tulee muistaa että Ympyrän esimiehillä oli monella vaihtunut oma esimies ja 

varsinkin Ympyrän johtoryhmässä työskennelleistä uudessa johtoryhmässä ei ollut 

enää kuin kaksi henkilöä.  

Tämä johti siihen että myös aiemmin johtoryhmässä työskennelleet henkilöt olivat 

joutuneet omaksumaan uuden tehtävän ja hierarkkisesti toimivat alemmalla tasolla 

kuin aiemmin. 

Ympäristön esimiesten vastauksien mukaisesti ainoastaan 11 % otoksesta eli 

keskimäärin kolme henkilöä oli sitä mieltä että asiat olivat heikommin kuin aiemmin. 

Lähes 90 % vastaajista oli sitä mieltä että nyt ollaan samalla tai paremmalla tasolla 

kuin aiemmin. Ympäristön esimiehistä 31 % oli sitä mieltä että nykyinen toimintamalli 

toimii paremmin tai paljon paremmin kuin aiempi. Ympyrän esimiehistä tätä mieltä oli 

18 %.  

  

Taulukko 7. Kokemukset fuusioista Ympäristö 

Huomion arvoista oli se että Ympäristön esimiehistä 44 % koki viestinnän olevan 

paremmin kuin aiemmin ja ainoastaan 8 % koki viestinnän menneen viimeisen 

vuoden aikana huonompaan suuntaan. 

Kertoivatko nämä joulukuun 2013 tulokset edelleen pohjois-etelä, Ympäristö- 

Ympyrä näkökulmista? Kulttuuri- ja toimitapamuutos oli väistämättä ollut suuri koko 

organisaatiolle ja varmasti oli olemassa henkilöitä, jotka kokivat sen voimakkaammin 

ja negatiivisemmin kuin toiset. Muutos ei ole vuodessa ohi ja varmasti joillakin se 

ottaisi vielä kauemmin aikaa. 

Ympäristö

Paljon huonommin tai huonommin Paljon paremmin tai paremmin Samalla tasolla

Viestintä 8 % 44 % 48 %

Yhteistoiminta 15 % 37 % 48 %

Johtaminen 11 % 29 % 60 %

Tasa-arvoisuus 11 % 29 % 60 %

Asiakastyytyväisyys 4 % 22 % 74 %

Henkilöstön sitoutuminen työnantajaan 15 % 23 % 62 %

Yhteensä 11 % 31 % 59 %
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Vertailtaessa vastauksia marraskuun 2012 ja joulukuun 2013 välillä huomataan että 

odotukset ovat olleet positiivisemmat fuusion suhteen kuin mitä arkielämän tuoma 

kokemus on osoittanut. 

 

Taulukko 8. Odotus vs. kokemus kaikki vastaajat 

 

Kaikkien vastaajien kohdalla jokainen osa-alue on toteutunut heikommin kuin mitä 

odotus oli. Kaikkien vastanneiden osalta johtamisen kokemus sai keskiarvon 2,98 

kun odotus oli 3,33, joka vastasi arvioita jonka mukaan johtaminen olisi toteutunut 

paremmin tai samalla tasolla kuin aiemmin. Nyt annettu arvosana painottaa 

johtamisen olemista samalla tasolla. Tosin pieni negatiivinen 0,02-yksikön muutos 

arviossa on. 

Johtamisen, viestinnän ja asiakastyytyväisyyden uskottiin paranevan eniten fuusion 

myötä mutta kokemus verrattuna odotukseen oli varsinkin johtamisen kohdalla 

kehittynyt negatiiviseen suuntaan. Pelkästään kokemuksen kaikkien kohtien 

keskiarvoa 3,05 voidaan tulkita kokemuksen oleva tasolla ”samalla tasolla” kuin 

aiemmin. 

Eroja kokemuksen ja odotuksen välillä syntyy kun otetaan vertailuun entiset 

Ympyrän ja entiset Ympäristön esimiehet. 

 

Taulukko 9. Odotus vs. kokemus Ympyrä 

 

Kaikki vastaajat Odotus 6.11.2012 Kokemus 16.12.2013 Kokemuksen ja Odotuksen erotus

Viestintä 3,34 3,23 -0,11

Yhteistoiminta 3,31 3,08 -0,23

Johtaminen 3,33 2,98 -0,35

Tasa-arvoisuus 3,10 3,00 -0,10

Asiakastyytyväisyys 3,45 3,10 -0,35

Henkilöstön sitoutuminen työnanatajaan 3,16 2,92 -0,24

Yhteensä 3,28 3,05 -0,23

Ympyrä Odotus 6.11.2012 Kokemus 16.12.2013 Kokemuksen ja Odotuksen erotus

Viestintä 3,25 2,95 -0,30

Yhteistoiminta 3,17 2,86 -0,31

Johtaminen 3,25 2,62 -0,63

Tasa-arvoisuus 3,00 2,76 -0,24

Asiakastyytyväisyys 3,38 3,00 -0,38

Henkilöstön sitoutuminen työnanatajaan 3,17 2,71 -0,46

Yhteensä 3,20 2,82 -0,39
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Ympyrän esimiesten odotusten keskiarvoksi tuli 3,20 ja kokemuksen keskiarvoksi 

2,82. Kokemuksen mukaisesti kaikki muut kuin asiakastyytyväisyys olivat alemmalla 

tasolla kuin 3,00 ”samalla tasolla” ja näistä heikoimpana esimiehet näkivät 

johtamisen onnistumisen.  

Kun kyseessä on esimiehet arvion antajina kohdistuu kritiikki yrityksen ylimpään 

johtoon, jota tässä kohtaa edustaa toimialajohto ja toimitusjohtaja.  Johtaminen oli 

asiakastyytyväisyyden lisäksi aihekenttä, jonka odotettiin paranevan eniten fuusion 

aikana mutta kokemuksen mukaan se oli huonontunut eniten fuusion aikana.  Edellä 

mainitut seikat ylimmän johdon koostumuksesta, pääkonttorin ja tukitoimintojen 

sijainnista varmasti vaikuttavat niin tähän kuin muihinkin kohtiin. 

Ympäristön esimiehet arvioivat kokemusta hieman neutraalimmin tai sitten tämä 

tulos tukee sitä että ympäristöläisille muutos ei ole ollut yhtä suuri kuin Ympyrän 

henkilöstölle. 

 

Taulukko 10. Odotus vs. kokemus Ympäristö 

Ympäristön esimiehillä oli korkea odotus viestinnän kehittymiseen. Heidän 

kokemuksensa perusteella tämä asia yhdessä osuuskaupan tasa-arvoisuuden 

kanssa on myös kehittynyt.   

Molemmilla vastaajaryhmillä oli myös odotus siitä että asiakastyytyväisyys paranee 

fuusion yhteydessä mutta kuitenkin kokemuksen mukaan se oli samalla tasolla kuin 

aiemminkin. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät eroavat toimialojen kesken 

suuresti ja niiden mittarit ovat kovin erilaisia. Toisaalta tulos myös tukee sitä 

pyrkimystä, jonka mukaan fuusion ei tulisi asiakkaan arkea negatiivisempaan 

suuntaan muuttaa. 

 

Ympäristö Odotus 6.11.2012 Kokemus 16.12.2013 Kokemuksen ja Odotuksen erotus

Viestintä 3,40 3,44 0,04

Yhteistoiminta 3,40 3,26 -0,14

Johtaminen 3,37 3,26 -0,11

Tasa-arvoisuus 3,16 3,19 0,03

Asiakastyytyväisyys 3,49 3,19 -0,30

Henkilöstön sitoutuminen työnanatajaan 3,16 3,07 -0,09

Yhteensä 3,33 3,24 -0,10



67 

 

Kriittisin jatkotutkimusta ja seurantaa vaativa asia on kuitenkin siinä minkä takia jo 

lähes vuoden KSO:n esimiehinä toimineet esimiehet kokivat tilanteen eritavoin. 

Odotukset olivat marraskuussa 2012 niin Ympäristön kuin Ympyrän esimiehillä 

jokseenkin samansuuntaiset. 

  

Taulukko 11. Ympäristön ja Ympyrän odotukset 2012 

Asiat haluttiin nähdä positiivisina ja uskoa tulevaisuuteen oli. Kuitenkin kokemus 

tässä tapauksessa vaikuttaa toisenlaiselta kun verrataan esimiesryhmien kokemusta 

toisiinsa. 

 

Taulukko 12. Ympäristön ja Ympyrän kokemukset 2013 

 

Ero on merkittävä. Ympyrän esimiesten keskiarvo 2,82 viestittää kokonaisuudessa 

asioiden menneen heikompaan kuin ennen kun taas Ympäristön esimiesten mielestä 

keskiarvolla mitaten on menty parempaan suuntaan kuin aiemmin.  

Eli hatarasti voidaan tulkita Ympäristön esimiesten olleen tyytyväisiä fuusioon, 

Ympyrän esimiesten ollessa tyytymättömiä. KSO:n esimiehet antoivat keskiarvon 

3,05 mutta taustalla pitää tietää nämä aikaisempiin osuuskauppoihin liittyvät erot jos 

ja kun aihetta halutaan vielä tulevaisuudessa kehittää ja tutkia. 

Tutkimus tukee niitä ennakkoasetelmia ja tunnelmia mitä fuusioon liittyi jo vuodesta 

2011 alkaen kun ehdotus osuuskauppojen yhdistymisestä ensimmäisen kerran 

osuuskauppa Ympyrän edustajiston toimesta hylättiin. 

Ympäristö 6.11.2012 Ympyrä 6.11.2012 Ympyrä vrt Ympäristö

Viestintä 3,40 3,25 -0,15

Yhteistoiminta 3,40 3,17 -0,23

Johtaminen 3,37 3,25 -0,12

Tasa-arvoisuus 3,16 3,00 -0,16

Asiakastyytyväisyys 3,49 3,38 -0,11

Henkilöstön sitoutuminen työnanatajaan 3,16 3,17 0,01

Yhteensä 3,33 3,20 -0,13

Ympäristö 16.12.2013 Ympyrä 16.12.2013 Ympyrä vrt Ympäristö

Viestintä 3,44 2,95 -0,49

Yhteistoiminta 3,26 2,86 -0,40

Johtaminen 3,26 2,62 -0,64

Tasa-arvoisuus 3,19 2,76 -0,43

Asiakastyytyväisyys 3,19 3,00 -0,19

Henkilöstön sitoutuminen työnanatajaan 3,07 2,71 -0,36

Yhteensä 3,24 2,82 -0,42
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Moni asia on varmasti onnistunut hyvin mutta toki montaa asiaa leimaa se, että 

asioita on tehty kiireellä kaikkiin edes täysin ehtimättä kunnolla paneutumaan, jolloin 

vastuukysymykset ja viestinnällinen näkökulma ovat jääneet heikosti hoidetuiksi. 

Toimialojen organisoituminen ja osittainen työnkuvien uudelleen määritteleminen on 

vienyt aikaa ja resursseja enemmän kuin ajateltiin ja tämä on vaikuttanut myös 

henkilöstön tekemisiin ja kokemisiin.   

Yksi ydinkysymyksistä liittyy aina kaikissa organisaatiossa viestintään. Saadaanko 

sitä koskaan sille tasolle jolloin organisaation kaikki tasot voisivat kertoa että 

”yrityksessämme noudatetaan avoimen viestinnän periaatetta ja viestintä toimii 

meillä hienosti.” 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

6.1 Yhteenveto 

Aikaisemmat tutkimukset ovat kiistatta osoittaneet, että kulttuureissa on eroja. Niiden 

kohdatessa esiintyy paljon sekä psykologisia että sosiaalisia tapahtumakulkuja ja 

kohtaamisissa syntyy myös tahattomia ristiriitoja vaikka kukaan ei niitä halua kokea 

ja niistä kaikki osapuolet kärsivät. Selvitäkseen tilanteesta yksilön tulee sopeutua 

uuteen tilanteeseen tai hankkiutua siitä eroon. Yksilöllä on oikeus ja mahdollisuus 

toimia valitsemallaan tavalla kun taas organisaatioiden sulautumisen kohdalla ainoa 

mahdollinen tapa on sopeutua vallitsevaan valtakulttuuriin tai olla osana luomassa 

uutta yhteistä tulevaisuuden kulttuuria. 

 

Yksikään tässä työssä viitattu tutkimus tai lähde ei ole pystynyt osoittamaan sitä, että 

kulttuurisilla tekijöillä ei olisi suurtakin vaikutusta tahattomassa tai tahallisessa 

kulttuurien yhteentörmäyksessä. Yksinkertaisimmillaan ne esiintyvät ihmisen 

mennessä vieraaseen maahan ja monimuotoisimmillaan yritys- tai 

organisaatiokulttuureiden kohdatessa yritysoston tai fuusion seurauksena. 

 

Tämä työ lähti liikkeelle sille keskeisten asioiden määrittämisellä. Aluksi käytiin läpi 

fuusion määritelmä, yrityskauppaan liittyviä yleistyksiä, sekä kerrottiin 2000-luvulla 

toteutetuista osuuskauppafuusioista.  

 

Schein kysyi itseltään puhuessaan ns. tasavertaisten fuusiosta nähdäänkö näissä 

tilanteissa vähemmän toisen osapuolen kulttuurista ylivaltaa vai onko jokainen fuusio 

kuin yritysosto.  Hänen kokemuksensa oli, että toinen kulttuuri on aina hallitseva 

vaikka se ei välttämättä fuusion jälkeisten kaunopuheiden alta näy. (Schein, 2001, 

24) 

Tätä taustaa vasten selvitettiin mm. Scheinin näkemyksiä organisaatiokulttuurista 

jäävuorimallin avulla ja organisaatiokulttuurin syntyä selittämällä. 

Toinen työssä käytetty klassikkoteoria liittyy Hofsteden määritelmään kulttuurista 

yleisesti ottaen mielen kollektiiviseksi ohjelmoinniksi, joka erottaa ryhmän tai luokan 

jäsenet toisista. Tämän määritelmän mukaisesti organisaatiokulttuuri erottaa 

organisaation jäsenet muiden organisaatioiden jäsenistä. 
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Organisaatiokulttuurin jälkeen siirryttiin käsittelemään organisaatiomuutosta ja sen 

herättämiä tunteita. Muutosprosessia lähestyttiin mm. Kurt Lewinin 1950-luvulla 

kehittämän kolmivaihemallin avulla. 

 

Muutoksen herättämiä tunteita selitettiin työssä eräitä klassisia kuvaajia käyttäen. 

Tässä työssä muutoksen kokemista avattiin Elisabet Kübler-Rossin muutoskäyrän, 

Kalervo Obergin U-käyrän ja Geert Hofsteden kulttuurisen sopeutumisen käyrän 

avulla.  

 

Olennaista muutoksessa on myös sen läpi käyminen ja läpi vieminen. 

Muutosprosessin onnistumisessa on kyse onnistumisesta viestinnässä ja eritoten 

johtamisessa. Työssä esitellään John P. Kotterin 1996 esittelemä kahdeksan kohdan 

sadan päivän muutosjohtamisen runko ja sen pääkohdat ovat havaittavissa myös 

empiirisen osan tulkinnassa. 

 

Tämän työn tutkimuksen kohteena oli Kymen Seudun Osuuskaupan vuonna 2013 

toteutettu kombinaatiosulautuminen. Tutkimusmenetelmänä oli kvalitatiivinen case-

tapaustutkimus ja tavoitteena oli ymmärtää sitä odotusta, joka esimiehillä oli 

fuusiosta kuullessaan, sekä ymmärtää ja avata heidän kokemaansa ensimmäisen 

noin sadan päivän kuluttua ja kokemuksia prosessissa onnistumisesta vuosi 

sulautumisen jälkeen. Tutkimus tehtiin pääosin kolmen kyselytutkimuksen avulla 

mutta sen lisäksi tutkijalla oli käytössään myös prosessiin aikana dokumentoituja 

asiakirjoja sekä omakohtaista kokemusta kuuluessaan fuusiota edeltävään 

fuusiojohtoryhmään sekä johtoryhmään uudessa sulautumisen seurauksena 

syntyneessä osuuskaupassa. 
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6.2 Tutkijan johtopäätökset 

6.2.1 Organisaatiokulttuuri 

Organisaatiokulttuurin näkökulmasta suurin havainto oli se, että kuinka erilainen 

kulttuuri alakulttuureineen voi vallita kahdessa samaan kaupparyhmään kuuluvassa, 

suurin piirtein samanlaisen arvomaailman omaavassa osuuskaupassa. 

Kulttuuriin juuret ovat syvällä ja kulttuurinmuutos on pitkä prosessi. Vasta kun juuret 

katkeavat kunnolla ja menneisyydestä osataan päästää irti omaksumalla uusi suunta 

ajassa, voidaan alkaa puhumaan vaikuttavasta muutoksesta.  

Kulttuurillista perimää hyvin kuvaavaa tässä kahden osuuskaupan sulautumisessa 

oli vaihe, jolloin fuusiojohtoryhmä alkoi selvittää yhteisiä, tulevia pelisääntöjä varten 

sen hetkisiä toimintatapoja. Nopeasti selvisi, että edes ”oman” osuuskaupan sisällä 

toimintatavat eivät olleet yhtenäiset. Toimialojen ja jopa toimialan sisällä 

toimipaikkojen väliset toimintatavat saattoivat olla todella erilaiset.  Se mikä oli 

toisaalla sallittua, oli toisaalla ehdottomasti kiellettyä.  

Buono & Bowditch (1989) totesivat että joissakin tutkituissa fuusioissa 

organisaatioiden jäsenet kokivat muutokset eri tavoin. Osa ihmisistä ei kokenut 

muutosta kovinkaan suurena, kun taas osalle muutokset asenteissa ja 

organisatorisessa käyttäytymisessä koettiin maailmoja mullistavina.  Toimintatavat, 

jotka aiemmin olivat olleet hyväksyttyjä, ja joihin oli jopa rohkaistu, saattoivat fuusion 

jälkeen olla ehdottomasti kiellettyjä ja jopa rangaistavia. 

Scheinin jäävuorimallin mukaisesti myös yhteisen yrityskulttuurihankkeen 

ulkopuoliseksi vetäjäksi palkattu konsultti toi esille teorian, jossa meille näkyvä 

kulttuurin osa edustaa vain pientä osaa kulttuurin koko alueesta.  

Organisaatiokulttuurin muutoksessa tärkeintä olisi pystyä katsomaan pinnan alle 

osaa jäävuoresta, joka kuvaa mm. ihmisten tarpeita, odotuksia, tapoja tehdä 

havaintoja sekä tulkintoja organisaatiosta ja jossa sijaitsevat uskomukset, arvot ja 

normit. 

Konsultin luoman seurantaryhmän avulla johtoryhmä sai tukea ajatuksilleen ja uutta 

tietoa siitä, miten organisaation eri kerrokset muutokseen suhtautuivat.   
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Entisten johtoryhmien asenteet ja odotukset sulautumiselle vahvistuivat 

seurantaryhmässä. Kaikilla oli yhteinen halu kehittää uutta yhteistä osuuskauppaa 

mutta opittu kulttuuri paistoi väistämättä läpi ja ilmeni mm. siten miten ja millaisena 

uusi kumppani nähtiin ennen fuusiota. Case vahvisti myös aiempien tutkimusten 

havaintoa siitä, että kulttuurin syntyyn liitoksissa olevassa 

ongelmanratkaisuprosessissa syntynyt tietojoukko on siirretty kulttuurin 

syvärakenteeseen erilaisin symbolein. Näitä ovat mm. yhteisesti hyväksytyt säännöt 

ja omaa kulttuuria korostavat ja toimintaan oikeuttavat tarinat. Ryhmäkeskusteluissa 

korostettiin toisen kulttuurin ymmärtämistä ja hyväksymistä. Toinen kulttuuri ei voi 

olla ainoastaan huono vaan yhteisenä tavoitteena tuli olla tuoda soveltuvin osin 

molempien kulttuurien parhaat puolet uuteen yhteiseen kulttuuriin. 

Juuti & Virtanen(2009) toivat esille muutoksia karttavan organisaatiokulttuurin yhden 

ominaispiirteen, avoimen keskustelun puutteen. Omalta osaltaan monen 

osuuskaupan kulttuuri on ollut omalla tavallaan jopa paikoilleen jämähtänyttä ja 

muutoksia kulttuurissa ja sen dna:ssa on ollut huomioitavissa vasta fuusioiden 

jälkeen 2000-luvulla. Toisaalta tätä ei voi mitenkään yleistää, kuten ei myöskään S-

ryhmän alueellista vaikuttavuutta vaan paikkakuntakohtaisia ja alueellisia suuria 

eroja on havaittavissa. Toisaalla osuuskaupan arvo tunnistetaan ja se on vahva 

alueellinen mahdollistaja ja kehittäjä, jolloin sisäinen ja ulkoinen keskustelu ja kehitys 

ovat jatkuvaa, toisaalla kiinni pidetään jo saavutetuista jalansijoista ja seurataan 

alueen kehitystä sen suuremmin ottamatta kantaa vireillä olevaan keskusteluun. 

Tämä kertoo paljon organisaatiokulttuurista, arvoista sekä toteutettavasta 

strategiasta, joka ilmentää yhteisiä tapoja ja tavoitteita. 

Kymen Seudun Osuuskaupan sulautumisen taustalla oli kaksi organisaatiokulttuuria, 

joilla molemmilla oli yli yhdeksänkymmentävuotiset juurensa. Osuuskauppoja oli 

kehitetty sulautumispäätökseen asti uskomalla omiin arvoihin, visioon ja niistä 

johdettuun strategiaan.  Se, että kulttuuri pitäisi muuttaa lyhyessä ajassa, olisi 

haastavaa niin organisaatiolle kokonaisuudessaan, kuin henkilöille organisaatiossa.    
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Kymen Seudun Osuuskaupan arvot muodostuivat johtoryhmätyöskentelyn ohessa 

kun KSO:n tavoitekulttuuria luotiin. Organisaation arvoiksi muodostuivat: 

 Olemme kymenlaaksolaisia varten 

 Toimimme tuloksellisesti 

 Kehitymme ja uudistumme 

 Toimimme vastuullisesti 

Organisaation luomat arvot eivät sinänsä olleet osuustoiminnalliselle yritykselle uusia 

tai ihmeellisiä mutta omalla painollaan ilmentävät sitä tavoitekulttuuria, jota kohti uusi 

organisaatio olisi matkalla.  

Arvoista kehittyminen ja uudistuminen lienee haasteellisin mitattava. Kuinka voidaan 

luotettavasti mitata kehitystä? Entä uudistusta? Mikä on sopiva aikaväli tähän 

mittaamiseen?  Kuka sitä arvioi ja mistä näkökulmasta? 

Kysymyksiä syntyy nopeammin ja enemmän kuin vastauksia. Jos organisaatio toimii 

luomiensa arvojen mukaisesti, myös kulttuuri muuttuu ja organisaatiossa kehittyvän 

dialogin kautta on todennäköisempää päästä asetettuihin tavoitteisiin.  

Johtopäätöksenä organisaatiokulttuurin kehittymisen näkökulmasta voin todeta 

ulkopuolisen konsultin käytön prosessissa olleen johtoryhmän ja koko organisaation 

kannalta hyvä asia.  Pysähtyminen, kuunteleminen ja toisen kulttuurin 

ymmärtäminen auttoivat varmasti hahmottamaan paremmin tilanteen, jota kohti oltiin 

yhdessä matkalla uutta organisaatiokulttuuria kehittäen. 
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6.2.2 Organisaatiomuutos 

 

1.1.2013 oli päivä jolloin kaikki muuttui. Osuuskauppa Ympyrä ja Osuuskauppa 

Ympäristö lakkasivat olemasta ja tilalle oli syntynyt Kymen Seudun Osuuskauppa. 

Muutosta oli valmisteltu jo puoli vuotta mutta sanomattakin oli selvää, että 

konkreettinen muutos alkaisi vasta tästä päivästä.  

Edeltävän puolen vuoden aikana moniin toimintoihin oli jo tehty muutoksia, jotka 

vaikuttivat omalta osaltaan luoden kiireen tuntua ja haasteita myös osuuskauppojen 

hallitulle alasajolle. Osuuskauppa Ympäristön toimitusjohtaja toimi viimeisinä 

kuukausina myös Osuuskauppa Ympyrän toimitusjohtajana samalla tutustuen 

Ympyrän johtoryhmään ja Ympyrässä vallalla olevaan organisaatiokulttuuriin.  

Toimipaikoissa työntekijöiden kesken ja asiakaspinnassa sulautumisesta johtunut 

muutos ei suoranaisesti vaikuttanut jokapäiväiseen toimintaan kuin korkeintaan 

sisäisen viestinnän lisääntymisenä ja yhteisten pelisääntöjen muokatessa päivittäistä 

toimintaa.  

Nämä pienet asiat olivat kuitenkin omalta osaltaan suuria asioita, jotka omalta 

osaltaan nostattivat jonkinmoista jälkijättöistä muutosvastarintaa saavutettujen etujen 

pahimmillaan muuttuessa rangaistaviksi teoiksi. Myös asiakaspinnassa havaittiin 

alennuskäytännön muutoksia, jotka helposti haluttiin laittaa fuusion syyksi. 

Muutoksen keskiössä olivat eritoten tukitoiminnot. Kasvanut työmäärä etenkin 

taloushallinnossa aiheutti tehtävien kasautumista tietyille henkilöille ja tästä johtuen 

kenttä ei saanut fuusion alkumetreillä sitä tukea, jota päivittäinen liiketoiminta vaatisi. 

Moni asia muuttui toimintoja yhdistäessä ja osittain epäselvä viestintä ja vastuunjaot 

lisäsivät kentän tuntemaa, muutoksen aiheuttama tuskaa. 

Kun taaksepäin nyt katsoo, niin oikea tapa keväällä 2013 toiminnalle olisi ollut 

mahdollisesti tapa, jolloin tukitoimintojen päällekkäisyyksiä olisi kunnolla purettu 

vasta kun fyysinen muutostyö tukitoiminnoissa olisi ohjeistuksineen, vastuujakoineen 

ja ennen kaikkea tilinpäätöksiin liittyvine tekijöineen ollut valmis. Toteutetulla 

toimintamallilla ei välttämättä päästy parhaisiin mahdollisiin tuloksiin, eikä tunnistettu 

kaikkien henkilöiden vahvuuksia tai puutteita toimintojen hoitamiseksi.  
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Taloushallinnon lisäksi mainososasto osittain uusine vastuujakoineen oli ns. myrskyn 

silmässä. Moni esimies turhaantui osaston toimintaan ja se oli omiaan 

kuormittamaan mm. sähköpostiliikennettä ja se söi kummassakin päässä resursseja 

muulta tekemiseltä. 

Oliko meillä liian kiire toteuttaa fuusio organisaatiorakenne edellä? Emmekö 

ymmärtäneet muutoksen vaatimaa aikaa? Oliko tavoitteenamme ainoastaan hyötyä 

nopeasti sulautumisen mahdollistamista synergiaeduista?  

Missä onnistuimme? Kotter esitteli vuonna 1996 kahdeksan kohdan, sadan päivän 

muutosjohtamisen rungon, joka esiteltiin myös tässä työssä. Omalta osaltaan 

muutoksen voidaan todeta kunnolla alkaneen lokakuussa 2012. Ensimmäisen reilun 

kolmen kuukauden aikana onnistuimme luomaan kiireen tunnun, loimme 

ohjausryhmän kahden osuuskaupan johtoryhmistä läpi viemään 

organisaatiokulttuurin muutosta ja luomaan arvot. Visio ja strategia määritettäisiin 

myöhemmin yhdessä hallituksen kanssa aloitettavan strategiatyöskentelyn 

yhteydessä. Muutosvisio kommunikoitiin ja jalkautettiin esimiesten kanssa yhdessä. 

Kaikki esimiehet osallistuivat marraskuussa 2012 esimiespäivään, jota ennen kerätty 

data toimi myös tämän tutkimuksen materiaalina. Varmistimme muutostoimenpiteet 

ja saimme avainhenkilöt niihin sitoutumaan. Pikavoittoja päästiin omalla painollaan 

lunastamaan 1.1.2013 alkaen. Jo saavutetut saavutukset pyrittiin varmistamaan ja 

niistä siirtymään eteenpäin ja uudet toimintatavat pyrittiin jalkauttamaan tehokkaasti 

osana uutta yrityskulttuuria. 

Peruutuspeiliin katsoessa näyttää siltä, että organisaatio teki muutoksen edessä ja 

sen edetessä kaiken oppikirjamaisen tarkasti. Kuitenkin itse prosessista ja sen läpi 

viemisestä jäi jotenkin häilyvä ja ei niin onnistunut kuva.  

Muutos on jatkuvaa ja se on pysyvää. Organisaatio rakentuu ja muuttuu koko ajan. 

Nyt vielä syyskuussa 2015, kolmekymmentäkolme kuukautta fuusion jälkeen, 

organisaatio elää vaihetta, jossa vastuualueita ja työtä organisoidaan koko ajan 

uudelleen löytääksemme parhaimmat tavat toteuttaa visiotamme.  

Seurantaryhmällä oli oma roolinsa muutoksen läpi viemisessä. Sen yksi tavoitteista 

oli pystyä rakentamaan ilmapiiri, jossa osanottajat asemastaan riippumatta pystyivät 

puhumaan ja kertomaan muutoksen aiheuttamista peloista, toiveista, 
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mahdollisuuksista ja uhista. Seurantaryhmän jäsenet myös tiedostaen tai 

tiedostamatta veivät tietoja keskusteluista ”omalle puolelleen” ja tämä oli osaltaan 

murentamassa tiedostettua muutosvastarintaa ja siihen liittyviä ennakkoasenteita. 

Kuvaavaa on että vaikka tässäkin tapauksessa organisaatiokulttuurit törmäsivät ja se 

aiheuttaisi hankauksia tulevaisuudessa, eivät näissä erilaisissa kulttuureissa 

työskentelevät ihmiset olisi ”hyviä” tai ”pahoja” vaan yhdenvertaisia toistensa edessä 

uutta kulttuuria yhdessä kehittäen. 

Tämän ymmärryksen saavuttaminen vei oman aikansa. Varsinkin henkilöillä, joilla 

esimies fuusiossa vaihtui, tai jotka kokivat tulleensa organisaation tehtäviä 

jaettaessa sivuutetuiksi tai asemansa menettäneiksi, asetelma oli haastavampi kuin 

monella muulla. Tällöin vastuu omasta tulevaisuudesta ja siihen asennoitumisesta oli 

jokaisen henkilön itse ratkaistavissa.  

Seurantaryhmä tapasi viimeisen kerran toukokuussa 2013. Tuossa tapaamisessa 

ryhmä totesi, että hyvään suuntaan ollaan menossa ja moni asia on matkan varrella 

selkiytynyt, joskaan esimerkiksi vastuualueet olivat edelleen osittain epäselviä. 

Omalla tavallaan muutoksen voi myös todeta toimineen Lewinin kolmivaihemallin 

mukaan.  Ennen sulautumista heikennettiin voimassa olevia arvoja ja normeja 

tutustumalla toimiviin kulttuureihin ja etsimällä parhaita käytäntöjä sekä luotiin uusia 

pelisääntöjä. Sen jälkeen uusi toimintatapa jalkautettiin kentälle viestinnän keinoja 

apuna käyttäen ja sitä vahvistettiin mm. esimerkein ja valtarakenteiden muutoksin.  

Organisaation puhdistuminen muutosta vastustavista voimista tapahtui käytännössä 

katsoen itsestään. Uuteen organisaatioon sopeutumat yksilöt hakeutuivat itse pois 

organisaation ja siihen liitoksissa olevan kulttuurinmuutoksen vaikutuspiiristä ja näin 

ollen organisaatio voitiin jähmettää uudelleen normaalisti toimivaksi yhteisöksi. 

Tätä työtä tehdessä on tullut mieleen se, että tämä muutos, joka kulttuurissa ja 

organisaatiossa sulautumisen myötä tapahtui, ei voinut epäonnistua. Tai ainakaan 

sen ei missään nimessä olisi annettu epäonnistua. Kuitenkin aiempien tutkimuksien 

mukaan historia tuntee monia epäonnistuneita sulautumisyrityksiä. Monen 

epäonnistumisen syy on ollut niin voimakas kulttuurien törmäys, että yhtenäistä 

toimintatapaa ei ole onnistuttu luomaan ja näin ollen ei ole päästy nauttimaan 

fuusion tuomista eduista vaan on jouduttu palaamaan. 
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Johtopäätöksenä muutoksen syistä ja läpiviemisestä Kymen Seudun 

Osuuskaupassa voin todeta sen olleen omalta osaltaan enemmän ”järki-avioliitto” 

kuin ”pakko-avioliitto”. Tässä tapauksessa muutos oli ymmärrettävissä ja järjellä 

selitettävissä alusta alkaen. Kuitenkin tunteiden mukaan saattaminen 

rationaalisuuden tasolle vei ja osittain vie edelleen, pitkään. Muutos pienestä 

suureksi, muutos valtarakenteissa, muutos toimialueen laajuudessa jopa fyysisessä 

mittakaavassa, muutos työpaikan sijainnissa, oman työryhmän muuttuminen, ovat 

kaikki tekijöitä, jotka alussa lisäsivät epävarmuuden tunteita tulevaisuutta kohtaan.   

Muutosta olisi varmasti pystynyt omalta osaltaan helpottamaan tehokkaammalla ja 

jäsennetymmällä viestinnällä. Tietoiskujen lisääminen ja tiiviimpi toimialajohdon ja 

esimiesten välinen työskentely muutosvaiheessa olisivat poistaneet epävarmuutta ja 

turhaa tekemistä ja omalta osaltaan lisänneet muutoksen positiivisten puolten 

tuntemista. Monessa organisaatiossa, niin myös tässä, on vallalla tapa, jonka 

mukaan keskeneräisistä asioista ei puhuta. Kuitenkin muutosvaiheessa keskustelua 

olisi osittain voinut olla enemmänkin, jolloin keskeneräiset asiat olisi saatu 

nopeammin valmiiksi. 
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6.2.3 Fuusiosta johtunut kulttuurinmuutos esimiesten kokemana 

Tämän tutkimuksen kohteena olivat kahden sulautumassa olleen osuuskaupan 

esimiesten odotukset ja kokemukset fuusiossa.  

Tutkimusjoukkoa käsiteltiin sekä kokonaisuutena että eroteltuna joukkona niin, että 

vastaajista erotettiin henkilöt sen mukaan vastasivatko he kolmanteen 

kyselytutkimukseen kuuluneen ennen fuusiota Osuuskauppa Ympyrään vai 

Osuuskauppa Ympäristöön. Tämän jaottelun avulla saatiin tutkimuksen kannalta sen 

tärkein anti, joka edelleen vuosi fuusion jälkeen ilmensi osaltaan niitä ennakko-

oletuksia ja asenteita, joita ensireaktiot olivat synnyttäneet.  

Kahdesta ennen fuusiota vallinneesta organisaatiokulttuurista vanha Ympäristön 

kulttuuri muokkautui pienin muutoksin Kymen Seudun Osuuskaupan 

organisaatiokulttuuriksi. Suurilta osin tämä oli varmasti selitettävissä sillä että 

toimitusjohtajan lisäksi suurempi osa johdosta tuli entisestä Osuuskauppa 

Ympäristöstä ja osuuskaupan pääkonttori sijaitsi Kouvolassa.  

Kulttuurinmuutos tuntui etenevän aiempien tutkimusten ja mallien mukaisesti. Alussa 

ilmassa oli paljon jännitteitä, joista suuri osa oli positiivista odotusta tulevaisuutta 

kohti. Kaikki oli uutta ja jännittävää ja oli oikeutettua toivoa asioiden muuttumista 

parempaan suuntaan.  

Alkuun kaikki olikin uutta ja erilaista. Uusia toimintamalleja ja – tapoja jalkautettiin ja 

keskustelu oli vilkasta ja toimialojen sisällä pidettiin useita järjestäytymispalavereja, 

organisoiduttiin ja opeteltiin tuntemaan uusia kollegoita. Kiireen tuntu ja hektinen arki 

ja osittain suuret ja työllistävät muutokset päättivät kuherruskuukauden kuitenkin jo 

kevään aikana ja negatiivista kriittisyyttä uutta organisaatiokulttuuria kohtaan ilmeni. 

Pienen kriittisen joukon tyytymättömyys ilmeni monella tavalla, osittain 

välinpitämättömyytenä, jopa niskoitteluna ja uusien toimintamallien 

kyseenalaistamisella tai haluttomuutena viedä muutosta eteenpäin. Osin 

tyytymättömyyttä aiheutti jo aiemmin mainittu oma asema organisaatiossa. Jotkut 

menettivät osan aiemmasta toimivallastansa, jotkut saivat sitä lisää. Uusi 

organisaatio oli oikeutettu ja pystyvä arvioimaan omaa toimintaansa ja teki sen. 

Jälkiviisaana voi todeta että muutoksen avattua tämän ikkunan olisi organisaation 

kannalta pitänyt tehdä jopa rohkeampia ratkaisuja kuin lopulta tehtiin.  
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Ensimmäisen kriisivaiheen jälkeen toipuminen ja uuteen organisaatiomalliin 

totuttautuminen eteni arkipäiväisessä työssä, jonka kesä katkaisi ja muutosvauhti 

hidastui. Toipuminen ja sitä seuraava sopeutuminen uuteen malliin siirtyivät kovan, 

järjestäytyneen ja ohjatun alun jälkeen henkilökohtaiselle tasolle. Osalle esimiehistä 

asennoituminen oli helpompaa kuin toisille. Suurimman muutoksen kävivät esimiehet 

joilla oma lähiesimies muuttui sulautumisen jälkeen. Enää ei ollut välttämättä sitä 

”tuttua ja turvallista” esimiestä, jonka kanssa tunnettiin jo pitkän ajan takaa ja jonka 

kanssa pystyi keskustelemaan muustakin kuin työstä. Uusi esimies oli hyvällä 

onnella ymmärtäväinen ja tuttavallinen mutta saattoi olla myös auktoriteetti, joka 

ilmaisi selvästi kuinka hänen organisaatiossaan toimitaan.  

Syksyn 2013 aikana toimiminen uudessa organisaatiossa sujuu jo ilman suurempia 

ongelmia. Mahdollisesti muuttuneet tehtävänkuvat ja toimipaikka tuntuvat jo omilta ja 

elämää ja työtä voi suunnitella jo luottavaisin mielin eteenpäin. 

Pinnan alla kuitenkin edelleen kytee ja tyytymättömyyttä työnantajaa ja muutosta 

kohtaan on edelleen havaittavissa silloin tällöin. Joulukuussa 2013 tehty tämänkin 

tutkimuksen kannalta tärkeän kyselyn tulos oli yksiselitteinen. Se, mistä uuden 

kulttuurin luomisen yhteydessä oli puhuttu ja mistä haluttiin eroon, oli edelleen 

olemassa. Tutkijan valtuudella voisin jopa tulkita vastauksista löytyvän tietynlaista 

katkeruutta. Pettymystä omia odotuksia kohtaan. Entisten Ympyrän esimiesten 

joulukuussa 2013 antamien vastausten mukaan eritoten odotus ja kokemus 

johtamisesta olivat kaukana toisistaan. Odotus oli ollut lievästi sillä puolen että 

johtaminen uudessa osuuskaupassa olisi paremmalla tasolla kuin aiemmassa mutta 

kokemus oli se että johtamisessa onnistuttiin heikommin kuin aiemmin. Mistä 

tutkimustulos kertoo? Vastasivatko esimiehet kysymykseen niin kuin tutkija oli 

ajatellut? Pystyivätkö esimiehet mielessään ajattelemaan ja palauttamaan mieleensä 

aidosti tilanteen, jolloin KSO:ta ei ollut vaan työskenneltiin sen edeltäjissä? Jos 

pystyivät, niin olivatko he kykeneviä vertaamaan sitä tilannetta tilanteeseensa 

joulukuussa 2013. 

Muutos on pysyvää ja muutos on jatkuvaa. Tämä on ainakin selvinnyt kaikille 

muutoksessa mukana olleille. Ilman ulkoisia tekijöitä lopputulos saattaisi näyttäytyä 

erilaiselta. Ulkoisen toimintaympäristön muutokset ovat kuitenkin muokanneet koko 

organisaatiota ja jopa työtä siihen suuntaan mitä kukaan ei osannut edes ajatella tai 
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ääneen lausua kesällä 2012. Moni ulkopuolinen ja varmasti moni organisaatiossakin 

toimiva on voinut selittää joitain organisaatiossa tapahtuneita negatiivisiksi koettuja 

muutoksia fuusiolla. Monella toimialalla työn organisoiminen on jatkunut ja KSO:ssa 

on käyty läpi useammatkin yhteistoimintaneuvottelut, joilla on ollut henkilöstöön 

kohdistuvia vaikutuksia. Osa näistä käytiin jo sulautumisprosessin aikana ja silloin ne 

olivat seurausta sulautumisesta mutta sen jälkeen ulkoisen toimintaympäristön 

muutokset ja vaikutus tuotannollisiin ja taloudellisiin tekijöihin ovat vaatineet työn 

uudelleen resursoimista ja organisoimista. 

Jos nyt uudelleen lähes kolme vuotta fuusiosta tehtäisiin uusi kysely sulautumisesta 

ja sen vaikuttavuudesta uskoisin että tulokset olisivat lähes poikkeuksetta positiivisia 

ja muutoksen tuoma kokemuksen nähtäisiin kehittäneen työtä ja organisaatiota 

oikeaan suuntaan. 

Tulevaisuus Kymen Seudun Osuuskaupassa on vahvan organisaation ja vahvojen 

esimiesten harteilla. Näitä esimiehiä on muutoksessa eläminen vahvistanut ja nämä 

esimiehet ovat KSO:n esimiehiä. 
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6.4 Jatkotutkimusehdotuksia 

Tämä tutkimus oli pysäytyskuva vuodesta 2013 ja kuvasi hyvin sitä tilannetta, joka 

koettiin kahden osuuskaupan sulautuessa. 

Nyt, syyskuussa 2015, tuntuu että sulautumisesta on kulunut tarpeeksi aikaa ja 

arkipäiväisessä kanssakäymisessä ei enää törmää vanhoihin käsitteellisiin Ympyrä 

ja Ympäristö puheisiin ja vertauksiin. Etelä – pohjoinen jaottelu tarkoittaa tänä 

päivänä aivan muuta kuin vuonna 2013, jolloin se oli tahaton, piiloteltu synonyymi 

niille kulttuurieroille, joita Ympyrässä ja Ympäristössä oli. Ja niitä oli paljon. 

Näkisin että tätä organisaatiota ja kulttuurin kehittymistä olisi hyvä tutkia myös 

jatkossa. Olisi kiinnostavaa nähdä se milloin juuret vanhaan katkeavat lopullisesti ja 

organisaation arvot ja teot ilmentävät sitä uutta, yhteistä kulttuuria. 

Myös jo aiemmin mainittu tutkimuksen kohde voisi olla tutkimus, joka selvittäisi 

minkä takia kahden organisaation esimiehet kokivat fuusiotilanteen niin eri tavalla. 

Jonkinlainen seurantatutkimus mahdollisesti 5 vuotta fuusiosta ja toinen 10 vuotta 

fuusiosta voisivat jo ilmentää sen millaiseen kulttuuriin uudet työntekijät ja uudet 

esimiehet tulevat. Paljon ”vanhaa” historiaa tulee jäämään pois eläkkeelle jäämisen 

seurauksena ja uusi kulttuuri valtaa alaa. 

Organisaatiokulttuuri kertoo paljon organisaatiosta ja sen johdosta. Alakulttuureja 

ilmenee edelleen tästä tulevaisuuteen ja yksi tutkimuksen aihe, jossa tämä historia 

otettaisiin huomioon, olisi myös tilanne, jossa organisaatiossa vaihtuu esimies. 
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