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Digitalisaatio on muuttanut ihmisten työtapoja ja esimerkiksi projektinhallintaa on on-
nistuttu tehostamaan erilaisten sähköisten työkalujen avulla. Myös yritysostoprosessi 
voidaan nähdä projektina, jota voidaan tukea erilaisin projektinhallintatyökaluin. Viime 
vuosina markkinoille on tullut juuri yritysostoprosessiin fokusoituneita SaaS-palvelu-
malliin perustuvia työkaluja, joiden avulla yritykset voivat tukea yritysostoprosessin lä-
piviemistä ja saavuttaa tehokkuushyötyjä. 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin erään markkinoilla olevan, yritysostoprosessin hallin-
taan fokusoituneen SaaS-pohjaisen työkalun tuomia etuja ja toisaalta pohdittiin sen 
käyttöön liittyviä rajoitteita. Työkaluun liittyviä kysymyksiä lähestyttiin tarkastelemalla 
ensin yritysostoprosessin etenemistä ja sen eri vaiheille tyypillisiä haasteita. Tämän 
jälkeen työkalusta pyrittiin erottamaan ne ominaisuudet, jotka auttavat yritysostopro-
sessin aikana ilmenevissä haasteissa ja tunnistamaan myös työkalun sisältämät rajoit-
teet ja kehitysalueet. 

Tutkimus suoritettiin laadullisena tutkimuksena, jossa aineisto kerättiin teemahaastat-
teluin kolmelta eri henkilöltä kolmesta eri yrityksestä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, 
että työkalun tuomat edut liittyivät sekä SaaS-palveluiden tuomiin tehokkuusetuihin että 
työkalun yritysostospesifeihin ominaisuuksiin, jotka helpottavat kokonaisuuden hallin-
taa. Toisaalta työkalu sisälsi samoja rajoitteita, joita SaaS-palvelumalliin yleisesti liite-
tään. Lisäksi kehitettävää oli esimerkiksi mobiiliversioon ja yritysostospesifisyyteen liit-
tyen. 
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Digitalization has changed the way of working and digital tools have been able to make 
project management more efficient. Acquisition process can also be seen as a project 
that can be managed with various tools. In recent years, SaaS based tools that are 
focused specifically on mergers and acquisitions have entered the market. With these 
tools, organisations can support the acquisition process and achieve efficiency gains. 

This study examined a SaaS based, M&A focused tool and explored both the benefits 
that it can bring and the restrictions that it includes. The questions concerning the tool 
were approached by first examining the acquisition process and the typical challenges 
that emerge during it. After that, the aim was to find the tool’s features that can meet 
these challenges as well as to identify its restrictions and development areas. 

A qualitative research was conducted for this study and the data was collected through 
themed interviews done on three different persons from three different companies. The 
results of the study showed that the benefits were related to both general efficiency 
gains brought by the SaaS model and the M&A specific features that facilitate the man-
agement of broad entities. On the other hand, the tool had the same limitations that 
have been identified with the use of SaaS delivery models. Development areas also 
included a more stable mobile version and improvements regarding M&A specificity. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1 Tutkielman taustaa 

 

Yritysostot ovat monelle yritykselle strateginen valinta, jonka motiivit ovat usein talou-

delliset. Arvoa luovat tekijät liittyvät kasvaneeseen tehokkuuteen esimerkiksi mittakaa-

vaetujen myötä ja monet yritykset tavoittelevatkin yritysostojen avulla synergiaetuja, 

jolloin kahden yrityksen yhteistoiminnan odotetaan tuovan kohentuneita kassavirtoja 

(Koller et al, 2005). Yritysosto on näin jo itsessään yritysten käyttämä strateginen työ-

kalu, jonka tarkoituksena on kiihdyttää kasvua ja saavuttaa asetettuja tavoitteita nope-

ammin. Tämä vaatii kuitenkin yritysoston onnistunutta implementointia. (Chaves, 2012)  

Yritysostoprosessi sitoo itseensä suuria rahamääriä ja yritysostoille on usein asetettu 

suuria odotuksia. Siitä huolimatta suurin osa yritysostoista ei onnistu saavuttamaan 

sille asetettuja taloudellisia tavoitteita. Yritykset käyttävät vuosittain biljoonia dollareita 

yritysostojen toteuttamiseen, vaikka todennäköisyys sille, että prosessi ei saavuta sille 

asetettuja tavoitteita on 70-90%:in luokkaa. (Christensen et al. 2011) Pahimmassa ta-

pauksessa yritysostoprosessi tuottaa jopa tappiota (Agrawal & Jaffe, 1999; King et al. 

2004). Syitä tähän ovat muun muassa ylioptimistiset taloudelliset odotukset liittyen sy-

nergiaetuihin, prosessista aiheutuvien kulujen aliarviointi sekä systemaattisen lähesty-

mistavan ja prosessin toistettavuuden puuttuminen. Tärkeä osasyy on myös vanhen-

tuneiden työkalujen käyttö. (Erkkilä & Salonen, 2015) 

Erilaisia sähköisiä projektinhallintatyökaluja on tähän päivään mennessä kertynyt suuri 

määrä. Niiden tarkoituksena on mahdollistaa projektien onnistuminen ja auttaa vie-

mään projekti tehokkaasti kaikkien sen elinkaareen kuuluvien vaiheiden läpi. (DeAr-

ruda & Sohmen, 2016) Erkkilä ja Salonen (2015) kuitenkin huomauttavat, että yritysos-

toprosessia tulisi tukea integroiduilla sovelluksilla sen sijaan, että käytettäisiin yksittäi-

siä toisistaan riippumattomia ohjelmia. Toisistaan erilliset sovellukset tarjoavat rajoite-

tun tuen prosessille, jonka tulisi olla huolellisesti kontrolloitu alusta loppuun saakka. 

Yhtenäinen sovellus auttaa hallitsemaan prosessia, kun esimerkiksi kaikki siihen 
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liittyvät dokumentit, ilmenneet ongelmatilanteet ja tehdyt analyysit ovat saatavilla yh-

destä lähteestä. 

Tässä työssä moderneilla työkaluilla viitataan markkinoille viime vuosina tulleisiin, ni-

menomaan yritysostoprosessin hallintaan tarkoitettuihin projektinhallintatyökaluihin. 

Tällaisia usein SaaS-palvelun (Software as a Service) muodossa tarjottavia alustoja on 

markkinoilla jo useita. Nämä työkalut yhdistävät yritysostoprosessin näkökulmasta tär-

keät toiminnallisuudet kuten due diligenceen liittyvän dokumentoinnin säilytyksen (vir-

tuaalinen datahuone) tai esimerkiksi analytiikkaan liittyvät ominaisuudet.  

Tällaisten pilviteknologioiden etuna on esimerkiksi tietoturvallisuus, mahdollisuus eril-

listen työkalujen integraatioon, sekä kustannustehokkuus (Armbrust et al. 2010). Pilvi-

pohjaisten teknologioiden on havaittu päihittäneen monia ongelmia, joita on kohdattu 

perinteisten systeemien yhteydessä. Tällaisia ongelmia ovat olleet muun muassa jäyk-

kyys sekä yhteensopimattomuus esimerkiksi muiden järjestelmien ja teknologian 

kanssa. (Kopanaki et al. 2018) 

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja rajaukset  

 

Tutkielma rajataan koskemaan yritysostoprosessia, siinä ilmeneviä haasteita ja niitä 

työkaluja, joita käytetään vastaamaan näihin haasteisiin. Tässä työssä tarkkailtavilla 

työkaluilla tarkoitetaan SaaS-palvelumalliin pohjautuvia sähköisiä työkaluja, jotka on 

suunniteltu erityisesti yritysostoprosessin hallintaa varten. Erityisesti kiinnostuksen 

kohteena on saada selville, kuinka tällaiset työkalut voivat tukea yritysostoprosessia. 

Tästä muodostuu tutkielman pääkysymys: 

”Kuinka modernit työkalut tehostavat yritysostoprosessin läpiviemistä?”  

Päätutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan kahden alatutkimuskysymyksen 

avulla. Jotta yritysostoprosessin tehostamiseen liittyvään kysymykseen voidaan vas-

tata, on ensin ymmärrettävä laajemmin, millaisia haasteita yritysostoprosessiin liittyy. 

Tutkielmassa halutaan siksi selvittää, miten yritysostoprosessi tyypillisesti etenee ja 
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mitkä ovat kullekin vaiheelle tyypilliset haasteet. Tästä muodostuu tutkimuksen ensim-

mäinen alatutkimuskysymys: 

”Millaisia haasteita yritysostoprosessiin liittyy?” 

Kun haasteet on tunnistettu, pohditaan sitä, miten modernit työkalut voivat vastata näi-

hin haasteisiin. Tutkimuksessa halutaan löytää työkalusta ne tekijät, jotka auttavat näi-

den haasteiden käsittelemisessä. Lisäksi halutaan tunnistaa myös ne ominaisuudet, 

jotka työkalusta uupuvat, mutta jotka myös voisivat toimia yritysostoprosessin tukena. 

Toisin sanoen, tarkoituksena on selvittää myös se, kuinka työkalua voitaisiin kehittää. 

Näistä seikoista muodostuu tutkielman toinen alatutkimuskysymys: 

”Miten yritysostoprosessin haasteisiin voidaan vastata moderneilla työkaluilla? 

 

1.3 Teoreettinen viitekehys 

 

Erilaiset projektinhallintatyökalut ovat yrityksille kriittisiä ja niiden tarkoituksena on mah-

dollistaa projektien onnistuminen ja auttaa viemään projekti tehokkaasti kaikkien sen 

elinkaareen kuuluvien vaiheiden läpi. (DeArruda & Sohmen, 2016) Myös yritysostoja 

voidaan tarkastella projekteina, joiden läpivientiä tuetaan erilaisilla työkaluilla.  

SaaS-palvelut taas voidaan nähdä tiedonhallintaan tarkoitettuina tietojärjestelminä, 

jotka ovat siirtyneet pilviteknologiaan pohjautuvaan SaaS-palvelumuotoon. (Balco & 

Drahošová, 2016) Tietojärjestelmien tarkoituksena on helpottaa organisaation tiedon-

hallintaa ja ne voidaan määritellä tietoteknisiksi ratkaisuiksi, jotka on kehitetty tuke-

maan ja parantamaan organisaation prosesseja liittyen tiedon luomiseen, sen varas-

tointiin ja hakemiseen, siirtoon sekä soveltamiseen. (Alavi & Leidner, 2001) 
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Yritysostoprosessia tulisi kuitenkin tukea integroiduilla sovelluksilla sen sijaan, että käy-

tettäisiin yksittäisiä toisistaan riippumattomia ohjelmia. Toisistaan erilliset sovellukset 

tarjoavat rajoitetun tuen prosessille, jonka tulisi olla huolellisesti kontrolloitu alusta lop-

puun saakka. (Erkkilän & Salonen, 2015) Erillisten järjestelmien integrointi johtaa te-

hokkuuteen liittyviin etuihin, kuten kustannussäästöihin ja parempaan kommunikaati-

oon. Integrointi johtaa myös parannuksiin liittyen työn tuloksiin, työmenetelmiin sekä 

työn selkeyteen. (Bernardo et al. 2015). Tutkielman viitekehys on kuvattu kuviossa 1. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

 

Tutkimus suoritettiin laadullisin menetelmin ja aineisto kerättiin teemahaastatteluiden 

avulla. Teemahaastattelu valittiin aineistonkeruumenetelmäksi siksi, että se asettaa 

haastateltaville rajat mutta toimii kuitenkin joustavasti niin, että aiheesta voidaan saada 

syväluotaaviakin näkemyksiä. 

Tutkimuksessa haastateltiin kolmea henkilöä kolmesta eri yrityksestä. Kaikki haastatel-

tavat toimivat yritysostoprosessien parissa ja heillä oli kokemusta työssä tutkittavan 

Kuvio 1. Tutkielman viitekehys 
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työkalun käytöstä yritysostoprosessin tukena. Haastattelun kysymykset lähetettiin 

haastateltaville luettavaksi jo ennen itse haastattelua, jotta heillä oli aikaa pohtia vas-

tauksia etukäteen. Haastattelut olivat noin tunnin mittaisia ja ne nauhoitettiin ja tämän 

jälkeen litteroitiin nauhoitusten sisällön mukaisesti. Haastattelut toteutettiin verkkoyh-

teyden välityksellä videokuvan ja äänen avulla. Näin saatiin aikaiseksi mahdollisimman 

paljon kasvotusten käytävää haastattelua muistuttava tilanne. 

Haastattelujen alkuperäinen kieli oli englanti. Tutkielman ollessa kuitenkin suomenkie-

linen työssä käytetyt lainaukset jouduttiin kääntämään englannista suomeksi. Lainauk-

sien sisältö pyrittiin käännösvaiheessa pitämään alkuperäistä sanamuotoa vastaavana 

niin pitkälle kuin se suinkin oli järkevää. Tärkeintä kuitenkin oli, että asiasisältö pysyi 

samana. 

 

1.5 Työn rakenne 

 

Työssä kuvaillaan aluksi yritysostoprosessin tyypillistä etenemistä. Luvussa käydään 

läpi prosessin eri vaiheet ja käsitellään jokaiselle vaiheelle tyypilliset tapahtumat, jonka 

jälkeen tutkitaan sitä, millaisia ovat vaiheiden tyypilliset haasteet. 

Viimeisenä teoriaosiossa käsitellään yritysostoprosessin tukemista modernein työka-

luin. Tässä luvussa keskitytään pitkälti SaaS-palveluiden tuomiin etuihin, sillä kirjalli-

suutta liittyen koko yritysostoprosessin hallintaan suunnattuihin työkaluihin ei juuri löy-

tynyt. Muutamia lähteitä koskien virtuaalisia datahuoneita oli saatavilla, joten kappa-

leessa käydään läpi myös virtuaalisten datahuoneiden tuomia etuja ja toisaalta sitä, 

millaisia rajoitteita ja haasteita niihin liittyy. 

Tutkielman empiirinen osuus koostuu yritysostoprojektien parissa toimineilta henkilöiltä 

kootuista teemahaastatteluista. Empiirisessä osuudessa kuvataan myös tutkimusme-

netelmät sekä tutkimuksen tulokset. Viimeiseksi esitetään yhteenveto sekä tutkielman 

johtopäätökset ja pohditaan jatkotutkimusmahdollisuuksia. 
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2. YRITYSOSTOPROSESSIN ERITYISPIIRTEITÄ 

 

Tässä osiossa tarkastellaan yritysostoprosessia yleisellä tasolla. Ensin käsitellään pro-

sessin eri vaiheita ja etenemistä. Tämän jälkeen tutkitaan, millaisiin haasteisiin tyypilli-

sesti törmätään prosessin edetessä ja mitkä haasteet ovat tyypillisimpiä prosessin kus-

sakin vaiheessa. 

 

2.1 Yritysostoprosessin vaiheet ja eteneminen 

 

Kirjallisuudessa ei ole täyttä konsensusta yritysostoprosessin etenemisestä ja sen vai-

heista. Kiistämätöntä kuitenkin on, että käänteentekevä hetki tapahtuu silloin, kun koh-

deyrityksen omistajuus kaupantekopäivänä vaihtuu ostavalle yritykselle. Kaupan päät-

täminen, sitovan sopimuksen lopullinen tekeminen, erottaa toisistaan hankintaa edel-

tävän ja hankinnan jälkeisen vaiheen. Yritysostoprosessin muut vaiheet sen sijaan ei-

vät ole niin tarkoin määriteltyjä ja näiden vaiheiden määrä ja järjestys voivat jossain 

määrin vaihdella. (Gomes et al. 2013) 

Myös Meglio et al. (2017) jakavat yritysostoprosessin kahteen vaiheeseen: ostoa edel-

tävään vaiheeseen sekä oston jälkeiseen vaiheeseen. Ostoa edeltävä vaihe sisältää 

ostettavan kohteen tunnistamisen sekä erilaisia neuvotteluja tämän kohteen kanssa. 

Tässä vaiheessa etsitään ja tutkitaan potentiaalisia ostokohteita, jonka jälkeen seuraa 

virallinen tiedonanto ostopäätöksestä osakkeenomistajille, työntekijöille sekä muille si-

dosryhmille. Tämä vaihe sisältää myös due diligence -vaiheen. Ostoa edeltävässä vai-

heessa osakkeenomistajat myös antavat virallisen suostumuksensa ostopäätökselle. 

Vaihe päättyy kaupan vahvistamiseen.  

Oston jälkeinen vaihe alkaa, kun kauppa on laillisesti tullut voimaan. Tässä vaiheessa 

kahdesta erillisestä firmasta tulee yksi kokonaisuus. Vaihe päättyy siihen, kun tavoiteltu 

integraation taso ja asetetut päämäärät on saavutettu. Tätä vaihetta kutsutaan myös 

integraatiovaiheeksi, jolloin integraatiosuunnitelman avulla on tarkoitus selventää, 
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miksi ja miten ostaja aikoo toteuttaa integraation saavuttaakseen yritysostoprosessille 

asetetut tavoitteet. (Erkkilä & Valpola, 2011) 

Yritysostoprosessi kokonaisuudessaan on hyvin sensitiivinen. Suurin osa esimerkiksi 

neuvotteluista käydään suljettujen ovien takana, sillä arkaluontoisen tiedon ei haluta 

vuotavan esimerkiksi työntekijöille tai yhteistyökumppaneille. Tämän tarkoituksena on 

välttää epävarmuutta yrityksen eri sidosryhmien keskuudessa. (Pohludka & Štverková, 

2018) 

Tässä tutkielmassa yritysostoprosessin vaiheiden määrittelemisen pohjana käytetään 

Galpinin ja Herndonin (2007) esittämää yritysostoprosessin kaaviota (kuvio 2). Kaavio 

valittiin siksi, että kyseiseen malliin viitataan kirjallisuudessa ja sitä ovat käyttäneet 

muun muassa Bhagwan et al. (2018), Koi-Akrofi (2016) sekä Ameen et al. 2018). Li-

säksi se jakaa prosessin loogisiksi toisiaan seuraaviksi vaiheiksi, jakaen vielä nämä 

vaiheet kuuluvaksi joko ostoa edeltävään tai oston jälkeiseen jaksoon. 

 

 

 

Seuraavissa kappaleissa käydään tarkemmin läpi yritysostoprosessin eri vaiheet ja tar-

kastellaan niihin liittyviä tapahtumia ja aktiviteetteja. Osio on jaettu kahteen isompaan 

kokonaisuuteen. Ensimmäisessä osiossa käsitellään ostoa edeltävässä jaksossa ilme-

neviä vaiheita ja toisessa oston jälkeisen jakson vaiheita. 

Kuvio 2. Yritysostoprosessin vaiheet (mukaillen Galpin & Herndon, 2007) 
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2.1.1 Ostoa edeltävä vaihe 

 

Ostoa edeltävä vaihe sisältää karkeasti ottaen kohteiden kartoituksen, due diligence -

vaiheen sekä sopimusneuvottelut ja kaupanteon (Davis, 2012). Galpin ja Herndon 

(2007) esittävät yritysostoprosessin kaaviona, joka alkaa kriteerien ja liiketoimintastra-

tegian muodostamisesta ja päättyy motivaatiovaiheeseen, jossa kehitetään kestäviä, 

pitkän aikavälin organisatorisia toimintamalleja. Ostoa edeltävään vaiheeseen voidaan 

katsoa kuuluvan kaavion vaiheet määrittele, paikanna, tutki sekä neuvottele (kuvio 3).  

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Ostoa edeltävän vaiheen eteneminen (mukaillen Galpin & Herndon 2007; Erkkilä 2001)  
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Määrittele 

Ensimmäisessä vaiheessa yrityksen tulee asettaa yritysostoon liittyvät liiketoiminnalli-

set tavoitteet ja kasvutavoitteet. Tämä tulee tehdä selkeällä, rationaalisella tavalla ja 

päätösten tulee perustua dataan. Tämän strategian määrittäminen voi olla kertaluon-

toinen, yrityskauppakohtainen tai sitten se voi olla osa yrityksen jatkuvaa strategiaa 

(Erkkilä, 2001). Johdon tulee pystyä kertomaan, millaisia ominaisuuksia kohteella tulisi 

käytännössä olla, jotta se pystyisi vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin. Kriteerit kos-

kien kohdeyritystä voivat liittyä esimerkiksi sen markkinaosuuteen, maantieteelliseen 

sijaintiin tai tuotteisiin ja/tai teknologiaan (Bhagwan et al. 2018) 

 

Paikanna 

Tässä vaiheessa yritys valitsee taloudellisten ja operationaalisten analyysien perus-

teella sen muodostamamaan strategiaan parhaiten sopivat kohdeyritysehdokkaat. Kun 

sopiva kohde on valittu, aloitetaan alustavat neuvottelut osapuolien johtavan henkilös-

tön kesken. Erityisen tärkeässä osassa ovat synergiaetuihin liittyvät neuvottelut ja nii-

den tunnistaminen sillä synergiaedut ovat yritysoston arvonluonnin kannalta tärkeimpiä 

avaintekijöitä (Gomes et al. 2013). Synergiaetuja tavoitellessa yritykset pyrkivät tehok-

kuuteen operoimalla yhdessä ja potentiaalisesti saavat näin supistettua kustannuksia 

ja/tai kasvatettua tuottoja (Anderson et al. 2012). Synergiaetuja tarkastellessa on tär-

keää ottaa huomioon yritysten välinen strateginen samankaltaisuus, sillä tällä on huo-

mattu olevan positiivinen vaikutus synergiapotentiaaliin ja yrityskaupan lopputulemaan 

(Weber et al. 2011). Larsson ja Finkelstein (1999) kuitenkin toteavat, että synergiapo-

tentiaalia analysoidessa yritysten ei kuitenkaan tule tarkastella ainoastaan strategista 

samankaltaisuutta, vaan myös strategista täydentävyyttä. Mikäli osapuolet osoittavat 

kiinnostusta ja haluavat edetä neuvotteluissa, laatii ostava osapuoli niin kutsutun aie-

sopimuksen sekä salassapitosopimuksen. Nämä asiakirjat sisältävät alustavia neuvot-

teluparametreja ja sopimusehtoja. (Galpin & Herndon, 2007) 

 

Tutki 

Prosessikaavion mukaan due diligence aloitetaan tässä vaiheessa. Kohdeyritykselle 

toteutetaan taloudellinen, juridinen, operationaalinen, ympäristöön liittyvä, kulttuurinen 
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sekä strateginen due diligence. (Galpin & Herndon, 2007) Näiden lisäksi Bhagwan et 

al. (2018) tunnistivat kirjallisuuskatsauksessaan due diligencen osa-alueiksi vielä ve-

rotukseen, markkina-alueeseen, henkilöstöön, markkinointiin, immateriaalioikeuksiin, 

teknologiaan sekä tuotekehitykseen kohdistuvan due diligencen.  

 

Myös niin kutsutun ostovaiheen voidaan myös katsoa alkaneeksi tässä kohdassa. Os-

tovaiheeseen kuuluvat kaupan julkistaminen sekä kaupan vahvistaminen. Kaupan jul-

kistaminen päättää suljettujen ovien takana käydyt neuvottelut ja aloittaa kaikille näky-

vän, julkisen kaupankäynnin jakson (Welch et al. 2019). Kaupan julkistamisvaiheessa 

sekä ostetun että ostajayrityksen henkilökuntaa informoidaan mahdollisesti toteutu-

vasta yrityskaupasta. Kaupan vahvistaminen taas edellyttää kilpailuviranomaisten hy-

väksymistä. Kilpailuviranomaisten kilpailurajoituksia koskevat selvitykset voivat piden-

tää ostovaihetta ja esimerkiksi kaupan julkistamisen ja vahvistamisen välinen aika voi 

venyä pitkäksikin. Integraation toteutus alkaakin vasta kaupan vahvistamisen jälkeen. 

(Erkkilä, 2001)  

 

Neuvottele 

Viimeisessä vaiheessa muodostetaan viimeinen neuvottelustrategia liittyen sopimuk-

sessa oleviin ehtoihin ja muuhun sisältöön. Huomionarvoisia asioita ovat esimerkiksi 

kauppahintaan, suorituskykyyn, henkilöstöön, oikeudelliseen suojaan sekä hallintota-

paan liittyvät näkökohdat. Mikäli estettä kaupan tekemiselle ei ole, saatetaan kauppa 

päätökseen ja kohdeyrityksen hallinta siirtyy ostavalle yritykselle. (Galpin & Herndon, 

2007) Neuvotteluprosessin alussa tulee ottaa huomioon myös kulttuuriin liittyvät eroa-

vaisuudet. Eroavaisuuksien ottaminen huomioon auttaa tekemään neuvottelustrategi-

asta tehokkaamman, kun viestintään liittyvät potentiaaliset esteet ja konfliktit osataan 

ottaa ennalta huomioon. Lisäksi tällä tavoin osoitetaan myös arvostusta toista osa-

puolta kohtaan. (Weber & Tarba, 2012; Ahammad et al. 2016) 
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2.1.2 Oston jälkeinen vaihe 

 

Oston jälkeisessä vaiheessa integraatiosuunnitelma viimeistellään ja suunnitelma pan-

naan täytäntöön (kuvio 4). Vaiheen voidaan virallisesti katsoa alkavan kaupan julkista-

misesta ja itse integraation toteuttaminen ja toimintojen yhdistäminen voidaan aloittaa 

kaupan vahvistuttua (Erkkilä, 2001). Tämä johtaa siihen, että kahdesta erillisestä yri-

tyksestä tulee yksi kokonaisuus vaikkakin yritysostostrategia määrittelee sen, mikä in-

tegraation aste tulee olemaan (Radway, 1991). Integraatiovaihe on yritysostoprosessin 

kompleksisin osa, sillä se sisältää niin ihmisten kuin asioidenkin integroimista yritysos-

tolle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi (Meglio et al. 2017).  

 

 

Integroi 

Integraatio voidaan Pablon (1994) mukaan määritellä muutosten tekemiseksi funktio-

naalisten toimintojen järjestelyihin, organisatorisiin rakenteisiin ja systeemeihin sekä 

Kuvio 4. Oston jälkeisen vaiheen eteneminen (mukaillen Galpin & Herndon 2007) 
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jaettujen asenteiden, arvojen, tavoitteiden ja käytäntöjen yhdistämiseksi niin, että yh-

distyminen toimivaksi kokonaisuudeksi helpottuisi.  

Käytännössä integraation tavoitteena on saada yrityskaupan osapuolten toiminnoista 

yhdistetty kokonaisuus tai yksikkö, joka on mahdollisimman nopeasti kykenevä toimi-

maan ”normaalin toimintamallin mukaan”. Integraatiovaihe onkin yritysostoprosessin 

kaikista aikaa vievin jakso ja sen suunnittelu tulisi aloittaa hyvissä ajoin, rinnakkain os-

tovaiheen kanssa. Integraatiovaiheen pituus vaihtelee paljonkin ja se kestää muuta-

masta kuukaudesta useampaan vuoteen integraation laajuudesta ja syvyydestä sekä 

yritysten koosta riippuen. (Erkkilä, 2001) Integraatiossa ei olekaan kyse vain kykyjen 

siirtämisestä ja yhdistämisestä, vaan myös niiden säilyttämisestä. Jo ennen kaupan 

tekemistä yritysten on pohdittava, missä suhteessa kohteen autonomia halutaan säi-

lyttää ja missä suhteessa osapuolten keskinäistä riippuvuutta halutaan lisätä. (Has-

peslagh & Jemison, 1991) 

Malleja integraation luokitteluun on kehitetty ja kenties yksi tunnetuimmista on Has-

peslaghin ja Jemisonin (1991) kehittämä viitekehys, jossa integraation tason määritte-

levät autonomian taso suhteessa yhteneväisyyden tasoon. Tätä riippuvuussuhdetta 

voidaan kuvata 2 x 2 matriisilla, jossa y-akseli kuvaa autonomian tason tarvetta ja x-

akseli yhteneväisyyden tason tarvetta (kuvio 5). 

Kuvio 5. Integraatiotyypit (Haspeslagh & Jemison, 1991) 
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Haspeslasgh ja Jemison (1991) määrittelevät neljä integraation kategoriaa: sulautumi-

nen, säilyttäminen, symbioosi sekä hallintayhtiö. Neljäs kategoria, jossa sekä yhte-

neväisyyden että autonomian aste ovat matalia, kuvaa käytännössä holding-yhtiötä. 

Tällöin molemmat osapuolet ovat käytännössä täysin autonomisia, jolloin integraation 

asteen määrittely ei ole tarpeellista. Sulautumisessa ostettu yritys sulautuu ostajayri-

tykseen. Yrityksillä on yhtenäiset strategiat ja sulautuvalle yritykselle ei jää autonomista 

asemaa. Säilyttämiseen tähtäävässä hankinnassa ostettavalle yritykselle jää autono-

minen asema ja sekä ostetulla yrityksellä että ostajayrityksellä on selkeät strategiset 

rajat. Muutoksia ja kehitystä tehdään valikoivasti niin, että ostetun yrityksen olemassa 

olevia vahvuuksia ei vahingoiteta. Symbioottinen hankinta on integraation muodoista 

kenties haastavin, sillä yrityksille pyritään luomaan yhteneväinen strategia samaan ai-

kaan kun ostetun yrityksen autonomia pyritään säilyttämään. Tällaisessa tapauksessa 

lähtökohtainen lähestymistapa voisi muistuttaa säilyttämistä, josta vähitellen voidaan 

edetä kohti yhtenäistä strategiaa. Se, mihin näistä integraation eri asteista yritys tähtää, 

vaikuttaa fundamentaalisesti paitsi integraatiovaiheen pituuteen myös siihen, millä ta-

voin integraatioprosessia tulisi johtaa.  

 

Motivoi 

Galpin ja Herndon (2007) esittelevät vielä yhden vaiheen, jonka tarkoitus on maksi-

moida pitkän aikavälin arvonluonti. Motivaatio voidaan määritellä vaikuttimeksi tai aju-

riksi, joka saa meidät käyttäytymään tietyllä tavalla. Motivaatiota luonnehtivat energi-

syys, suunta ja sitoutuneisuus (Kroth, 2006). Kun suurimmat integraatioon liittyvät toi-

met on saatu päätökseen ja suunnitellut synergiaetuihin liittyvät toimet tehty, on johdon 

vastuulla viedä uusi yritys eteenpäin, jotta suorituskykyyn liittyvät parannukset todella 

saavutetaan. Yritysostoprosessin onnistuminen tai epäonnistuminen riippuu kriittisesti 

ihmisiin liittyvistä tekijöistä. Motivaation ylläpitäminen on haastavaa monestakin syystä. 

Yksi syy liittyy kuitenkin luottamukseen. Kun yrityskauppa tuodaan julki, huhut alkavat 

kiertää. Tämä vaikuttaa usein haitallisesti työntekijöiden motivaatioon. Integraatiosuun-

nitelman tulisikin hyvissä ajoin sisältää myös suunnitelma myös sille, kuinka yrityksen 
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avainhenkilöt tunnistetaan ja kuinka heitä aiotaan motivoida, jotta he eivät epävarmuu-

den aikana poistuisi yrityksestä (Kummer, 2008).  

 

2.1.3 Due diligence  

 

McGradyn (2005) mukaan due diligence viittaa sellaiseen toimintaan, jossa yrityksen 

tulisi tehdä kaikkensa, jotta se kykenisi tunnistamaan ne tekijät, jotka voivat vaikuttaa 

yrityskaupan onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Se on kohdeyrityksen erittäin syväl-

listä ja huolellista tutkimista ja niiden riskien minimoimista, jotka voisivat johtaa yritys-

kaupan epäonnistumiseen. Pohludkan ja Štverkován (2018) mukaan due diligence 

taas voidaan nähdä vaiheittain etenevänä toimintana, jonka päämääränä on saada 

mahdollisimman kattava kuva kohdeyrityksen taloudellisesta, laillisesta ja operationaa-

lisesta tilanteesta ja due diligencen tavoitteena on pitkälti vähentää informaation epä-

symmetriaa ostajan ja myyjän välillä ja helpottaa neuvotteluiden etenemistä, kuten 

kauppahinnan tai aiesopimuksen ehtojen muodostamista. 

Due diligence -vaihe on kriittinen, sillä se luo pohjan sille, päätetäänkö yrityskauppaa 

jatkaa vai ei. Due diligence -vaiheessa ostaja kerää kohdeyrityksestä olennaista tietoa, 

jonka pohjalta kohdeyrityksestä muodostetaan tarjoushinta. Kerätyn tiedon perusteella 

laaditaan myös keskeiset käsiteltävät kysymykset ja koostetaan suositellut toimintata-

vat integraatiota varten. Due diligencen huolellinen toteutus on siis välttämätöntä on-

nistuneen yrityskaupan näkökulmasta. (Bhagwan et al 2018) Erityisen tärkeää on ana-

lysoida perusteellisesti strategista ja kulttuurista yhteensopivuutta. Näiden tekijöiden 

syvällinen arviointi on omiaan luomaan puolueettoman näkemyksen siitä, ovatko koh-

deyrityksen ja ostajayrityksen kompetenssit sellaisia, jotka yhdistettynä toisivat poten-

tiaalisesti synergiaetuja ja lisäarvoa. (Ahammad & Glaister, 2013) 

Wangerin (2019) jakaa due diligencen kolmivaiheiseksi prosessiksi (kuvio 6):  

1. Alustava due diligence (Preliminary Due Diligence) 

2. Due diligencen uudelleenarviointi (Due Diligence Review) 
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3. Aiesopimuksen jälkeinen due diligence (Transactional due diligence) 

 

 

Alustava due diligence sisältää potentiaalisten kohteiden kartoituksen. Tällöin ostava 

yritys kerää kohteesta julkisesti saatavilla olevaa tietoa. Seuraavassa vaiheessa mah-

dollisen yrityskaupan osapuolet allekirjoittavat salassapitosopimuksen. Tässä vai-

heessa kohdeyritys saa arkaluontoisempaa tietoa kohdeyritykseltä. Ostava osapuoli 

pyytää tyypillisesti tarkasteltavaksi erilaisia dokumentteja, kuten sisäiseen talousrapor-

tointiin, johdon raportointiin tai merkittäviin sopimuksiin liittyviä asiakirjoja. Saadun tie-

don on tarkoitus päivittää ostavan osapuolen näkemystä kohdeyrityksestä. Mikäli kum-

pikaan osapuoli ei näe syytä vetäytyä kaupanteosta, allekirjoitetaan aiesopimus. 

Vaikka osapuolet ovat allekirjoittaneet laillisesti pätevän sopimuksen, niin yrityskaupan 

loppuun saattaminen ei siltikään ole taattu. Aiesopimuksen jälkeisessä due diligence -

vaiheessa ostavalla yrityksellä on kattava pääsy kohdeyritystä koskevaan arkaluontoi-

seen informaation. Tällöin kohdeyrityksestä voi ilmetä seikkoja, jotka eivät tulleet esille 

aiemmissa vaiheissa. Aiesopimus sisältää tyypillisesti erilaisia sopimusehtoja. Mikäli 

kohdeyritys esimerkiksi rikkoo näitä sopimusehtoja, ostava yritys on vielä oikeutettu 

vetäytymään yrityskaupasta. Mahdollista on myös neuvotella sopimus uudelleen ja so-

pia esimerkiksi alhaisemmasta kauppahinnasta. Viimeisen vaiheen jälkeen kaupanteko 

joko keskeytetään, sopimus neuvotellaan uudelleen tai prosessi saatetaan loppuun 

Kuvio 6. Due diligencen prosessin eteneminen (mukaillen Wanger, 2019) 
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sellaisenaan. Mikäli kaupantekoa ei keskeytetä, ostava yritys saa omistajuuden ja kont-

rollin kohdeyritykseen kaupantekopäivänä. (Wanger, 2019) 

 

2.2 Yritysostoprosessin haasteet 

 

Kappaleessa käydään läpi niitä haasteita, joita yritysostoprosessin kussakin vaiheessa 

ilmenee. Haasteet liittyvät usein synergiaetujen realisoimiseen, asiakkaalle aiheutuviin 

häiriöihin, henkilöstön säilyttämiseen, identiteetin menettämiseen ja itsenäisyyden me-

nettämiseen, asiakkaiden säilyttämiseen, statuksen menettämiseen sekä oppimiseen 

liittyviin tekijöihin. (Bodner & Capron, 2018) Haasteet ovat näin ollen hyvin moninaisia 

ja liittyvät niin inhimillisiin kuin asiapohjaisiinkin tekijöihin. 

On myös havaittu, että sekä ostoa edeltävän, että oston jälkeisen vaiheen huomioon 

ottaminen suunnitteluvaiheessa voi tuottaa parempia lopputuloksia. Esimerkiksi Weber 

et al. (2011) huomasivat, että sekä strategisen yhteensopivuuden (synergiapotentiaali) 

että organisatorisen yhteensopivuuden (kulttuurierot ja ostajayrityksen kansallinen kult-

tuuri) huomioiminen ennen kaupan tekemistä vaikutti positiivisesti siihen, mikä oli yri-

tysoston lopputulos.  

Myöhemmät päätökset ja aktiviteetit ovat aina riippuvaisia aiemmista valinnoista, sillä 

aiemmat toimenpiteet vaikuttavat aina myöhempiin vaihtoehtoihin. Tästä syystä on tär-

keää tunnistaa eri yhteydet yritysostoprosessin eri vaiheiden välillä (Gomes et al. 2013) 

ja pohtia eri valintojen mahdollisia seurauksia. Ostoa edeltävä vaihe ja oston jälkeinen 

vaihe eivät kuitenkaan ole toisistaan erillinen prosessi, vaan yhtenäinen jatkumo, jossa 

aiemmilla päätöksillä on vaikutus myöhempiin valintoihin. 

 

2.2.1 Ostoa edeltävän vaiheen haasteet 

 

Ostoa edeltävässä vaiheessa yrityksen on oltava huolellinen ja analysoitava hyvin pe-

rusteellisesti niin omia kuin kohdeyrityksenkin strategisia ja organisatorisia ominaisuuk-

sia. Tätä vaihetta ei tule kiirehtiä, jotta yritykseltä ei jäisi huomaamatta mitään sellaista 
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seikkaa, joka olisi omiaan turmelemaan yrityskaupan (Galpin & Herndon, 2007). Erityi-

sesti due diligencea toteutettaessa, kun tarkoituksena on hankkia kohdeyrityksestä 

mahdollisimman paljon tietoa, kärsivällisyys on valttia. Toisaalta tietyissä tilanteissa ja 

olosuhteissa nopea toiminta voi olla strategisesti järkevää. Myös viestinnän on havaittu 

vaikuttavan yrityskaupan lopputulemaan ja yritysten tulee jo yritysostoprosessin alku-

vaiheessa luoda kattava suunnitelma myös viestintään liittyen. 

 

Aikaan ja nopeuteen liittyvät haasteet 

Tutkimuksissa on väitelty siitä, vaikuttaako yritysostoprosessin toteutuksen nopeus yri-

tysostoprosessin menestykseen negatiivisesti vai positiivisesti (Wei & Clegg, 2017) ja 

esimerkiksi Meglio et al. (2017) toteavat kirjallisuuskatsauksessaan, että vaikka nopeu-

den on osoitettu vaikuttavan positiivisesti menestykseen niin jotkut tutkimukset toteavat 

sillä olevan myös haitallisia vaikutuksia.  

Mikäli kohdeyrityksen valinta tehdään kiireessä ilman riittävää arviointia ja selkeää sekä 

ajankohtaista strategiaa, on yritysostoprosessin epäonnistuminen todennäköisempää. 

Yrityksen tulisikin kärsivällisesti tutkia ja arvioida objektiivisesti sekä omia että kohdeyri-

tyksen strategisia piirteitä ennen kohdeyrityksen valitsemista (Haransky 1999). Myös 

Kummer (2008) toteaa ajan puutteen olevan ongelmatekijä yritysostoprosessin onnis-

tumisessa. Koska yritysostoprosessi pyritään usein toteuttamaan nopeassa tahdissa, 

voi esimerkiksi avainhenkilöiden tunnistaminen ja heistä kiinnipitäminen jäädä vailli-

naiseksi. Tämän vuoksi yrityksellä tulisi hyvissä ajoin olla yksityiskohtainen suunni-

telma ihmisten motivoimiseen ja avainhenkilöiden tunnistamiseen liittyen. Cumming ja 

Zambelli, (2017) huomasivatkin due diligenceen käytetyn ajan korreloivan positiivisesti 

yritysoston suoriutumisen kanssa. Lisäksi erityisesti sisäisesti toteutettu due diligence 

toi etuja suhteessa due diligencen ulkoistamiseen johtuen agenttikustannuksista. 

Due diligencesta puhuttaessa on yhä enemmän nostettu esiin myös sosiaalinen ja kult-

tuurinen näkökulma. McGrady (2005) huomauttaa, että due diligence -vaiheessa huo-

mio kohdistuu liikaa esimerkiksi taloudellisiin ja laillisiin seikkoihin kun olennaiset me-

nestystekijät liittyvät usein aineettomiin tekijöihin, kuten kulttuuriin ja johtamiseen. 
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Hänen mukaansa aineettomien tekijöiden huomioon ottamisella jo due diligence -vai-

heessa voisi olla merkittävä positiivinen vaikutus yrityskauppojen onnistumiseen. Esi-

merkiksi Latukha ja Panibratov (2013) nostavat tutkimuksessaan esille henkilöstöhal-

linnon osallistamisen due diligence prosessiin. Henkilöstöhallinnon osallistaminen due 

diligence -prosessiin korreloi selvästi positiivisesti yrityskaupan onnistumisen kanssa. 

Erityisesti lisäarvoa toi keskittyminen tiettyihin henkilöstöhallinnon osa-alueisiin. Kolme 

tärkeintä osa-aluetta olivat henkilöstöhallinnon yleiset toimet (rekrytointi, sekä työnteki-

jöiden koulutus ja kehittäminen), palkanlaskentaan liittyvä informaatio sekä yrityskult-

tuuri. Tutkijat uskoivat näihin seikkoihin keskittymisen valmistavan henkilöstön parem-

min tuleviin muutoksiin ja auttavan työntekijöitä sopeutumaan tehokkaammin vaihtele-

viin olosuhteisiin. Due diligencen huolellinen toteuttaminen on tärkeää myös synergia-

etujen kannalta. Mikäli johto epäonnistuu due diligence huolellisessa toteuttamisessa, 

voi tämä johtaa ylioptimistisiin synergiaodotuksiin (Nachescu, 2010). 

Johnson ja Steven (2001) toteavat, että yritysten tulisi myös käyttää yhä enenevissä 

määrin sähköisiä lähteitä, kuten digitaalisessa muodossa olevia kirjoja, lehtiä, raport-

teja tai tutkimuksia. Ajan ollessa keskeinen tekijä suurimmassa osassa yritysostoneu-

votteluja, tarvitaan yhä nopeampia ja tehokkaampia digitaalisia työkaluja datan käsitte-

lyyn. Keskeinen tekijä digitaalisen datan hankkimisessa on heidän mukaansa sen si-

sältämä metadata. Metadata voi sisältää suuria määriä sellaista tietoa, jota perinteinen 

paperinen dokumentaatio ei sisällä. Tällainen data voi sisältää tietoja esimerkiksi do-

kumentin laatijasta, dokumentin koosta tai sen luomis- ja muokkauspäivämääristä. Di-

gitaalisessa muodossa oleva data sisältää tietoa, joka ei muutoin olisi saatavilla tai 

josta ei ole enää jälkiä. 

Toisaalta toimialan luonne voi vaatia nopeita liikkeitä, ja esimerkiksi lisääntynyt kilpailu 

niukoista resursseista jollakin toimialalla voi lisätä potentiaalisten tarjoajien määrää 

siinä määrin, että neuvottelut ja yrityskauppa halutaan saada päätökseen nopeasti. 

Tämä voi johtaa hätiköityihin tai epäselviin lopputulemiin, mikä todennäköisesti puoles-

taan johtaa siihen, että integraatiovaihe venyy, kun suunnittelulle joudutaan allokoi-

maan lisää aikaa integraation läpiviemiseksi. (Meglio et al. 2017)  
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Myös kauppasopimusten allekirjoittamisen ja kaupan vahvistamisen välinen aika voi 

muodostua ongelmalliseksi, sillä tämä aikaväli voi venyä jopa vuoden mittaiseksi. Tä-

män viivästymisen ongelmana on se, että hankitun omaisuuden arvo muuttuu ajan 

myötä. Tämä koskee erityisesti aineettomia resursseja sekä yrityskaupassa syntynyttä 

liikearvoa. Mitä pidemmäksi aikaväli venyy, sitä suuremmaksi kasvaa riski sille, että 

kohdeyrityksen arvo muuttuu. Tärkeäksi muodostuu myös kysymys siitä, kenen toi-

mesta ja miten kohdeyrityksen jokapäiväiseen liiketoimintaan liittyviä aktiviteetteja yllä-

pidetään allekirjoittamisen jälkeen (Aava, 2010) 

Kaiken kaikkiaan due diligenceä toteutettaessa tulisi kärsivällisesti, ajan kanssa hank-

kia tarpeeksi olennaista tietoa kohdeyrityksestä. Tätä tehdessä tulisi muistaa, että olen-

nainen informaatio ei ole pelkästään taloudellisiin tai laillisiin tekijöihin liittyvää, vaan 

myös kulttuuriin ja ihmisiin liittyvää informaatiota. Toisaalta taas kaupan julkistamisen 

ja vahvistamisen välisen ajan pituuteen yritykset eivät välttämättä itse voi vaikuttaa. 

Tästä syystä on tärkeää, että osapuolet sopivat tarkoin tämän aikavälin oikeuksista ja 

velvoitteista. 

 

Kulttuuriset haasteet 

Kulttuurin rooli yritysostoprosessissa on merkittävä ja rajat ylittävä yritysosto tuo entistä 

enemmän haasteita kulttuuriin liittyen (Ahammad & Glaister, 2013; Schweiger et al. 

1993). Lodorfosin ja Boatengin (2006) toteuttamassa tutkimuksessa yli 90 % haasta-

teltavista henkilöistä totesi kulttuurilla olevan valtava vaikutus siihen, millaiset olivat or-

ganisaation sijoittajien odotukset yritysostoon liittyen. Kulttuuristen erojen nähtiin ole-

van vähintäänkin häiriötekijä yritysoston menestymisen kannalta, sillä nämä erot ai-

heuttavat väärinymmärryksiä, tunteellisia reaktioita ja pahentavat konflikteja ja yhteen-

törmäyksiä. Näiden riskien minimoimiseksi johtajien on erittäin huolellisesti analysoi-

tava ja ymmärrettävä kohdeorganisaation syitä ja motiiveja yritysostolle, sen käytän-

töjä, normeja, prioriteetteja, arvoja, kieltä, viestintäkanavia sekä raportointilinjauksia. 

Vain silloin kun ostajayrityksellä on ymmärrys näistä tekijöistä, voi se arvioida organi-

saatioiden kulttuurista yhteensopivuutta ja päättää esimerkiksi siitä integraatiotyypistä, 
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joka luo parhaat olosuhteet kahden yrityksen yhteiselolle. Kulttuurieroja ei tule kuiten-

kaan käyttää mittarina yrityksen paremmuudesta tai huonommuudesta eikä kyse ole 

oikeasta tai väärästä tavasta toimia (Erkkilä, 2001). Esimerkiksi Morosini et al. (1998) 

havaitsivat, että kulttuurierot voivat vaikuttaa yritysostoprosessin menestymiseen myös 

positiivisesti, sillä ne tarjoavat uniikkeja käytäntöjä sekä uudenlaisia lähestymistapoja. 

Johnson (1992) kehitti niin kutsutun kulttuuriverkon (kuvio 7) kulttuurin syvällistä ana-

lysoimista varten. Kulttuuriverkko määrittelee organisatorisen kulttuurin arvojen kerrok-

siksi, uskomuksiksi sekä itsestäänselvyytenä pidetyiksi uskomuksiksi. 

 

 

Kuvio 7. Kulttuuriverkko (mukaillen Johnson, 1992) 
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McGrady (2005) toteaa, että yritykset voivat käyttää tätä työkalua apunaan due dili-

gence -vaiheessa kartoittamalla mahdollisimman laajasti kaikki kulttuuriverkon osa-alu-

eet ja pohtia vähintäänkin seuraavia kysymyksiä kunkin osa-alueen kohdalla: 

Symbolit – Mitä strategisia näkökulmia julkisuuteen tuodaan? Millaisia statussymboleja 

organisaatiolla on? 

Valtarakenteet – Mitä johtamiseen liittyviä ydinuskomuksia organisaatiolla on? Mitkä 

tekijät toimivat esteenä muutokselle? 

Organisatorinen rakenne – Kuinka matala tai korkea hierarkia organisaatiossa on? 

Kuinka formaaleja tai epäformaaleja rakenteet ovat? Kannustavatko nämä rakenteet 

yhteistyöhön vai kilpailuun? 

Kontrollijärjestelmät – Mitä asioita monitoroidaan kaikista tarkimmin? Liittyvätkö nämä 

kontrollit historiallisiin tapahtumiin vai ovatko ne sidoksissa nykyiseen strategiaan? 

Rutiinit ja rituaalit – Mitkä ovat avainrituaaleja ja mitä rutiineja organisaatiossa painote-

taan? Mitä koulutusohjelmat painottavat? 

Tarinat – Liittyvätkö organisaation tarinat heikkouksiin vai vahvuuksiin. Menestykseen 

vai epäonnistumiseen? Yhdenmukaisuuteen ja yksilöihin? Ketkä esitetään sankareina 

ja ketkä roistoina? 

Varmistamalla, että kaikki henkilöt, jotka yritysostoprosessissa ovat mukana, ovat tie-

toisia tästä työkalusta ja ymmärtävät, kuinka se toimii, voidaan saada paljon kvalitatii-

vista informaatiota kyselyin ja tarkkailemalla kohdeyritystä tämän työkalun läpi. 

 

Viestintään liittyvät haasteet 

Yrityskaupan julkistaminen lisää epävarmuutta, stressiä, tyytymättömyyttä ja vähentää 

sitoutuneisuutta sekä halua pysyä yrityksessä. Kun kauppa-aikeet tuodaan ilmi, voi yri-

tys tuntua epäluotettavalta ja työntekijöistä voi tuntua, ettei heistä välitetä. (Schweiger 

& DeNisi, 1991) Työntekijöiden ahdistuneisuus, epävarmuus, luottamuspula ja muut 

negatiiviset tunteet niin ostaja- kuin kohdeyrityksessäkin kumpuavat usein siitä, ettei 
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luotettavaa tietoa ole saatavilla (Marks & Mirvis, 1985). Erityisesti merkitystä on osta-

jayrityksen viestinnällä. Työntekijöiden reaktiot eivät sinänsä kumpuakaan muutok-

sesta itsestään vaan pikemminkin siitä, kuinka ostajayritys käyttäytyy ja kuinka se vies-

tii tulevaisuuden aikeensa (Teerikangas, 2012). 

Tästä syystä viestintä on keskeisessä roolissa yritysostoprosessissa. Ostoa edeltä-

vässä vaiheessa on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota viestintään, jotta epävar-

muutta työntekijöiden keskuudessa vältettäisiin mahdollisimman paljon. (Gomes et al. 

2013) Näin voidaan välttää huhuihin liittyvät haitalliset seuraukset, kuten tuottavuuden 

ja motivaation laskeminen (Kummer, 2008). 

Yritysostoa suunnitellessa myös johtamistyyli tulisi ottaa huomioon, sillä johto on se 

taho, joka yritysoston organisaatiolle lopulta viestii. Covin et al. (1997) huomasivat tut-

kimuksessaan johtamistyylillä olevan selkeä vaikutus yritysoston menestymiseen. Pa-

kottavalla johtamistyylillä, jonka piirteisiin kuului uhkailu, manipulointi sekä väärän tie-

don välittäminen, oli vahingollisia ja pitkäkantoisia negatiivisia seurauksia. Positiivisim-

piin tuloksiin päästiin, kun johtajalla oli niin kutsuttua referenssivaltaa, jolloin valta kum-

puaa henkilön karismasta ja vuorovaikutustaidoista. Tutkijat toteavat, että tästä syystä 

muutoksen johtamiseen tulisikin valita henkilöitä, jotka organisaatio tuntee ja joita se 

kunnioittaa. Heidän tutkimuksensa tulokset tukevat kokonaisuudessaan havaintoa 

siitä, että yritysostoprosessin johtamiseen tarvitaan ihmisiä, joilla on hyvät sosiaaliset 

taidot ja kykyjä muutosjohtamiseen. Myös Schweizerin ja Patzeltin (2012) saamat tut-

kimustulokset osoittivat, että läheisellä ja kannustavalla johtamistyylillä oli merkittävä 

positiivinen vaikutus integraatioprosessin lopputulemaan. Tällainen johtamistyyli auttoi 

työntekijöitä selviämään muun muassa luottamuksen rakentamiseen ja yhteisymmär-

rykseen liittyvistä ongelmista.  

Menestyksekäs yritysostoprosessi vaatii sitä, että kaikki työntekijät, eivät pelkästään 

esimiesasemassa olevat, tulevat tietoiseksi strategiasta, sekä yrityksen tavoitteista ja 

arvoista. Johtohenkilöiden tulee varmistaa, että työntekijät ovat sitoutuneita strategiaan 

ja että jokainen yksilö tietää, mitä heiltä odotetaan, jotta yritysostoprosessi voidaan to-

teuttaa menestyksekkäästi alusta loppuun. (Antoine & Kleiner, 2015) 
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Ylihinnan maksaminen 

Neuvotteluvaiheessa on asianmukaisen hinnan asettamiseksi otettava tarkasti huomi-

oon kohdeyrityksen kaikki piirteet. Weber et al. (2012) toteavat, että esimerkiksi koh-

deyrityksen kulttuuristen ominaisuuksien huomioon ottaminen on tärkeää muun mu-

assa kommunikaatioon liittyvien konfliktien välttämiseksi. Kattava implementaatiovai-

heeseen liittyvien haasteiden ymmärtäminen on suuri apu neuvotteluvaiheessa, sillä 

tunnistetut potentiaaliset haasteet vaikuttavat siihen, mihin yrityskaupan hinta asettuu 

ja missä muodossa maksu suoritetaan. 

Sirower (1997) määrittelee yritysoston nettonykyarvon seuraavalla kaavalla (1): 

Nettonykyarvo = preemio – synergia       (1) 

Preemio on ylihinta, jonka ostajayritys maksaa vielä kohdeyrityksen markkinahinnan 

päälle. Synergiaedun lisääminen yhtälöön tarkoittaa sitä, että yritysoston odotetaan 

tuottavan arvoa, jota ei vielä ole olemassa, eli jota sijoittajat eivät odota. Toisin sanoen, 

synergia tarkoittaa parempaa tulosta kuin kukaan osasi odottaa, sillä osakkeenomista-

jien odotuksethan on jo upotettu markkinahintaan. Näin ollen, jotta yritysosto loisi lisä-

arvoa omistajille, tulee preemion olla pienempi kuin saavutettujen synergiaetujen. 

Tästä syystä yritysten on oltava erittäin tarkkoja sen suhteen, millaisia synergiaetuja he 

yritysostolta odottavat tai vastaavasti, kuinka suurta preemio ostavan yrityksen kannat-

taa maksaa. Yritysoston arvoa ilmentää kuvio 8. 
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Inkpen et al. (2000) analysoivat yhdysvaltalaisten teknologiayritysten ostoaktiviteetteja 

vuosina 1990-1999. He huomasivat, että yritysostot, joissa mukana oli eurooppalaisia 

hankkijoita, olivat huomattavasti todennäköisemmin tuomittuja epäonnistumaan, kuin 

sellaisten yritysostojen, joissa oli osallisena yhdysvaltalaisia hankkijoita. Tämä johtui 

siitä, että eurooppalaisilla yrityksillä oli tapana maksaa merkittävästi korkeampaa pree-

miota, kuin yhdysvaltalaisilla yrityksillä. Myös Goold et al. (1994) toteavat, että yleisin 

arvon tuhoamisen lähde yrityksen kehityksen kannalta on se, että yrityskaupassa mak-

setaan ylihintaa. Kun ostajayritys on kerran maksanut liikaa, on tämän jälkeen enää 

hyvin hankalaa päästä taloudellisesti sellaisiin tuloksiin, jotka paikkaisivat tämän ylihin-

nan maksun.  

Toisaalta preemiota ei tulisi pitää ainoastaan yritysoston huonon laadun ja huonon pää-

töksenteon indikaattorina ja korkean preemion maksaminen voi olla oikeutettua 

Kuvio 8. Yritysoston arvo (mukaillen Eccles et al. 1999) 
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esimerkiksi silloin, kun kohdeyrityksen varoja on hankala arvostaa (Laamanen, 2007). 

Lisäksi Millerin (2013) toteuttamassa tutkimuksessa kävi ilmi, että yritykset eivät aina 

edes pyri taloudellisesti tehokkaimpaan lopputulokseen. Monesti yritys haluaa ostaa 

kohteen ei ainoastaan parantaakseen omaa liiketoimintaansa, mutta myös pitääkseen 

kohdeyrityksen pois kilpailijan ulottuvilta. Yritys voi nähdä kilpailijan saavan huomatta-

vaa etua, mikäli kilpailija ostaisi kohdeyrityksen. Pitääkseen kohdeyrityksen pois kilpai-

lijan ulottuvilta, yritykset ovat valmiita maksamaan merkittävääkin ylihintaa.  

 

2.2.2 Oston jälkeisen vaiheen haasteet 

 

Oston jälkeisessä vaiheessa haasteet liittyvät aikaan ja nopeuteen, viestintään, kult-

tuuriin sekä avainhenkilöiden säilyttämiseen. Erityisesti kulttuuriin ja viestintään liittyvät 

haasteet korostuvat oston jälkeisessä vaiheessa, kun kaksi erillistä organisaatiota al-

kavat toimimaan yhdessä ja konflikteilta on vaikeaa välttyä. Myös integraation etene-

misen nopeuteen on kyettävä kiinnittämään huomiota ja tilanteen mukaan on pystyt-

tävä arvioimaan, millaisella tahdilla eteenpäin mennään. Lisäksi erityisen tärkeäksi 

nousee kysymys siitä, millä keinoin organisaation menestymisen kannalta kriittiset hen-

kilöt saadaan jäämään yritykseen. 

 

Aikaan ja nopeuteen liittyvät haasteet 

Vaikka integraation toteuttamiselle ja sen läpiviennille ei voida asettaa tiettyä ”oikeaa” 

nopeutta, on tilanteita, joissa nopea toiminta on suotavampaa kuin toisissa. Tällöin no-

peus liittyy ”helppoihin voittoihin”, joiden on tarkoitus kasvattaa työntekijöiden, sijoitta-

jien ja muiden sidosryhmien luottamusta, jotta heillä olisi motivaatiota tukea integraa-

tioprosessin jatkumista. (Gomes et al. 2013)  

Nopeudella pyritään myös vähentämään epävarmuutta ja juorujen leviämistä ja kumu-

loitumista. Kun integraatiovaihe pyritään saattamaan loppuun nopeasti, työntekijät ei-

vät joudu sietämään epävarmuutta liian pitkiä aikoja, eikä juoruilla ole aikaa levitä. 
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(Kummer, 2008) Ystävällissävytteisissä yrityskaupoissa kaupan vahvistamisen jälkeen 

organisaatiossa on usein myös innokas ja odottava tunnelma, jolloin ihmiset ovat avoi-

mempia muutokselle ja myös innokkaampia toteuttamaan sen. Tämä ilmapiiri kannat-

taakin hyödyntää mahdollisimman nopeasti. (Angwin, 2004) Myös Schweizer & Patzelt 

(2012) toteavat, että nopea integraatiovaiheen toteuttaminen vähentävät niin epävar-

muutta kuin työntekijöiden vaihtuvuutta. Tämä on tärkeä edellytys sille, että yrityskau-

palle asetetut synergiaeduista saatavat tavoitteet todella saavutetaan. 

Toisaalta tutkimus on osittain myös ristiriitaista sen suhteen, onko nopea eteneminen 

ja tehokas ajankäyttö ainoastaan hyvä asia. Hidas tahti integraatioprosessissa on näyt-

tänyt vähentävän konflikteja ostavan yrityksen ja kohdeyrityksen välillä (Olie, 1994). 

Lisäksi hidas eteneminen antaa osapuolille aikaa tutustua toisiinsa vähitellen, jolloin 

luottamus osapuolten välillä rakentuu hiljalleen yhteisten kokemusten ja luottamuksen 

rakentamisen kautta (Ranft & Lord 2002). 

Nopea eteneminen vaikuttaisi korreloivan positiivisesti yritysostoprosessin menestymi-

sen kanssa, vaikkakin tämä yhteys näyttää olevan melko heikko ja liittyvän muihin te-

kijöihin, kuten lähestymistapaan (Schweizer & Patzelt 2012) tai yritysten väliseen sa-

mankaltaisuuteen (Homburg & Bucerius 2006). 

 

Viestintään liittyvät haasteet 

Samoin kuin ostoa edeltävässä vaiheessa, myös oston jälkeisessä vaiheessa on pa-

nostettava riittävään ja oikea-aikaiseen viestintään. Rehellinen, avoin ja usein tapah-

tuva kommunikointi vähentää työntekijöiden epävarmuutta ja pelkoja merkittävästi (Pi-

neda & Kummer, 2007) Viestinnällä on oltava myös strateginen rooli ollakseen teho-

kasta. Tämä tarkoittaa, että se on integroitava organisaatiotason strategiaan ja sen 

strategiset seuraamukset ja vaikutukset on otettava huomioon. (Barrett, 2002) Kommu-

nikoinnin on kuitenkin oltava kaksisuuntaista, eikä ainoastaan ylhäältä alaspäin suun-

tautuvaa. Coverley ja Valentine (2014) huomasivat kahden tiedekunnan yhdistymiseen 

liittyvässä tutkimuksessaan, että ylhäältä alas kulkeva viestintä on irtonaista, painosta-

vaa sekä kriisiorientoitunutta. Esimerkiksi kriisiorientoitunut viestintä oli siitä 
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ongelmallista, että kommunikointia tapahtui vain silloin, kun käsillä oli kriittinen tilanne. 

Tämä vaikutelma kumpusi siitä, että johtajat kontrolloivat ja esittivät vain osittaista tie-

toa, mikä jätti työntekijät epävarmoiksi ja pelokkaiksi liittyen esimerkiksi omaan työlli-

syystilanteeseensa. Lisäksi opiskelijat kokivat, että toista tiedekuntaa suosittiin enem-

män resurssien allokointiin liittyen. Resurssien allokoinnista olisikin pitänyt tehdä lä-

pinäkyvämpää ja viestinnästä selkeämpää, jotta tällaisilta tulkinnoilta olisi vältytty.  

Informaation jakaminen ainoastaan virallisia väyliä pitkin ja sen salailu eivät auta integ-

raation implementoinnissa, sillä tieto kulkee joka tapauksessa eteenpäin epävirallisia 

väyliä pitkin. Johdon on siksi otettava henkilökohtainen vastuu säännöllisestä ja selke-

ästä viestinnästä. Erityisen tärkeää olisi, että ylemmät johtohenkilöt kommunikoisivat 

henkilökohtaisesti sen sijaan, että he delegoisivat vastuun esimerkiksi keskijohdon 

henkilöille. Tämä kertoisi organisaatiolle, että ylempi johto todella on sitoutunut ja että 

se kantaa pohjimmaisen vastuun. (Galpin & Herndon, 2007) Kommunikoinnin ei myös-

kään tule olla ainoastaan yhdensuuntaista, vaan myös vuorovaikutteista. Vazirani ja 

Mohapatra (2012) huomasivat, että oikeanlaisten kommunikaatioväylien löytäminen 

auttoi merkittävästi organisaatioiden kulttuurien yhdistämisessä. Henkilöstöhallinto 

kommunikoi virallisia väyliä pitkin lähettäen muun muassa sähköpostia ja uutiskirjeitä 

sekä järjestämällä lehdistötilaisuuksia. Erityisen hyödyllisiksi havaittiin kuitenkin vuoro-

vaikutteinen kommunikointi, kuten kaupungintalokokoukset. Näissä tapaamisissa työn-

tekijät saivat esittää kysymyksiä ja keskustella vapaasti muiden työntekijöiden ja johto-

henkilöiden kanssa. Ihmiset vaihtoivat hyvässä hengessä tietoa omaan organisaa-

tiokulttuurinsa ja työtapoihinsa liittyen. 

Toisaalta viestinnän lisääminen voi vaikuttaa myös negatiivisesti yritysoston lopputule-

maan. Weber ja Tarba (2012) huomasivat tutkimuksessaan, että vaikka lisääntynyt 

viestintä vaikutti pääasiassa positiivisesti yritysostoprosessin lopputulokseen, niin sak-

salaisessa kontekstissa tilanne oli päinvastainen. Gomes et al. (2013) arvelevat tämän 

johtuvan siitä, että esimiehet tarvitsevat myös liikkumavaraa ja mahdollisuuden joustaa 

alati muuttuvissa tilanteissa. Tämä taas vaatii sitä, että kommunikaatio on jossain mää-

rin epäselvää tai moniselitteistä. 
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Barrett (2002) keräsi kokoon menestyvien yritysten kommunikaatioon liittyviä parhaita 

käytäntöjä, jotka muodostavat strategisen työntekiiäviestinnän mallin (kuvio 9). Malli 

sisältää kaikki merkittävät komponentit työntekijäviestintään liittyen. Nämä komponentit 

on kytketty sekä toisiinsa, että yrityksen strategiaan ja operaatioihin. Malli jakaa orga-

nisaation yritysviestinnän hallittavissa oleviin, huolellisesti määriteltyihin osiin, jolloin 

johdon on helpompi analysoida, mihin kaikkeen organisaation tulee viestinnässään 

kiinnittää huomiota. 

 

Strategiset päämäärät: Työntekijäviestinnän tulee painottaa yrityksen strategisia pää-

määriä ja strategisten päämäärien ja viestintään liittyvien päämäärien tulisikin olla sa-

moja. (Barrett, 2002) Toisaalta viestintästrategia ei voi olla samassa määrin valmiiksi 

Kuvio 9. Strateginen työntekijäviestinnän malli (mukaillen Barrett, 2002) 
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harkittu ja viimeistelty kuin liiketoimintastrategia. Sen sijaan viestintästrategia on jota-

kin, joka jatkuvasti muuttuu ja kehittyy prosessin edetessä sen ympärillä olevien muut-

tujien mukana. (Steyn, 2004) 

Johdon tuki: Ylin johto ja keskijohto tulee osallistaa viestintään ja heidän tulee olla vas-

tuussa niin ylöspäin kuin alaspäinkin kulkevasta viestinnästä, sillä johto on se taho, joka 

määrittää, kuinka vapaasti informaatio organisaatiossa virtaa. Johdon tulee myös konk-

retisoida se, mitä työntekijöiltä odotetaan ja toimia myös itse omien lupaustensa ja pu-

heidensa mukaisesti. (Barrett, 2002) Erityisesti muutoksen ollessa koko organisaation 

laajuinen, tulisi ensimmäisten viestien tulla ylimmältä johdolta (Husain, 2013).  

Kohdistetut viestit: Teknologia on tehnyt viestinnän tuottamisesta, kehittämisestä, jake-

lusta ja tiedon vaihdannasta huomattavasti helpompaa. Intranetit, sähköposti ja video-

konferenssit ovat tehokkaita työkaluja henkilöstön informointiin ja osallistamiseen. 

Smythen (1996) mukaan ongelma ei olekaan henkilöstön tavoitettavuus, vaan olennai-

sen viestin välittäminen massaviestinnän sijaan. Viestit tulee räätälöidä kuulijakunnan 

mukaisesti, jotta vastaanottajat kokisivat saamansa informaation tarkoituksenmu-

kaiseksi ja merkitykselliseksi. Jokaisen liiketoimintayksikön tulee muotoilla viestin si-

sältö sellaiseksi, että työntekijät pystyvät sisällön perusteella ymmärtämään, kuinka 

juuri heidän tulee toimia, jotta halutut strategiset tavoitteet saavutetaan. (Barrett, 2002) 

Tehokkaat tiedotusvälineet ja foorumit: Kommunikaatiota voidaan tukea digitaalisin 

menetelmin ja viestintää voidaan käydä esimerkiksi sähköpostitse, intranetin kautta tai 

muiden sähköisten alustojen välityksellä. Lehmuskallion (2006) tutkimuksessa kävi 

ilmi, että intranet oli kaikista tärkein tiedonlähde ja se oli korvannut sekä sähköpostin, 

että kasvotusten käytävän viestinnän. Vaikka kommunikointikanavia ja -välineitä tulee-

kin käyttää laajasti, niin yksisuuntaisen viestinnän (esimerkiksi sähköpostit, uutiskirjeet) 

sijaan tulisi suosia vuorovaikutteista, kasvotusten tapahtuvaa viestintää, kuten koulu-

tuksia ja tapaamisia. (Barrett, 2002) Myös Gilley et al. (2009) toteavat että yksilökes-

keinen lähestymistapa on erityisen tärkeässä asemassa motivointiin ja viestintään liit-

tyen. Hyvien lopputulosten saavuttamiseksi työntekijät tulee kohdata kasvotusten ja 

heidän henkilökohtaiset tarpeensa tulee ottaa huomioon. Samoin Lipiäisen et al. (2014) 
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tutkimus osoitti, että viestintä digitaalisten välineiden avulla tapasi olla tehtäväorientoi-

tunutta ja muodollista. Muodollinen kommunikointi koettiin hidasteeksi henkilökohtais-

ten ihmissuhteiden kehittymiselle, erityisesti liiketoimintayksiköiden välillä. Heidän tut-

kimuksensa korostikin kasvokkain tapahtuvan viestinnän tärkeyttä. 

Viestintähenkilöstön asianmukainen asemointi: Viestintähenkilöstön tulee olla mahdol-

lisimman lähellä päätöksentekoa ja liiketoimintaan liittyviä ongelmia ja heidät tulee 

myös osallistaa strategiseen päätöksentekoon. (Barrett, 2002) Viestintätiimin osallista-

minen päätöksentekoprosessiin auttaa laajemmin ymmärtämään liiketoiminnan tavoit-

teita ja näin tunnistamaan parempia viestintäkeinoja näiden tavoitteiden saavutta-

miseksi. (Argenti, 2006) 

Jatkuva arviointi: Viestinnän tehokkuutta tulee säännöllisin väliajoin mitata vasten tar-

koin määriteltyjä tavoitteita. Tehokkuutta voidaan mitata esimerkiksi työntekijöille koh-

distetuin kyselyin. Tehokas viestintä tarkoittaa, että kaikki organisaation jäsenet ym-

märtävät muutostarpeen, mitä nämä muutokset käytännössä ovat ja kuinka ne vaikut-

tavat yksilöiden päivittäiseen työnkuvaan. (Husain, 2013) Lisäksi työntekijöille tulee an-

taa säännöllisin väliajoin palautetta ja tukea, jotta he osaavat varautua tuleviin muutok-

siin ja tehdä tarkoituksenmukaisempia päätöksiä. (Peterson & Hicks, 1996). Arvioinnin 

tulee näin ollen olla kaksisuuntaista: kyselyiden avulla palautetta kerätään alhaalta ylös 

ja palautteen antamisen avulla ylhäältä alas. 

Integroidut prosessit: Viestintä tulee yhdistää liiketoimintaprosesseihin ja viestintään 

liittyvät välitavoitteet sisällyttää liiketoimintasuunnitelmaan sen suunnitteluvaiheessa. 

Siksi viestintä ja siihen liittyvät päämäärät on otettava yhdeksi suunnittelun osa-alu-

eeksi strategiseen suunnitteluun kohdistuvassa päätöksenteossa. (Barrett, 2002)  

 

Kulttuuriset haasteet 

Kulttuuristen haasteiden on havaittu tulevan esiin erityisesti kansainvälisissä yritysos-

toissa, sillä niissä läsnä ovat niin kansalliset kuin organisatorisetkin kulttuurierot (Aham-

mad & Glaister, 2013). Weber ja Tarba (2012) Toteavat, että täsmällinen analyysi 
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organisaatioiden kulttuurieroista määrittelee sen, mitkä yksiköt voidaan yhdistää jo in-

tegraatioprosessin alussa. Jaetun kulttuurin määritteleminen koko organisaation tasolla 

tulee mahdolliseksi vasta kun kulttuuriset erot organisaatioiden välillä selkenevät. Täl-

lainen lähestymistapa helpottaa inhimillisten haasteiden kanssa selviämistä ja edes-

auttaa esimiesten ja avainhenkilöstön pitämistä yrityksessä. Lisäksi se ylläpitää heidän 

sitoutumistaan, yhteistyökykyään ja -haluaan sekä motivaatiotaan. Tutkijoiden mukaan 

fundamentaalinen kulttuuristen erojen ymmärtäminen edesauttaa erilaisten henkilöstö-

resurssien hallintaan liittyvien aktiviteettien, kuten kommunikointimenetelmien, rekry-

toinnin ja koulutuksen sekä synergiaetujen tunnistamisen ja niiden realisoinnin, suun-

nittelua ja toteuttamista.  

Toisaalta Sarala (2010) havaitsi, että kansallisilla kulttuurieroilla ei ollut vaikutusta os-

ton jälkeisen vaiheen aikana ilmeneviin kulttuuriin liittyviin konflikteihin. Tätä ilmiötä on 

selitetty sillä, että kulttuurierot nähdään pikemminkin ulkoisena maariskinä eikä niin-

kään yrityksen sisäiseen kulttuuriin kuuluvana riskitekijänä. Tällöin nämä erot ovat il-

meisiä ostajayritykselle jo ennen kaupantekoa ja niihin osataan varautua heti integraa-

tioprosessin alkuvaiheessa. Tämä minimoi kansallisiin kulttuurieroihin liittyvät riskit. Li-

säksi kansallisiin kulttuurieroihin on usein helpompi varautua, sillä ne ovat ”näkyväm-

piä” kuin organisatoriset kulttuurierot. (Goulet & Schweiger, 2006) 

 

Avainhenkilöiden tunnistamiseen ja säilyttämiseen liittyvät haasteet 

Avainhenkilöiden pitäminen yrityksessä integraatioprosessin aikana vaikeutuu ja 

vaikka he päättäisivätkin jäädä yritykseen, eivät he välttämättä ole enää yhtä sitoutu-

neita, kun ympäristö on muuttunut epävakaaksi ja epävarmaksi. Organisaation tulisi 

kuitenkin pyrkiä voimakkaasti pitämään kiinni näistä avainhenkilöistä, sillä työntekijöi-

den sitoutuminen organisaatioon vaikuttaa yrityksen taloudellisiin tekijöihin (Little & 

Little, 2006). Lisäksi tämä sitoutuminen tuo yritykselle kilpailuetua, joka on vaikeasti 

jäljiteltävissä (Joo & Mclean, 2006). 
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Tätä avainhenkilöistä kiinni pitämistä Galpin ja Herndon (2007) kutsuvat työntekijöiden 

jälleenrekrytoinniksi. Termi viittaa heidän mukaansa sekä suoraan avainhenkilöille 

suunnattuihin pyrkimyksiin pitää heidät yrityksessä että niihin tekoihin, joilla työntekijät 

pyritään pitämään sitoutuneina ja motivoituneina. He painottavat myös, että uudelleen 

rekrytoimiseen käytetyt panokset eivät saa rajoittua ainoastaan rahallisiin kannustimiin 

ja etuihin, sillä tämä tyydyttää vain avainhenkilöiden perustarpeet. Avainhenkilöihin ote-

taan kuitenkin usein yhteyttä nopeasti firman ulkopuolelta turbulenteissa tilanteissa pa-

rempaa palkkaa ja etuja tarjoten. Heidän perustarpeensa on näin ollen käytännössä 

katsoen jo turvattu. Tästä syystä johtohenkilöiden on keksittävä jotakin innovatiivisem-

paa pitääkseen kiinni avainhenkilöistä ja -ryhmistä. Heidän tarpeitaan kuvaamaan Gal-

pin ja Herndon (2007) muodostavat jälleenrekrytoinnin tarvepyramidin (kuvio 10). Py-

ramidin avulla yrityksen on helpompi tunnistaa, millaisia toimia avainhenkilöihin tai -

ryhmiin tulee mahdollisesti kohdistaa ja minkälaiset asiat heitä motivoivat. 

 

 

Kuvio 10. Jälleenrekrytoinnin tarvepyramidi (mukaillen Galpin & Herndon, 2007) 
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Turvallisuus 

Avainhenkilöitä tulee informoida siitä, että he ovat erittäin tärkeitä organisaatiolle ja hei-

dät tullaan pitämään organisaatiossa. Tämä tulee kommunikoida näille henkilöille hen-

kilökohtaisesti. Turvallisuuteen liittyvät myös taloudelliset tekijät ja avainhenkilöille tuli-

sikin esimerkiksi suoritukseen sidonnaisia bonuksia. (Galpin & Herndon, 2007). Myös 

Khan et al. (2017) tekemä tutkimus toi esille, että sekä taloudellisten että ei-taloudellis-

ten kannustimien käyttöönotto auttoi ylläpitämään työntekijöiden sinnikkyyttä integraa-

tiovaiheessa. Kun työntekijät kokivat, että näiden palkkioiden tarkoitusperät olivat hyviä 

sekä reiluuteen ja tasapuolisuuteen tähtääviä, toimivat he todennäköisemmin yrityksen 

hyväksi stressaavassa integraatiovaiheessa. Työntekijät motivaatio ei aina myöskään 

automaattisesti huonone. Vaativassa tilanteessa motivaatio ja kilpailuhenkisyys voi 

jopa kasvaa, sillä epävarmassa tilanteessa työntekijät haluavat varmistaa, etteivät me-

netä työpaikkaansa. Tämä voi toisaalta olla haitallista tiimityöskentelylle, kun yksilöt 

tavoittelevat ensisijaisesti omaa, eivätkä koko organisaation etua. (Davy et al. 1988) 

Sisällyttäminen 

Työntekijöiden osallistaminen päätöksentekoprosessiin ja valtuuttaminen muilla tavoin 

vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden työmotivaatioon ja sitoutumiseen. (Irawanto, 

2015; Sharma & Kaur, 2011). Avainhenkilöt tuleekin sisällyttää tapaamisiin ja heille tu-

lee jakaa tietoa säännöllisesti. Tämä lähestymistapa viestittää avainhenkilöille heidän 

olevan tärkeitä ja että heidän kontribuutionsa on yritykselle arvokas. (Galpin & Hern-

don. 2007) 

Kontrolli 

Ajan kanssa avainhenkilöille kehittyy usein tarve säilyttää kontrolli sen suhteen, kuinka 

on tapana toimia. Tämä kontrollin tarve voidaan tyydyttää esimerkiksi antamalla avain-

henkilöille päätösvaltaa yritysostoa koskevissa asioissa ja painottaa alhaalta ylös -

suuntautuvaa kommunikointia. (Galpin & Herndon, 2007) Tunne autonomisuudesta liit-

tyy myös kontrolliin. Kun työntekijällä on vapaus käyttää omaa harkintaa, tulee heille 

tunne omistajuudesta mikä saa heidät investoimaan aikaa ja vaivaa organisaation ta-

voitteiden saavuttamiseksi. (Falola et al. 2018)  
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Ego 

Työntekijän työego kumpuaa tärkeyden tunteesta. Avainhenkilöiden egoa voidaan yl-

läpitää ja kohottaa esimerkiksi erilaisilla statussymboleilla, kuten henkilön sisällyttämi-

sellä integraatioprosessiin liittyvään päätöksentekoon tai saavutusten tunnustamisella. 

(Galpin & Herndon, 2007) Toisaalta ego ei saa olla liian hallitsevassa roolissa missään 

yritysostoprosessin vaiheessa, vaan päätöksien tulee perustua tarkkaan harkittuihin, 

rationaalisiin tekijöihin, joissa tunteella ja egolla ei ole ollut liikaa painoarvoa. (McDo-

nald et al. 2005; Donaldson & Preston, 1995) Tästä syystä liiallista avainhenkilöiden 

”egon pönkitystä” tulisikin välttää. 

Halu tehdä oikein 

Viimeinen tarvepyramidin taso on Galpinin ja Herndonin (2007) mukaan halu tehdä oi-

kein. Tämä taso on haastava, sillä se mikä on oikein jonkun mielestä ei välttämättä ole 

oikein jonkun toisen mielestä. Kontrollin antaminen avainhenkilöille liittyy voimakkaasti 

myös tähän tasoon, sillä sanavalta päätöksenteossa antaa myös tunteen siitä, että tie-

tyn asian tai muutoksen tekeminen on oikein, ovathan he itse olleet tällöin mukana 

tekemässä tätä päätöstä.  

Avainhenkilöt ovat niitä ihmisiä, joiden menettämisellä olisi organisaatiolle kaikista hai-

tallisimmat vaikutukset. Monilla organisaatioilla onkin dokumentoitu suunnitelma sille, 

kuinka avainasemassa olevat paikat tulee täyttää. Tällainen suunnitelma toimii myös 

tarkistuslistana sille, ketkä ovat niitä henkilöitä, joihin jälleenrekrytointiin liittyvät aktivi-

teetit tulisi kohdistaa. (Galpin & Herndon, 2007) Avainhenkilöt eivät myöskään välttä-

mättä aina ole ylemmän johdon henkilöitä. Ranft ja Lord (2000) tekemä tutkimus päin-

vastoin osoitti, että tutkimus- ja tuotekehitysosaston henkilöstö oli tärkeimmäksi sitee-

rattu resurssien lähde. Lisäksi myös keskijohtoon kuuluvaa henkilöstöä ja teknistä hen-

kilöstöä pidettiin ylintä johtoa tärkeämpänä tietotaidon lähteenä korkean teknologian 

yrityksissä.  
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3. MODERNIT YRITYSOSTOPROSESSIN TYÖKALUT 

 

Moderneilla työkaluilla tässä työssä tarkoitetaan pilvilaskentaan perustuvia SaaS-oh-

jelmistoja, jotka on suunniteltu juuri yritysostoprosessiin liittyviä aktiviteetteja varten. 

Aihe on uusi, eikä tieteellistä tutkimusta nimenomaan yritysostoprosessin hallintaan 

tarkoitettujen työkalujen osalta juurikaan ole. Tästä syystä osiossa käydään pääasi-

assa läpi yleisesti ottaen Saas-palveluiden tuomia etuja ja niihin liittyviä rajoitteita. En-

sin tarkastellaan lyhyesti tietojärjestelmiä ja niiden roolia yritysostoprosessin tukemi-

sessa. Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään SaaS-palveluita, jotka niin ikään voi-

daan nähdä tiedonhallintaan tarkoitettuina järjestelminä. Lisäksi kappaleessa käsitel-

lään lyhyesti virtuaalisia datahuoneita (virtual data room), joita on viime vuosina hyö-

dynnetty yritysostoprosessin tukena. 

 

3.1 Tietojärjestelmät yritysostoprosessin tukena 

 

Tietojärjestelmien tarkoituksena on helpottaa organisaation tiedonhallintaa ja ne voi-

daan määritellä tietoteknisiksi ratkaisuiksi, jotka on kehitetty tukemaan ja parantamaan 

organisaation prosesseja liittyen tiedon luomiseen, sen varastointiin ja hakemiseen, 

siirtoon sekä soveltamiseen. Tietotekniset ratkaisut helpottavat tiedonhallintaan liittyviä 

aktiviteetteja mahdollistamalla eri tietolähteiden yhdistämisen, tukemalla organisaation 

”muistamista” (datan tallentaminen ja sen hakeminen), lisäämällä viestintäkanavia ja 

nopeuttamalla tiedon soveltamista esimerkiksi automaation avulla (Alavi & Leidner, 

2001)  

Yritysostoprosessi on erittäin tietointensiivinen tapahtuma, jossa tietoa jatkuvasti luo-

daan, vaihdetaan, talletetaan ja sovelletaan. Ostoa edeltävässä vaiheessa tietoa han-

kitaan, luodaan ja varastoidaan. Erityisesti due diligence -vaiheessa tiedon hankkimi-

nen ja varastoiminen on tärkeää. Oston jälkeisessä vaiheessa taas erityisen tärkeää 

on tiedon jakaminen, soveltaminen sekä sen esittäminen tarkoituksenmukaisessa 

muodossa. (Kongpichayanond, 2009) Myös synergiaetujen realisointi on riippuvaista 

teknologiaan ja tietotaitoon liittyvästä tiedonjaosta, sillä vain perusteellinen osaamisen 
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tunnistaminen osapuolten kesken voi johtaa validien synergiaetujen löytymiseen (Gro-

tenhuis & Weggeman, 2002). Tämän vuoksi myös yritysostoprosessia tukena käyte-

tään tietojärjestelmiä, jotta tiedonhallintaan liittyviä aktiviteetteja voidaan tehostaa. 

SaaS-palvelut voidaankin nähdä tiedonhallintaan tarkoitettuina järjestelminä. Monet 

tiedonhallintaan perustuvat palvelut, kuten taloushallintoon, asiakashallintaan, resurs-

sienhallintaan, henkilöstöhallintaan sekä sisällönhallintaan liittyvät toiminnot ovat siirty-

neet pilviteknologiaan pohjautuvaan SaaS-palvelumuotoon. (Balco & Drahošová, 

2016) Vaikka välitöntä tutkimusta SaaS-palvelun vaikutuksista yritysostoprosessiin ei 

ole saatavilla, niin tällaisten palvelujen tuomia hyötyjä ja haittoja voidaan jossain määrin 

soveltaa myös yritysostoprosessiin, sillä tiedonhallinta on olennainen osa yritysosto-

prosessia. 

 

3.2 SaaS-palveluiden tuomat hyödyt, haasteet ja riskit 

 

SaaS on pilvilaskentaan perustuva palvelu, joka on asiakkaan käytettävissä internetin 

yli, esimerkiksi suoraan selaimessa, jolloin palveluntarjoaja taas vastaa muusta palve-

luntuottamiseen tarvittavasta infrastruktuurista. Buyya et al. (2009) määrittelevät pilvi-

laskennan hajautetuksi laskentajärjestelmäksi, joka koostuu toisiinsa kytketyistä virtu-

alisoiduista tietokoneista, joille voidaan dynaamisesti allokoida resursseja ja joka esi-

tetään yhtenä tai useampana yhdistettynä laskentaresurssina perustuen palveluta-

sosopimukseen, joka on määritelty neuvotteluin palvelun käyttäjän ja palveluntarjoajan 

kesken. 

SaaS-palvelun etuna perinteisiin, paikallisesti toimiviin työkaluihin nähden on muun 

muassa tietoturvallisuus tai esimerkiksi mahdollisuus web-pohjaiseen työkalujen integ-

raatioon. Lisäksi SaaS-palvelut ovat kustannustehokkaita, sillä usein palvelun käyttä-

jällä on mahdollisuus maksaa vain todellisuudessa käyttämistään resursseista, mikä 

näkyy alempana hintana (Armbrust et al. 2010). Aina kyse ei myöskään ole pelkästään 

kustannusten pienentämisestä, vaan myös halusta modernisoida vanhentunutta 
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kalustoa ja päästä käyttämään ohjelmistoteknologiaa, jota päivitetään jatkuvasti 

(Seethamraju, 2015). 

SaaS-palvelut ovat moderneja ratkaisuja synkronoidun datan tallentamiseen, siirtämi-

seen ja prosessoimiseen miltä vain laitteelta, joka on kytketty verkkoon (Bucsa, 2017). 

Pilvilaskentaan perustuvien teknologioiden on havaittu päihittäneen monia ongelmia, 

joita on kohdattu perinteisten systeemien yhteydessä. Tällaisia ongelmia ovat olleet 

muun muassa jäykkyys sekä yhteensopimattomuus esimerkiksi muiden järjestelmien 

ja teknologian kanssa. (Kopanaki et al, 2018). Perinteisten teknologioiden ja pilvitekno-

logioiden eroa havainnollistaa kuvio 11. Kuviosta nähdään, kuinka data liikkuu pilvitek-

nologian avulla synkronoidusti eri käyttäjien välillä. Perinteisten teknologioiden tapauk-

sessa jokainen käyttäjä sen sijaan joutuu erikseen päivittämään datansa, mikä on jäyk-

kää ja hidasta. 

 

 

 

Kuvio 11. Perinteiseen teknologiaan perustuva ohjelmisto vs pilviteknologiaan perustuva ohjelmisto. 
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Loukis et al. (2019) toteavat tutkimuksessaan, että SaaS tuo yritykselle hyötyjä kuiten-

kin vain, mikäli sen IT-osaston osaaminen ja osaston rakenne mukautetaan sellaisiksi, 

että niiden avulla parhaiten pystytään hyödyntämään SaaSin tuomat potentiaaliset 

edut. Tällä tavoin voidaan saavuttaa operationaalisia hyötyjä, jotka puolestaan johtavat 

kustannussäästöihin. Tärkeässä roolissa ovat myös sopimuksiin perustuvat palvelun 

tason ja laajuuden määritelmät. Sopimusten avulla voidaan varmistaa riittävä tuki 

SaaS-palvelun tarjoajalta. Kirjalliset sopimukset vaikuttivatkin tutkimuksessa positiivi-

sesti yrityksen innovointiin, sillä sopimusten vaatiessa tietyn palvelutason ostaja ja pal-

veluntarjoaja käyvät useammin vuoropuhelua keskenään. Lisäksi huolellisesti muodos-

tetut palvelutasosopimukset vähentävät tietoturvariskiä ja taloudellista riskiä, kun sopi-

mukseen sisällytetään pakollisia tietoturvallisuuteen ja esimerkiksi käyttökatkoksiin liit-

tyviä kohtia (Benlian & Hess, 2011). Voidaankin nähdä, että SaaS-palvelun tuominen 

yritykseen itsessään ei vielä riitä tuomaan lisäarvoa, vaan lisäarvon saavuttaminen 

vaatii palvelun käyttöönottavalta yritykseltä sopeutumista ja muutoksia myös omissa 

lähestymistavoissaan.  

Rodrigues et al. (2020) tutkimus osoittikin, että SaaS ei suoraan lisää yrityksen kyvyk-

kyyttä tai osaamista, mikä puolestaan vaikuttaisi yrityksen taloudelliseen suoritusky-

kyyn. Heidän tutkimuksensa sen sijaan toi ilmi, että SaaSin tuomat hyödyt ovat pikem-

minkin välillisiä, sillä se lisää tehokkuutta. Tämä tehokkuuden lisääntyminen näkyy kus-

tannusten alenemisena ja vaikuttaa näin yrityksen tuloksentuottokykyyn. Toisin sa-

noen, SaaS toimi näiden kyvykkyyksien tukena ja auttoi työntekijöitä tekemään parem-

pia päätöksiä, kun päätösten perustana olevasta informaatiosta tuli laadukkaampaa ja 

se oli nopeammin saatavilla. 

Seethamrajun (2015) toteuttamassa tutkimuksessa taas kävi ilmi, että yritykset hyötyi-

vät SaaS-palvelusta integroidun systeemin tuomien hyötyjen myötä. Nämä olivat muun 

muassa yksi tiedonlähde kaikelle informaatiolle, tehokas tiedonhaku, liiketoimintapro-

sessien automatisointi sekä informaation näkyvyyden lisääntyminen ja siihen käsiksi 

pääsy useista paikoista. Myös näitä seikkoja voidaan tarkastella prosessien tehostumi-

sen näkökulmasta: jos aiemmin raportin saamiseksi henkilön tuli erikseen ottaa yh-

teyttä esimerkiksi taloushallinnon henkilöstöön, niin SaaS-palvelun avulla sama tieto 



39 
 

oli mahdollisuus tarkastaa nopeasti itse yhdestä paikasta. Myös Erkkilä ja Salonen 

(2015) huomauttavat, että yritysostoprosessia tulisi tukea integroiduilla sovelluksilla 

sen sijaan että käytettäisiin yksittäisiä toisistaan riippumattomia ohjelmia. Toisistaan 

erilliset sovellukset tarjoavat rajoitetun tuen prosessille, jonka tulisi olla huolellisesti 

kontrolloitu alusta loppuun saakka. Yhtenäinen sovellus auttaa hallitsemaan prosessia, 

kun esimerkiksi kaikki siihen liittyvät dokumentit, ilmenneet ongelmatilanteet ja tehdyt 

analyysit ovat kaikki saatavilla yhdestä lähteestä. 

SaaS-palveluiden suuri etu on myös niiden skaalautuvuus ja elastisuus. Skaalautuvuu-

della tarkoitetaan järjestelmän kykyä käsitellä kasvavaa työmäärää ottamalla suhteelli-

sesti käyttöön lisäresursseja niin, ettei suorituskyky heikkene (Tsai et al. 2014). Elasti-

suudella taas viitataan muutoin samaan asiaan, mutta lisäresurssien ottaminen käyt-

töön tapahtuu dynaamisesti ilman käyttökatkoksia (Agrawal et al. 2011). Pilvipalvelun 

tarjoajalla onkin usein rajoittamattomat kapasiteetit, jolloin sillä on mahdollisuus mu-

kauttaa resurssejaan heti tarpeen niin vaatiessa, esimerkiksi lisäämällä kapasiteettia 

liikennehuippujen aikana (ISACA, 2009).  

SaaS-palvelun käyttöönotto voi tuottaa asiakkaalle kuitenkin myös haasteita. Erityisesti 

aluksi, kun uusi järjestelmä on vielä vieras, käyttäjille tulee antaa koulutusta uuteen 

järjestelmään liittyen. Työntekijöillä on usein myös tarve rakentaa luottamus SaaS-pal-

velun tarjoajaan ja jotta uuden järjestelmän implementoinnissa onnistutaan, tulee pal-

veluntarjoajan sitoutua kouluttamaan ja avustamaan uusia käyttäjiä palvelun käyttöön-

otossa. Lisäksi palveluntarjoajan tuki myös käyttöönottovaiheen jälkeen on tärkeää. 

(Seethamraju, 2015) 

Kustannussäästöihin vaikuttaa olennaisesti myös se, millaisia tietoteknisiä kyvykkyyk-

siä yrityksellä on käytössään ja mitkä sen tavoitteet palvelujen osalta ovat. Mikäli yri-

tyksellä on tarvittava tietotekninen osaaminen haluttujen päämäärien saavuttamiseksi, 

niin laitteiston asentaminen yrityksen omiin tiloihin voi säästää pidemmällä aikavälillä 

kustannuksia SaaS-palveluun verrattuna. Toisaalta, jos tavoitteena on joustavuus ja 

ydinliiketoimintaan keskittyminen, on SaaS todennäköisesti strategisesti ja taloudelli-

sesti mielekkäämpi vaihtoehto. (Fisher, 2018) Lisäksi palvelun kompleksisuus 
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vaikuttaa siihen, kannattaako yrityksen käyttää SaaS-palvelua vai asentaa laitteisto 

paikallisesti. Brumec ja Vrček (2013) osoittivat, että mikäli kysymyksessä on erittäin 

monimutkainen ohjelmisto, voi sen toteuttaminen pilvessä tulla kalliimmaksi verrattuna 

perinteiseen paikallisesti toimivaan laitteistoon. Palvelun ollessa yksinkertainen tilanne 

taas on päinvastainen. SaaS-palveluiden kustomointimahdollisuudet ovatkin rajalliset, 

etenekin jos kyseessä on yksityinen pilvityyppi, jolloin sama resurssi jaetaan kaikkien 

käyttäjien kesken. Mikäli yritys haluaa räätälöidä palvelun ydintoimintoja, sen pitää käy-

tännössä omistaa palvelu. Asiakas saattaa haluta myös lisätä joitakin lisäkomponent-

teja ydintoiminnallisuuden ympärille, jotta palvelu vastaisi juuri hänen tarpeitaan. Pal-

veluntarjoajalla on usein kuitenkin suurempi neuvotteluvoimaa, sillä hän omistaa pal-

velun ”ytimen”. Tällä neuvotteluvoimalla palveluntarjoajalla on mahdollisuus pyytää 

korkeitakin hintoja lisätoiminnallisuuksien toimittamisesta. (Rostami et al. 2014) 

Kun asiakkaan data siirretään pilveen, tarkoittaa tämä myös kontrollin menettämistä 

dataan liittyen. Usein asiakkaan data on hyvin arkaluontoista ja se liittyy muun muassa 

asiakkaisiin, kuluttajiin ja työntekijöihin. Tämän informaation joutuminen vääriin käsiin 

voi aiheuttaa oikeudellisia seuraamuksia, kuten yksityisyyden suojan loukkaamiseen 

liittyviä rangaistuksia (Rimal et al. 2011). Ongelmaksi muodostuu myös se, että kun 

yrityksen data ei ole enää asiakkaan, vaan palveluntuottajan palvelimilla, ei yritys voi 

käytännössä koskaan olla täysin varma siitä, kuinka dataa käsitellään, mihin sitä käy-

tetään ja kuinka hyvin se on suojattu (Avram, 2014). Toisaalta tietoturvaan liittyvästä 

rikkomuksesta aiheutuva mainehaitta voi olla niin merkittävä, että se kannustaa mark-

kinoilla olevia SaaS-palveluiden tarjoajia pitämään erityisen hyvää huolta tuotteensa 

tietoturvallisuudesta ja siihen liittyvien riskien kartoittamisesta. 

Yrityksestä voi tulla myös melko riippuvainen palveluntarjoajasta. Palvelun kehittämi-

nen tai sen lopettaminen on riippuvaista palveluntarjoajasta. Palveluntarjoaja voidaan 

esimerkiksi ajaa konkurssiin, jolloin asiakkaan voi olla erittäin vaikeaa päästä käsiksi 

yrityksen dataan, mikä voi aiheuttaa merkittäviä haittoja asiakkaan liiketoiminnassa. 

(Rostami et al. 2014) SaaS-palvelut ovat usein myös täysin riippuvaisia verkkoyhtey-

destä ja mikäli toimivaa tai tarpeeksi nopeaa internetyhteyttä ole tarjolla, ei palvelua 

tällöin käytännössä voida käyttää lainkaan (Avram, 2014). 
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3.3 Virtuaaliset datahuoneet yritysostoprosessin tukena 

 

Due diligencen aikana tärkeässä osassa ovat niin kutsutut datahuoneet. Datahuo-

neessa sijaitsevat kaikki kohdeyritystä koskevat dokumentit ja muu kerätty informaatio. 

Datahuoneet ovat suojattuja, sillä ne sisältävät niin julkista kuin luottamuksellistakin 

informaatiota, eikä dokumentteja saa viedä datahuoneen ulkopuolelle. Usein yritysos-

toprosessissa on kaksi datahuonetta: ostajalle ja myyjälle, jolloin molempien yritysten 

valtuutetut henkilöt vierailevat toistensa datahuoneissa. (Kummer & Sliskovic, 2007) 

Informaation kerääminen ei ole vaivatonta, sillä tarjolla olevan informaation keruuseen 

kuluu paljon aikaa. Tästä syystä molempien osapuolien tulisikin saada esimerkiksi in-

deksoitu lista datahuoneessa sijaitsevasta dokumentaatiosta. (Wrycol, 2015) 

Virtuaalinen datahuone on käytännössä suojattu internetsivu, joka mahdollistaa yritys-

ostoprosessiin osallistuvien henkilöiden pääsyn tarpeelliseen dokumentaatioon verkon 

ylitse (kuvio 12). Virtuaalisen datahuoneen käyttöönottaminen johtaa usein huomatta-

viin säästöihin ajassa ja kustannuksissa ja esimerkiksi dokumentteihin liittyviä oikeuk-

sia voidaan lisätä ja poistaa heti tarpeen niin vaatiessa ja töitä voidaan tehdä mistä ja 

milloin vain, kun toimenpiteet eivät katso aikaa eivätkä paikkaa. (Lucks, 2005) Myös 

dokumenttien selaaminen ja läpikäyminen on tehokkaampaa, kun informaatio on digi-

taalisessa muodossa. Erilaiset hakutyökalut nopeuttavat huomattavasti dokumenttien 

selaamista, kun tiedostoja voidaan jaotella ja etsiä esimerkiksi tiedostotyypin, tiedoston 

sisältämien avainsanojen tai päivämäärien mukaan. (Timson, 2015) 

Lisäksi virtuaalisuus tuo läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen liittyviä etuja. Läpinäky-

vyys liittyy kirjausketjun tehokkaaseen jäljittämiseen, kun aktiviteeteista jää dokumen-

taatioon elektroninen jälki. Läpinäkyvyyden lisääntyminen näkyy myös viestinnän te-

hostumisena ja informaation epäsymmetrian vähentymisenä. Kaikilla osapuolilla on 

myös tasavertainen ja samanaikainen pääsy virtuaalisessa muodossa olevaan dataan, 

mikä tekee virtuaalisista datahuoneista myös tasapuolisia. (Kummer & Sliskovic, 2007)  

 



42 
 

 

 

Samoin tavoin kuin SaaS-palveluissa, myös virtuaalisessa datahuoneessa on otettava 

huomioon mahdolliset tietoturvariskit. Sen eräs huono puoli onkin, että käyttäjän hen-

kilöllisyydestä ei voi olla täyttä varmuutta. Yritysostoprosessiin kuuluva henkilö voi an-

taa käyttäjätunnuksensa ulkopuoliselle henkilölle, joka puolestaan voi tarkastella arka-

luontoista materiaalia vapaasti (Wrycol, 2015). Toisaalta jos tietoturva on otettu huolel-

lisesti huomioon, kuten salasanat, palomuurit tai viestinnän salaus, on virtuaalinen da-

tahuone ja siihen liittyvä dokumenttien vaihdanta huomattavasti turvallisempaa kuin 

fyysisissä datahuoneissa (Kummer & Sliskovic, 2007). Usein kaikki tietoturvaan liittyvät 

seikat on otettu huomioon alan sertifikaateissa. Sertifioitu virtuaalisen datahuoneen 

palveluntarjoaja on todettu tietoturvan näkökulmasta luotettavaksi kolmannen osapuo-

len toimesta. Palveluntarjoajaa valittaessa onkin hyvä siis ottaa huomioon se, onko 

palveluntarjoaja sertifioitu vai ei. (Timson, 2015) 

Virtuaalisten datahuoneiden käyttö ei enää rajoitukaan ainoastaan due diligence -vai-

heen aikaiseen dokumenttien tarkasteluun ja analysointiin, vaan palveluita käytetään 

yhä enemmän jatkuvaan dokumenttien ja muun informaation säilyttämiseen. Tällöin 

yritystä koskeva informaatio on tarjolla heti tarpeen niin vaatiessa. (Fugazy, 2016) 

Kuvio 12. Fyysinen datahuone vs virtuaalinen datahuone (mukaillen CFI, 2020) 
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4. MODERNIEN TYÖKALUJEN KÄYTTÖ YRITYSOSTOPROSESSIN TUKENA 

 

Tässä luvussa esitetään teemahaastatteluin saatuja näkemyksiä liittyen modernien 

työkalujen käyttöön yritysostoprosessin tukena. Tutkielman tekijä on töissä yrityksessä, 

joka kehittää työssä tarkasteltavaa työkalua ja jota myös haastateltavat yritykset käyt-

tävät. Tästä syystä työssä ei haluta identifioida kyseistä työkalua ja anonymiteetin 

vuoksi tutkielmassa tarkasteltavaan työkaluun viitataan Työkaluna. Kappaleessa käy-

dään ensin lyhyesti läpi tutkimusmenetelmä ja -aineisto, jonka jälkeen siirrytään tarkas-

telemaan haastateltavien näkemyksiä yritysostoprosessin kulusta ja siinä ilmenevistä 

haasteista. Viimeisenä haastateltavat kertovat, kuinka Työkalu on tukenut yritysosto-

prosessia ja kuinka sitä toisaalta voitaisiin kehittää.  

 

4.1 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

 

Tutkimus suoritettiin laadullisin menetelmin ja aineisto kerättiin teemahaastatteluiden 

avulla. Laadullinen aineisto voidaan määritellä aineistoksi, joka on syntynyt tutkijasta 

riippuen tai riippumatta ja se voi olla kirjallisessa, kuvallisessa tai äänitetyssä muo-

dossa. Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavien tapausten määrä on tyypillisesti melko 

pieni, eikä aineiston tieteellisyys perustu niinkään määrään, vaan laatuun. Lisäksi laa-

dullista tutkimusta kuvaa hypoteesittomuus, mikä tarkoittaa, että tutkimuskohteesta ja 

tutkimuksen tuloksista ei ole ennakko-oletuksia. (Eskola & Suoranta, 1998) Teema-

haastattelu on puolistrukturoitu laadullinen aineistonkeruumenetelmä, jossa haastatte-

lun aihepiirit eli teema-alueet, ovat kaikille samat. Puolistrukturoitu menetelmä teema-

haastattelu on siksi, että siitä puuttuu strukturoidulle lomakehaastattelu ominainen ky-

symysten tarkka muoto ja järjestys. Toisaalta se ei ole täysin vapaa, kuten syvähaas-

tattelu. (Hirsjärvi & Hurme, 2000)  

Tutkimuksessa ei pyritä tilastolliseen analyysiin. Sen sijaan päämääränä on ymmärtää 

käsiteltäviä teemoja ja tuoda esille heidän näkemyksensä ilmiöstä. Tästä syystä laa-

dullinen tutkimusmenetelmä tuntui kaikista luontevimmalta tutkimusmetodilta. Teema-

haastattelu valittiin aineistonkeruumenetelmäksi siksi, että se asettaa haastateltaville 
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rajat mutta toimii kuitenkin joustavasti niin, että aiheesta voidaan saada syväluotaa-

viakin näkemyksiä.  

Tutkimuksessa haastateltiin kolmea henkilöä kolmesta eri yrityksestä. Tutkimusta var-

ten yritettiin kontaktoida useampaakin henkilöä, mutta vain työssä esiintyviltä haasta-

teltavilta saatiin haastattelupyyntöön myönteinen vastaus. Tutkielmassa haastatellut 

henkilöt on esitelty taulukossa 1. Kriteerinä oli, että haastateltavalla henkilöllä olisi 

aiempaa kokemusta yritysostoprosessista ennen Työkalun käyttöönottoa. Näin he pys-

tyisivät luotettavammin arvioimaan, kuinka yritysostoprosessin läpivienti Työkalun 

avulla sujuu siihen nähden, miten se sujui ennen Työkalun käyttöönottoa. Kaikki haas-

tateltavat toimivat yritysostoprosessien parissa ja heillä oli kokemusta työssä Työkalun 

käytöstä yritysostoprosessin tukena. Haastattelun kysymykset lähetettiin haastatelta-

ville luettavaksi jo ennen itse haastattelua, jotta heillä oli aikaa pohtia vastauksia etu-

käteen. Haastattelut olivat noin tunnin mittaisia ja ne nauhoitettiin ja tämän jälkeen lit-

teroitiin nauhoitusten sisällön mukaisesti. Haastattelut toteutettiin verkkoyhteyden väli-

tyksellä videokuvan ja äänen avulla. Näin saatiin aikaiseksi mahdollisimman paljon kas-

votusten käytävää haastattelua muistuttava tilanne.  

 

Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneiden haastateltavien esittely  
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Haastattelujen alkuperäinen kieli oli englanti. Tutkielman ollessa kuitenkin suomenkie-

linen työssä käytetyt lainaukset jouduttiin kääntämään englannista suomeksi. Lainauk-

sien sisältö pyrittiin käännösvaiheessa pitämään alkuperäistä sanamuotoa vastaavana 

niin pitkälle kuin se suinkin oli järkevää. Tärkeintä kuitenkin oli, että asiasisällön merki-

tys pysyi samana.  

 

4.2 Tutkimustulokset 

 

Aineistosta pyrittiin löytämään haastateltavien välillä toistuvia teemoja. Teemoittelulla 

tarkoitetaan aineistoin pilkkomista ja järjestämistä erilaisten aihepiirien mukaan, jolloin 

tekstimassasta pyritään löytämään ja erottelemaan tutkimusongelman kannalta olen-

naiset aiheet. (Hiltunen, 2009) Teemoittelua suositellaan analysointitavaksi silloin, kun 

ratkaistavana on jokin käytännöllinen ongelma, sillä teemoittelun avulla saadaan esille 

kokoelma vastauksia tai tuloksia esitettyihin kysymyksiin. (Eskola & Suoranta, 1998).  

Haastattelukysymykset etenivät pitkälti tutkielman rakenteen mukaisesti. Haastatelta-

vilta kysyttiin ensin yritysostoprosessin kulusta ja siihen liittyvistä vaiheista. Tämän jäl-

keen siirryttiin käsittelemään yritysostoprosessiin liittyviä haasteita. Viimeiset kysymyk-

set liittyivät Työkaluun ja haastateltavat jakoivat näkemyksiään siitä, millaisia etuja Työ-

kalu on tuonut ja toisaalta, millaisia rajoitteita siihen liittyy ja miten sitä voitaisiin edel-

leen kehittää. Vastaukset jaoteltiin työn rakenteen mukaisesti ja huomiota kiinnitettiin 

erityisesti sellaisiin vastauksiin, jotka toistuivat eri haastateltavien kesken. 

 

4.2.1 Yritysostoprosessin kulku 

 

Kirjallisuuden mukaan ensimmäinen vaihe on määrittely, jolloin yrityksen tulee asettaa 

yritysostoon liittyvät liiketoiminnalliset tavoitteet ja kasvutavoitteet (Erkkilä, 2001; Gal-

pin & Herndon, 2007). Haastateltavat kokivat alkupisteen olevan kuitenkin vielä yhden 

askeleen taaempana ja totesivat kaiken alkavan strategiasta ja siitä, että yrityksellä 

tulee ensisijaisesti herätä strateginen tarve yritysostolle. Kohteen tulee strategisesta 
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näkökulmasta olla myös tähän tarpeeseen yhteensopiva, jotta halutut tavoitteet saavu-

tettaisiin. Strategista yhteensopivuutta painotetaankin kirjallisuudessa (Ahammad & 

Glaister, 2013; Weber et al. 2011), sillä se luo pohjan potentiaalisille synergiaeduille.  

Yritysostoa harkittaessa lähtökohtana toimii Haastateltavien 1 ja 2 mukaan näin ollen 

organisaation strategiaa ja tavoitteita koskeva tarve. Yrityksiä lähestytään myös ulko-

puolisten henkilöiden toimesta ja alkusysäys yritysostoprosessille voi toisaalta olla läh-

töisin ulkoisista tekijöistä. Tällöinkin päätös siitä, edetäänkö prosessissa alkutekijöitä 

pidemmälle, on kuitenkin riippuvainen strategiasta.  

”Kaikki alkaa strategiasta. Yrityksellä on tietty strategia, jolloin jotkin liiketoiminnan osa-

alueet eivät enää sovellu tähän strategiaan, mikä voi johtaa divestointiin -- tai yritysos-

toon. Sinun on oltava nälkäinen jahdataksesi. Joten strategia sanelee sen, oletko näl-

käinen vai et.” (Haastateltava 1) 

”Tarkastelemme erityisesti näitä startup- ja riskipääomayhtiöitä. Jos mielenkiinto me-

netetään strategiasta tai budjetista johtuen, niin sanomme, että joudumme perumaan 

tällä kertaa.” (Haastateltava 2) 

Haastateltava 3 sen sijaan lähti liikkeelle potentiaalisen kohdeyrityksen etsinnästä. Kun 

sopiva kohde on löytynyt, aloitetaan hänen mukaansa niin kutsuttu ”suhdevaihe”, jossa 

kohdeyrityksen kanssa käydään alustavia strategisia keskusteluita, mitkä voivat johtaa 

salassapitosopimukseen. Tämä vastaakin yritysostoprosessikaavion vaiheita määrit-

tele ja paikanna. 

”Se alkaa prospektoinnista, jonka jälkeen käymme valitun kohteen kanssa strategisia 

keskusteluita. Lopulta salassapitosopimus kertoo, että kohde on kiinnostunut ja meidän 

kannattaa investoida aikaa jatkamiseen. Pääsemme käsiksi arkaluontoisempaan infor-

maatioon.” (Haastateltava 3) 

Tarpeen tunnistamisen jälkeen Haastateltava 1 ja Haastateltava 2 puhuivat niin kutsu-

tusta gate- eli porttivaiheesta. Tässä vaiheessa yritysostoaikomukseen haetaan suos-

tumus ylemmältä taholta, esimerkiksi yritysostoista päättävältä toimikunnalta. Toisella 
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yrityksistä oli käytössään myös erillinen applikaatio porttivaiheen hallitsemiseksi ja lä-

piviemiseksi.  

”Kun se [tarpeen tunnistaminen] on tehty, päästään porttivaiheeseen. Meillä on sisäi-

nen hyväksyntäportti, jota kutsumme ’luvaksi jahdata’. Tässä saamme suostumuksen 

jatkaa kohteen etsintää.” (Haastateltava 1) 

”Se on suostumus -- aloittaa neuvottelut toisen osapuolen kanssa ja asettaa tiettyjä 

kulmakiviä lopputulemaan liittyen. Porttivaiheeseen liittyvä hyväksymispyyntö lähete-

tään M&A toimikunnalle, tämä on erillinen työkalu. Tämä tehdään hyväksymisport-

tiapplikaation avulla.” (Haastateltava 2) 

Jos yritysostoon saadaan hyväksyntä, siirrytään Haastateltava 1:n mukaan seuraa-

vaan vaiheeseen eli aiesopimuksen muodostamiseen. Mikäli aiesopimuksen sisällöstä 

vallitsee yhteisymmärrys ja se saadaan muodostettua onnistuneesti, aloitetaan tämän 

jälkeen due diligence. Tässä vaiheessa yritysostoprosessiin aletaan Haastateltava 2:n 

mukaan panostaa enemmän myös rahallisesti. Erityisesti tutki ja neuvottele vaiheet ta-

pahtuvat näin ollen päällekkäisesti ja neuvotteluja käydään jo due diligencen alkupuo-

lella, sen aikana ja lopussa. 

”Toivon mukaan aiesopimus muodostetaan onnistuneesti. Asiat ovat nyt tarpeeksi van-

kalla pohjalla ja toimitamme due diligencen. Oikeastaan tyypillisesti due diligence ete-

nee kahdessa vaiheessa, eli ensimmäinen, kohdetta edeltävä due diligence, johtaa 

aiesopimukseen ja vahvistava due diligence, joka johtaa päätökseen -- jatkaa neuvot-

teluihin.” (Haastateltava 1) 

”Se on hyväksyntä neuvotteluille ja sille, että mennään syvemmälle ja myös rahallisesti, 

se on suostumus palkata lakimiehiä, konsultteja ja investointipankkiireja. Aletaan myös 

käyttää rahaa projektiin. Silloin todella mennään yksityiskohtiin ja aletaan toteuttaa due 

diligenceä.” (Haastateltava 2) 

Haastateltava 3:n osin prosessi erosi siten, että varsinaista allekirjoitustapahtumaa ei 

oikeastaan ole, vaan salassapitosopimuksen jälkeen seuraava vaihe on tarjouksen 

muodostaminen, mikä johtaa neuvotteluun. Jos yhteisymmärrykseen päästään, 
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aloitetaan due diligence. Tämä allekirjoitusvaiheen puuttuminen olikin Haastateltava 

3:n mukaan poikkeuksellinen toimintatapa verrattuna moniin muihin yrityksiin. Lisäksi 

yrityksessä neuvottele-vaihe tuleekin ennen tutki-vaihetta. 

”Kun meillä on salassapitosopimus, teemme talousanalyysin -- kaikki tämä päätyy tar-

joukseen, mikä taas johtaa neuvotteluun. Kun he hyväksyvät niin me teemme due dili-

gencen. Kiinnostavaa kyllä, mitään ei oikeastaan allekirjoiteta. Tämä eroaa muista pai-

koista, joissa olen työskennellyt.” (Haastateltava 3) 

Mikäli due diligencen pohjalta kauppaa päätetään jatkaa, niin kauppasopimus allekir-

joitetaan ja lopulta kauppa päätetään. Haastateltava 2 kutsuu tätä vaihetta toiseksi hy-

väksymisportiksi (gate two approval). Kun hyväksyntä M&A toimikunnalta myös toi-

sessa vaiheessa on saatu, kauppakirjat allekirjoitetaan. Haastateltava 1:stä ja 2:sta 

poiketen Haastateltava 3:n osalta due diligence -vaiheen päättymistä seuraa koko kau-

pan päättäminen. 

”Jos due diligencen pohjalta päädytään jatkamaan, päästään vaiheeseen, jota kutsu-

taan ’luvaksi vahvistaa ja päättää kauppa (license to sign and close)’. Due diligence on 

suoritettu ja alamme neuvotella lopullisista sopimuksista.” (Haastateltava 1) 

”Toisessa hyväksymisportissa -- me todella valitsemme kohteen ja tämä on myös suos-

tumus allekirjoittaa sopimukset. Tämä on lopullinen suostumus yritysostoprosessis-

samme.” (Haastateltava 2) 

”Due diligencen lopussa, silloin meillä oikeastaan vasta on omaisuuden hankintasopi-

mus. Tällöin päätämme kaupan ja laskemme sen yritysostoksi.” (Haastateltava 3) 

Kauppakirjan allekirjoittaminen ja kaupan päättäminen eivät kuitenkaan välttämättä ta-

pahdu samanaikaisesti, vaan tapahtumien välillä voi olla pitkäkin aika. Tämä aika riip-

puu siitä, kuinka kauan lakisääteisen hyväksynnän saaminen kestää. Haastateltavat 

toivatkin vahvasti esille myös allekirjoittamisen ja kaupan päättämisen välisen ajanjak-

son. Tämä ajanjakso ei kirjallisuudessa kuitenkaan tullut juurikaan esille siihen nähden, 

kuinka merkittäväksi haastateltavat 1 ja 2 tämän ajanjakson kokivat. Ainoastaan Erkkilä 

(2001) huomautti, että kaupan julkistamisen ja kaupan vahvistamisen välinen aika voi 
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venyä pitkäksikin. Samoin aihetta käsitteli Aava (2010) artikkelissaan koskien riskien 

jakamismekanismeja yrityskauppasopimuksissa. 

Haastateltava 1 ja 2 mainitsivat tämän ajanjakson olevan siitä ongelmallinen, että sen 

kesto ei juurikaan ole ennakoitavissa ja ajan pituus voi vaihdella muutamasta päivästä 

jopa muutamaan vuoteen. Tämä aiheuttaa yrityksille epävarmuutta ja vaikeuksia asioi-

den eteenpäin suunnittelussa. 

”Jos kaupan tekemiselle ei tarvita lakisääteistä hyväksyntää allekirjoittaminen ja kau-

pan päättäminen tapahtuvat lähes samanaikaisesti. Aikaväli allekirjoittamisen ja päät-

tämisen välillä riippuu -- lakisääteisestä hyväksynnästä.” (Haastateltava 1) 

”Menee aikaa, että saamme todella päätettyä projektin. Emme voi selkeästi suunnitella 

sitä etukäteen. Joskus siinä menee pari päivää, joskus viikkoja, kuukausia, joskus jopa 

vuosia saada toimilupa ja kilpailuviranomaisten hyväksyntä -- se on todella vaikeasti 

ennustettavissa.” (Haastateltava 2) 

Haastateltava 1 huomauttaa myös, että kun kauppakirjat on allekirjoitettu tarkoittaa se, 

että kohde on taloudellisesti katsoen ostajan. Myyjän tulee tässä vaiheessa toteuttava 

tavanomaista liiketoimintaa. Se mitä tavanomaisen liiketoiminnan katsotaan sisältävän, 

riippuu siitä, mitä osapuolet ovat sopineet (Aava, 2010). 

”Kun kauppakirjat on allekirjoitettu, se [kohde] on taloudellisesta näkökulmasta sinun. 

Tämän jälkeen myyjän tulee toteuttaa ’tavanomaista liiketoimintaa’. Joten allekirjoitta-

misesta kaupan päättämiseen sinun tulee toimia kuin edelleen omistaisit liiketoiminnan. 

Et voi sanoa, että hei ei ole enää minun ongelmani.” (Haastateltava 1) 

Kirjallisuudessa yritysostoprosessi on kokonaisuudessaan jaettu kahteen eri vaihee-

seen: ostoa edeltävään ja oston jälkeiseen vaiheeseen. Sen sijaan näiden vaiheiden 

sisällä ilmenevistä vaiheista ei ole yksimielistä konsensusta (Gomes et al 2013). Myös 

haastateltavat pitivät oston jälkeistä integraatiovaihetta uudenlaisena ajanjaksona, 

jonka kesto voi vaihdella paljonkin liiketoiminnan luonteesta riippuen. Ostoa edeltävälle 

vaiheelle ja oston jälkeiselle vaiheelle muodostetaan Haastateltava 2:n ja 3:n mukaan 

usein myös eri tiimit. 
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”Kun kauppa on päätetty, päästään kaupan päättämisen jälkeiseen vaiheeseen, joka 

voi viedä kauankin aikaa. Se riippuu hyvin paljon liiketoiminnasta.” (Haastateltava 1) 

”Pelaajat vaihtuvat täysin. Mukana on paljon sisäisiä henkilöitä, joskus myös ulkopuo-

lisia integraatioasiantuntijoita. Integraatiovaihe on täysin erilainen vaihe kuin ostoa 

edeltävä vaihe. Kokoamme tiimin, jonka fokus todella on integraatiovaiheessa.” (Haas-

tateltava 2) 

”Integraatiotiimi tulee yritykseen noin kuudeksi kuukaudeksi ja varmistaa, että kaikki 

menee organisaatiomme toimintatapojen mukaisesti.” (Haastateltava 3) 

 

4.2.2 Yritysostoprosessin haasteet 

 

Kirjallisuudessa on painotettu huolellisuutta ja kärsivällisyyttä due diligencen toteutta-

misessa. Esimerkiksi Meglio et al. (2017) toteavat kirjallisuuskatsauksessaan, että mi-

käli kohdeyrityksen valinta tehdään kiireessä ilman riittävää arviointia ja selkeää sekä 

ajankohtaista strategiaa, on yritysostoprosessin epäonnistuminen todennäköisempää. 

Samoin Nachescu, (2010) mukaan due diligencen huolellinen toteuttaminen on tärkeää 

esimerkiksi synergiaetujen kannalta, sillä jos johto epäonnistuu due diligence huolelli-

sessa toteuttamisessa, tämä voi johtaa ylioptimistisiin synergiaodotuksiin. Aikaan ja 

ajankäyttöön liittyvät ongelmat tulivatkin esille Haastateltava 1:n ja 2:n kohdalla. Erity-

sesti tämä tulee heidän mukaansa ilmi due diligenceä toteutettaessa. Myyjän näkökul-

masta kyse on siitä, että due diligenceen liittyviin kysymyksiin tulee varautua tarpeeksi 

aikaisin ja mahdollisimman kattavasti. Toisaalta taas aikapaine on ostajan kohdalla 

kova, sillä kohdeyrityksestä on ehdittävä kerätä mahdollisimman paljon tietoa tietyssä 

määräajassa. 

”Ensimmäisen ja toisen porttivaiheen välillä on aikapaineita, sillä meillä on eräänlainen 

kirje, jonka jätämme M&A komitealle. Sanomme että okei, suunnittelemme pääse-

vämme toiseen porttivaiheeseen neljässä kuukaudessa. Sitten täytyy kerätä kaikki in-

formaatio ja tarkastaa ettei mitään unohdu.” (Haastateltava 2) 
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”Due diligencen viimeinen vaihe on rankka koska olemme valmistautuneet niin paljon 

kuin voimme, mutta silti ostaja kysyy tuhansia kysymyksiä ja haluaa niihin vastauksen, 

tiedätkö, eilen. Jos valmistaudut liian vähän, niin kysymysten tulva tulee aikaisemmin. 

Silloin ostaja vetää due diligenceä etkä sinä.” (Haastateltava 1) 

Toisaalta due diligenceen ei haluta varautua myöskään liikaa, sillä tällöin siihen kuuluu 

turhan paljon aikaa, mikä voi tulla myyjälle kalliiksi. Tärkeää on löytää tasapaino sen 

välillä, kuinka paljon aikaa due diligencen valmisteluun käytetään. 

”Et halua tehdä due diligenceä ikuisesti. On löydettävä tasapaino liiallisen ja liian vä-

häisen valmistautumisen väliltä. Liiallinen [valmistautuminen] tulee kalliiksi.” (Haasta-

teltava 1) 

Lisäksi varmuuden saaminen siitä, että paras mahdollinen kohdeyritys tulee valituksi 

voi aiheuttaa haasteita. Yritys ei voi alussa olla täysin varma siitä, että kohde, jonka 

kanssa yritysostoprosessia jatketaan eteenpäin, todella on oikea valinta.  

”Haastava vaihe on valita oikea kohde. Että tämä todella on se yritys, joka parhaiten 

sopii strategiaani. Tämä on kriittinen vaihe ja haasteellista.” (Haastateltava 2) 

Ostettavan yrityksen hinnanmuodostukseen liittyvässä kirjallisuudessa on painotettu 

sitä, että hinta ei saa olla liian korkeaksi, sillä se syö yrityskaupan tuomaa lisäarvoa 

(Sirower, 1997). Samoin Inkpen et al. (2000) ja Goold et al. (1994) toteuttamissa tutki-

muksissa kävi ilmi, että ylihinnan maksamisella oli merkittävä rooli siinä, mikä yritys-

kaupan lopputulema oli. Haastateltava 3 toikin esille ostettavan yrityksen arvostami-

seen liittyvän haasteellisuuden. 

”Kun prosessi etenee niin siinä ilmenevät haasteet liittyvät esimerkiksi ostettavan yri-

tyksen arvostamiseen liittyvään yksimielisyyteen. Isoimmat haasteet – liittyvät asioihin 

sopimusneuvotteluissa juuri arvostamiseen.” (Haastateltava 3) 

Edellisessä luvussa haastateltavat kertoivat allekirjoittamisen ja kaupan päättämisen 

välisen aikavälin voivan venyä pitkäksikin. Kirjallisuudessa onkin todettu (Aava, 2010), 

että liian pitkä aikaväli kauppakirjojen allekirjoittamisen ja kaupan päättämisen välillä 

voi muodostua ongelmalliseksi esimerkiksi omaisuuden arvon muutoksiin sekä 
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liiketoimintaan liittyvien aktiviteettien ylläpitämiseen liittyvien tekijöiden vuoksi. Haasta-

teltava 1 vertasi aikavälin ongelmallisuutta käsissä sulavaan jääkuutioon. Myyjällä ei 

ole enää niin suurta motivaatiota omaisuuden huolehtimisen suhteen, sillä se ei ole 

enää hänen omaisuuttaan. 

”Aikaväli ei saa olla liian pitkä -- olet kummallisessa tilanteessa, jossa ostaja omistaa 

liiketoiminnan, mutta sinä edelleen ohjaat sitä. Joten haluat siirtää omaisuuden osta-

jalle mahdollisimman nopeasti, koska hän tekee parempaa työtä kuin sinä. Vertaisin 

sitä jääkuutioon. Allekirjoittamisen jälkeen myyjällä on jääkuutio, joka sulaa. Mitä kau-

emmin jääkuutiota pitelee, sitä pienemmäksi se muuttuu.” (Haastateltava 1) 

Haastateltava 1 kuvailee erityisen haasteelliseksi myös ilmiön, jota hän kutsuu punai-

sen ja sinisen tiimin syndroomaksi (red team blue team syndrome), jossa punainen tiimi 

edustaa kaikkia niitä työntekijöitä, jotka siirtyvät yrityskaupan jälkeen ostajalle. Due di-

ligencen aikana nämä työntekijät edustavat kuitenkin vielä myyjäyritystä, mutta myymi-

sen jälkeen he edustavat ostajaa. Haastateltava 1 kertoo tämän tilanteen vaatineen 

totuttelua, sillä kyse on näiden ihmisten elämästä. Jos yrityskauppa ei jostain syystä 

esimerkiksi toteudukaan, nämä ihmiset jäävät työttömäksi. Lisäksi tämä aiheuttaa yri-

tysostoprosessin aikana eturistiriidan, kun ostajalle siirtyvillä työntekijöillä on myyjästä 

arkaluontoista tietoa. Samaan aikaan heitä kuitenkin tarvitaan, sillä heillä on liiketoimin-

nan osa-alueesta kaikki tarvittava tieto. 

”Et voi koskaan paeta tätä syndroomaa. Huolimatta siitä kuinka uskollisia nämä ihmiset 

ovat, tämä pieni kallistuminen kohti ostajaa alkaa hiipiä heidän dna:hansa. Se vaatii 

totuttelua, sillä ihmiset punaisessa tiimissä ovat yhä enemmän taka-alalla. Mutta kyse 

on heidän elämästään, sillä jos myyntiä ei tapahdu he todennäköisesti saavat potkut. 

Se on aina vaikea asia.” (Haastateltava 1) 

Lisäksi haasteellista haastateltava 1 mainitsee olevan kaupan päättämisen jälkeisen 

ostajan ja myyjän yhteiselon. Tällöin ostaja on vielä erittäin riippuvainen myyjästä ja 

yrityksillä on voimassa niin kutsuttu transitional service agreement, eli vapaasti kään-

nettynä siirtymäkauden palvelusopimus. Tällaisessa sopimuksessa myyjä tarjoaa os-

tajalle liiketoimintaan liittyvää tukea maksua vastaan.  
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”Se on vähän kuin myisit talon ja se tyyppi muuttaa sisään heti. Mutta sinä et ole muut-

tanut pois vielä. Joten jaatte jääkaapin, jopa sängyn, se on todella kivuliasta. Ja haluat 

ottaa tavarasi mukaan ja se toinen tyyppi haluaa tuoda uudet kaverinsa, mutta asutte 

samassa talossa. Tämän ajanjakson koen kaikista tuskallisimmaksi.” (Haastateltava 1) 

Haastateltava 1 mainitsi myös kokevansa kaupan päättämisen jälkeisen sopimusten 

uudelleenmuodostamisen hankalaksi. Kun liiketoiminta myydään, täytyy nykyisten asi-

akkaiden kanssa voimassa olevat sopimukset neuvotella uudelleen. Asiakkailla ei kui-

tenkaan ole tähän intressiä, sillä heidän asemansa ei yrityskaupan myötä juurikaan 

muutu. Uudelleenneuvottelu tuottaa näin ollen asiakkaan näkökulmasta turhaa lisä-

työtä, joka ei sinänsä vaikuta heidän päivittäisiin operaatioihinsa ja työnkuvaan millään 

tavalla. 

”Sopimukset neuvotellaan uudelleen heti kaupan päättämisen jälkeen ja siinä menee 

kaikista eniten aikaa. Se voi kestää jopa pari vuotta. Se on vaikeaa, sillä asiakkaalla ei 

ole kiinnostusta uudelleen neuvotella sopimuksia. Joten se tulee aina olemaan ongel-

mallista.” (Haastateltava 1) 

Kulttuurin merkitystä yritysostoprosessissa painotettiin kirjallisuudessa melko paljon. 

Weber et al. (2011) osoittivat, että kulttuurierojen ja ostajayrityksen kansallisen kulttuu-

rin huomioiminen ennen kaupan tekemistä vaikutti positiivisesti siihen, mikä oli yritys-

oston lopputulos. Ahammadin ja Glaisterin (2013) mukaan strategisen ja kulttuurisen 

yhteensopivuuden syvällinen arviointi on omiaan luomaan puolueettoman näkemyksen 

siitä, ovatko kohdeyrityksen ja ostajayrityksen kompetenssit sellaisia, jotka yhdistettynä 

toisivat potentiaalisesti synergiaetuja. Lodorfosin ja Boatengin (2006) toteuttamassa 

tutkimuksessa yli 90 % haastateltavista henkilöistä totesikin kulttuurilla olevan valtava 

vaikutus siihen, millaiset olivat organisaation sijoittajien odotukset yritysostoon liittyen. 

Tästä huolimatta vain Haastateltava 3 nosti haasteista erityisesti esille kulttuuriin liitty-

vät tekijät ja painotti kulttuuriin liittyvien seikkojen olevan kaikista merkittävin. Myös 

Haastateltava 1 sivusi aihetta, mutta ei tuonut kulttuuriin liittyviä haasteita yhtä merkit-

tävästi esille.  
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“Meille kaikista tärkeintä on kulttuurinen yhteensopivuus. Olemme ostamassa praktiik-

kaa, mutta tavallaanhan ostamme oikeasti henkilön. Ja jos he harjoittavat lääketiedettä 

sellaisella tavalla, joka vastaa ei vastaa meidän haluamaamme tapaa, niin se on iso 

varoitusmerkki ja aiheuttaa suuria haasteita matkan varrella. Joten suurin haaste on 

varmistaa kulttuurinen sopivuus.” (Haastateltava 3) 

”Kun teemme hankintaa, on varmistettava, että ne ihmiset sopivat sinun kulttuuriisi. 

Mitä paremmin selvität, kuinka nämä ihmiset sopeutuvat muutoksiin siihen nähden, 

mistä he ovat tulleet, sitä paremmin integrointi tulee onnistumaan.” (Haastateltava 1) 

 

4.2.3 Yritysostoprosessin tukeminen Työkalun avulla 

 

Kirjallisuudessa SaaS-palveluiden tuomiin etuihin liitetään muun muassa informaation 

keskittyminen yhteen tietolähteeseen, tehokas tiedonhaku, liiketoimintaprosessien au-

tomatisointi sekä informaation näkyvyyden lisääntyminen ja siihen käsiksi pääsy 

useista paikoista (Seethamraju 2015). Lisäksi teknisestä näkökulmasta tehokkuutta pa-

rantavat pilvipalveluiden mahdollistama skaalautuvuus ja elastisuus (Tsai et al. 2014). 

Nämä kaikki seikat auttavat parantamaan liiketoimintaprosessia, kun informaation laatu 

ja sen käyttö tehostuvat (Rodrigues et al. 2020).  

Monet haastateltavien esille tuomista Työkaluun liittyvistä eduista koskivatkin juuri 

SaaS-palveluihin liitettyjä yleisiä hyötyjä. Erityisesti esille tulivat prosessin standardoin-

tiin ja näin ollen tehostamiseen liittyvät seikat. Myös hyvän kokonaiskuvan saaminen 

yritysostoprosessista oli haastateltavien mukaan tärkeässä roolissa. Haastateltava 1 

piti hyödyllisenä Työkalun perusnäkymää, jossa eri tapahtumat näkyvät niin kutsutulla 

pipelinella.  

”Työkalu on hyvä tässä pipeline-ajattelutavassa. Menet pitkin pipelinea ja kaikki ideat 

ovat tällä pipelinella, kun ne kypsyvät ne putoavat pois tai ne [uudet ideat] menevät 

pipelinelle. Tämä prosessikaavio on tosi helppo muodostaa Työkalun avulla.” (Haasta-

teltava 1) 
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Myös Haastateltava 2 mainitsi yleiskuvan olevan tärkeää esimerkiksi tilanteissa, joissa 

palkataan uusia työntekijöitä. Uusien työntekijöiden on tärkeää saada selkeä mielikuva 

siitä, mikä yritysostoprosessin tilanne on ja mitä vaiheita se sisältää. 

”Työkalu jäsentää M&A prosessin selkeästi eri vaiheisiin. Erityisesti silloin, kun palka-

taan uutta väkeä, niin he saavat hyvän kuvan M&A prosessista.” (Haastateltava 2) 

Lisäksi Haastateltava 2 koki standardoinnin kannalta erityisen merkittäväksi niin kutsu-

tut oheisresursseina tarjottavat M&A playbookit, jotka kokoavat yritysostoprosessiin liit-

tyviä parhaita käytäntöjä, tehtävälistoja ja templaatteja. Lisäksi hän mainitsi tehokkuu-

teen liittyen vielä, sen että organisaatio halusi käyttöön ohjelmiston, jota voidaan käyt-

tää paikasta riippumatta. 

”Halusimme standardoida M&A prosessin ja ottaa käyttöön työkalun, joka antaa hyvän 

yleiskuvan -- tehdä asioita tehokkaammin ja sujuvammin ja ottaa käyttöön pilviohjel-

miston, joka on käytettävissä mistä vain. Kyse ei niinkään ollut tietyn ongelman ratkai-

semisesta vaan yleiskuvan saamisesta M&A:ta koskeviin ongelmiin liittyen, sekä jäsen-

neltyjen playbookien käyttöönotosta. Mielestämme Työkalu on saanut aikaan positiivi-

sia tuloksia standardointiin liittyen.” (Haastateltava 2) 

Haastateltava 3 kertoo yritysostoprosessien määrän kasvun olleen tärkein syy Työka-

lun käyttöönotolle. Tavoitteena oli yleisesti ottaen tämän myötä tehokkuuden ja näky-

vyyden lisääminen. Yritysostoprosessin tilan jakaminen organisaation sidosryhmille 

käytännöllisemmällä tavalla sekä kommunikointi eri tiimien välillä tuli tärkeäksi siinä 

vaiheessa, kun yritysostojen mittakaava oli kasvanut merkittävästi. 

”Meille tuli tärkeäksi jakaa yritysostoprosessin status sidosryhmillemme sellaisella ta-

valla, joka oli parempi kuin Excel ja PowerPoint tai sähköposti siihen nähden, kuinka 

suureksi olimme kasvaneet.” (Haastateltava 3) 

Erityisesti Haastateltava 3 koki integraatiotiimin hyötyneen välittömästi Työkalun käyt-

töönotosta, sillä se oli auttanut kokonaisuuden hallinnassa ja kommunikoinnissa. Eri-

tyisesti dokumenttien jakamiseen ja oikea-aikaiseen kommunikointiin liittyvä vuorovai-

kutuksen paraneminen koettiin merkittäväksi Työkalun tuomaksi eduksi. 
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”Työkalun on tehostanut integraatiotiimien projektinhallintaa. Menestyksekkäässä in-

tegraatiossa on parisataa tehtävää ja vaihetta, jotka pitäisi kasata ja liittää yhteen ja 

lisäksi pitäisi kommunikoida tiimien välillä tehokkaammin kuin puhelimitse ja sähköpos-

titse. Dokumenttien jakaminen on ollut tehokasta ja oikea-aikainen vuorovaikutus in-

tegraatiotiimin kanssa – näissä on tapahtunut eniten kehitystä.” (Haastateltava 3) 

Kirjallisuudessa myös tietoturvan on katsottu olevan yksi SaaS-palvelun tuomista 

eduista. (Kummer & Sliskovic, 2007; Armbrust et al. 2010). Toisaalta riittävän tietotur-

van saavuttaminen edellyttää sitä, että palveluntarjoaja on ottanut laajasti huomioon 

kaikki tietoturvaan liittyvät tekijät. (Kummer & Sliskovic, 2007) Lisäksi myös palvelun-

tarjoajaa valitessa erilaiset alan sertifikaatit on hyvä ottaa huomioon (Timson, 2015). 

Haastateltava 2 kertoikin heidän valinneen Työkalun juuri sen takia, että he toivoivat 

tietoturvallisempaa ratkaisua esimerkiksi arkaluontoisen dokumentaation vaihdantaan. 

Aiemmin dokumentaatiota vaihdettiin pitkälti sähköpostin välityksellä, mitä ei tietotur-

vallisuuden näkökulmasta pidetty kovin luottavana käytäntönä.  

”Aiemmin kaikki viestintä tapahtui sähköpostitse ja näiden sähköpostienhan kuuluisi 

olla luottamuksellisia. Mutta et voi käydä luottamuksellista tiedonvaihdantaa sähköpos-

tin välityksellä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Tämä ei noudattanut tietotur-

vastandardejamme, joten halusimme liittää heidät turvalliseen ohjelmistontarjo-

ajaamme. Halusimme alustan, joka on turvallinen.” (Haastateltava 2) 

Tietoturvallisuuden lisäksi Haastateltava 2 koki organisaation ulkopuolisten liikekump-

paneiden lisäämisen prosessiin myös SaaS-palvelun avulla helpommaksi yrityksen 

omiin tiloihin asennettuihin ohjelmistojärjestelmiin verrattuna.  

”Myös tämän takia päädyimme pilviratkaisuun, koska on helpompaa antaa organisaa-

tion ulkopuolisille henkilöille käyttöoikeus. Sisäisellä ohjelmistolla on todella hankalaa 

antaa käyttöoikeus ulkopuolisille.”  (Haastateltava 2) 

Haastateltava 1 kertoo organisaation käyttävän Työkalua tällä hetkellä pitkälti virtuaa-

lisena datahuoneena. Virtuaalisten datahuoneiden eduksi on kirjallisuudessa mainittu 

käyttöoikeuksien hallinta. Dokumentteihin liittyviä oikeuksia voidaan lisätä ja poistaa 

heti tarpeen niin vaatiessa (Lucks, 2005) ja myös Työkalussa voidaan määritellä 
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projektikohtaisia tehtäviä (tasks) ja alitehtäviä (subtasks), joista käyttäjiltä voidaan pois-

taa tai joihin voidaan lisätä oikeuksia. Haastateltava 1 kokikin virtuaaliseen datahuo-

neeseen liittyvät ominaisuudet tietoturvallisiksi ja piti käyttöoikeuksien hallintaan liittyviä 

toimintoja erityisen hyödyllisinä. Hän piti isona etuna sitä, että oikeuksia voidaan mää-

ritellä hyvin yksityiskohtaisella tasolla käyttäjäkohtaisesti. 

”Voit lisätä ihmisiä käyttöoikeuslistalle. Se on aika helppoa, voit määritellä käyttöoikeu-

det melkeinpä dokumenttikohtaisesti. Se on hyvä datauoneeseen liittyviin tarkoituksiin, 

se on hyödyllinen due diligencessä. Erityisesti käyttöoikeuksien käyttäminen, että oi-

keuksia voi asettaa tehtävä ja alitehtävä tasolla.” (Haastateltava 1) 

Vaikka Työkalua käytetäänkin Haastateltava 1:n osalta organisaatiossa vain datahuo-

netarkoituksiin, niin hän mainitsi hyväksi puoleksi ei-yritysostoprosessiin fokusoitunei-

siin työkaluihin verrattuna myös sen seikan, että Työkalu yhdistää sekä projektinhallin-

taan tarvitut ominaisuudet, että virtuaalisen datahuoneen ominaisuudet. 

”Kiva juttu on tietysti se, että tämä integroi sekä datahuoneominaisuudet sekä Microsoft 

Projectin kaltaiset ominaisuudet.” (Haastateltava 1) 

Yksi SaaS-palveluiden etu on myös se, että kaikki informaatio on löydettävissä yhdestä 

lähteestä (Seethamraju, 2015). Myös haastateltavat kokivat tämän olevan yksi työkalun 

tuomista eduista ja Haastateltava 2 koki, että tässä asiassa työkalu on onnistunut hyvin. 

Haastateltava 1 mainitsi, että ideaalisti kuka vain voisi alkaa milloin vain kerätä alusta-

vaa M&A projektiin liittyen ja mikäli kiinnostava kohde sattuisi löytymään niin alustavaa 

dataa olisi jo kerätty alustalle valmiiksi. Haastateltava 1 huomautti kuitenkin, että juuri 

tätä he eivät tee, sillä ohjelmiston näin laaja käyttö vaatisi organisaation laajuisen stan-

dardin.    

”Kuka vain voisi ruveta tarkastelemaan liiketoimintayksikön strategisia elementtejä ja 

kerätä dataa alustalle. Sen jälkeen voisimme ottaa tämän informaation alustalta, mitä 

ikinä he ovatkaan keränneet ja alkaa toteuttaa due diligenceä. Se on Työkalun todelli-

nen vahvuus. Ja sitä, että voit varastoida dokumentaation tiettyyn paikkaan, emme 

tee.” (Haastateltava 1) 
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”Tavoitteena tulisi olla kanavoida ja keskittää informaatio yhteen pisteeseen tai yhdelle 

alustalle. Sanoisin että tämä on sellainen asia, jossa Työkalu on onnistunut hyvin.” 

(Haastateltava 2) 

Lisäksi Haastateltava 1 koki eduksi vielä käyttöönoton helppouden. Hän vertasi työka-

lua esimerkiksi perinteisiin, organisaation omiin tiloihin asennettaviin resurssinhallinta-

ohjelmistoihin. Hän koki, ettei Työkalu ole lainkaan niin ”päällekäyvä”.  

”Se on kiva juttu tässä työkalussa. Se ei ole niin tungetteleva kuin SAP. SAP antaa 

sinulle mustan laatikon ja sinun tulee mukauttaa prosessisi tähän mustaan laatikkoon. 

Tämä työkalu ei vaadi organisaation uudelleenjärjestelemistä.” (Haastateltava 1) 

Seethamraju (2015) toteaa tutkimuksessaan, että ydintyökaluun liittyvät oheispalvelut, 

kuten käyttöönottovaiheeseen ja sen jälkeiseen käyttöön liittyvät asiakastuen palvelut 

ovat erittäin olennaisia ja auttavat työkalun laajamittaisessa integroinnissa ja tehosta-

vat ostetun palvelun käyttöä. Suhde palveluntarjoajaan on merkittävässä roolissa ja 

tästä syystä työntekijöillä on usein myös tarve rakentaa luottamus SaaS-palvelun tar-

joajaan. Haastateltava 3 mainitseekin erääksi tärkeimmäksi tekijäksi Työkaluun liitty-

vän asiakaspalvelun. Palveluntarjoajalla on erillinen asiakassuhteiden hallintaan eri-

koistunut tiimi, joka pitää säännöllisesti yhteyttä asiakkaisiin ja välittää asiakaspalaut-

teen, kuten uusiin toiminnallisuuksiin liittyvät toiveet eteenpäin asiaankuuluville henki-

löille. Haastateltava 3 koki, että heitä on kuunneltu ja heidän näkemyksiään otettu huo-

mioon palveluntarjoajan puolella ja odottaa, että tämä kuuntelu lopulta johtaa myös 

tuotteen kehittämiseen ja kehittymiseen asiakastarpeiden mukaisesti.  

”Asiakastuki on ollut tosi vahva. Meillä on ollut erittäin hyviä kuuntelijoita, joten koen 

että tämä on ollut tosi hyvä suhde ja mielestäni se on ollut avaintekijä. Toivon mukaan 

kuunteleminen muuttuu tuotekehitykseksi, mutta kuten sanoin, olemme todella arvos-

taneet tätä suhdetta.” (Haastateltava 3) 
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4.2.4 Työkaluun liittyvät haasteet ja rajoitteet 

 

Edellisessä kappaleessa Haastateltava 1 mainitsi Työkalun hyväksi puoleksi sen käyt-

töönoton helppouden. Haastateltava 2 kuitenkin koki käyttöönoton helppouden olevan 

myös heikkous. Tämä ei varsinaisesti liity itse Työkaluun, vaan yleisesti ottaen SaaS-

palveluihin. Hänen mukaansa organisaation tiloihin asennettavat ohjelmistot motivoivat 

käyttäjää panostamaan ohjelmistoon enemmän suurten lisenssimaksujen myötä. Pilvi-

palveluiden osalta taas käyttäjä ei ole niin motivoitunut kehittämään ohjelmistoa, sillä 

siitä on niin helppo irtaantua. 

”Ostat lisenssin -- ja olet halukkaampi integroimaan sen [paikan päälle asennettavan 

ohjelmiston] ja halukkaampi käyttämään siihen rahaa. Mutta SaaS-palveluiden osin et 

tiedä jatkatko sopimusta, joten et ole halukas integroimaan sitä. Tätä pidän SaaS-pal-

veluiden suurimpana heikkoutena.” (Haastateltava 2) 

Benlian et al. (2010) viittaavatkin tutkimuksessaan juuri vaihtamisen helppouteen ja 

edullisuuteen. Koska sopimusten päättäminen on nopeaa ja halpaa, niin asiakkaiden 

on paljon helpompaa vaihtaa SaaS-palveluntarjoajaa lisenssillä hankittuihin ohjelmis-

toihin verrattuna. Tämä voi aiheuttaa myös sen, että käyttäjä ei ole niin halukas inves-

toimaan palveluun. 

Kirjallisuudessa on otettu myös esille se, kuinka palvelun käyttäjä voi tulla SaaS-palve-

luiden osalta melko riippuvaiseksi palveluntarjoajasta ja esimerkiksi palvelun kehittämi-

nen ja palveluun liittyvät ratkaisut ovat pitkälti palveluntarjoajasta kiinni. (Rostami et 

al.2014). Käyttäjällä on vain rajalliset kustomointimahdollisuudet ja räätälöityjen toimin-

nallisuuksien toteuttamien voi tulla kalliiksi (Brumec ja Vrček, 2013). Haastateltava 1 

toi esille juuri kustomointiin liittyviä ongelmia. Tällä hetkellä yrityksessä tehdään pää-

osin pieniä yritysostoprojekteja. Ongelmaksi oli muodostunut se, että yritys olisi tarvin-

nut vain osaa työkalun toiminnallisuuksista. Koko mittakaavassaan Työkalu oli kuiten-

kin kallis siihen nähden, että yritys käytti vain virtuaalisen datahuoneen toiminnallisuuk-

sia.  
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”Pienemmät transaktiot, joita teemme – hoidamme ne hyvin kevyesti. Joten niiden [pro-

jektien] koko verrattuna hintaan, jonka työkalu kustantaisi täydessä muodossaan, 

emme me lähde siihen. Se on sama kuin ostaisit Teslan, mutta kuljettaisit sillä vain 

voileipiä isoäidillesi. Et silloin tarvitse Teslaa. Se on mainio työkalu, mutta tällä hetkellä 

tarvitsen vain Volvon.” (Haastateltava 1) 

SaaS-palveluiden kustomointimahdollisuuksien ollessa rajalliset, voi asiakas joutua 

maksamaan palvelun ominaisuuksista, joita hän ei tarvitse. Ratkaisuna kustomointiin 

liittyviin ongelmiin onkin ehdotettu esimerkiksi niin kutsuttua mikropalveluarkkitehtuuria, 

jossa monoliitin sijaan palvelu on jaettu itsenäisesti toimiviin pieniin palveluihin (Song 

et al. 2020). Tällöin kustomointi helpottuu, sillä palveluita voidaan joko lisätä tai poistaa 

asiakkaiden toiveiden mukaisesti ja hinnoittelua voidaan toteuttaa joustavammin. Myös 

erilaisilla palvelutasosopimuksilla on tärkeä rooli, sillä niillä voidaan suojata palvelun 

käyttäjän oikeudet. 

Datahuoneen virtuaalisuuden on todettu tuovan läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen 

liittyviä etuja. Läpinäkyvyys liittyy kirjausketjun tehokkaaseen jäljittämiseen, kun aktivi-

teeteista jää dokumentaatioon elektroninen jälki. (Kummer & Sliskovic, 2007) Haasta-

teltava 1 toivoi kuitenkin virtuaalisen datahuoneen ominaisuuksien kehittämistä niin, 

että datahuoneen käyttöä ja siellä olevien dokumenttien käsittelyä voitaisiin seurata 

vielä tarkemmin.  

”Ehkä Työkalulla voisi vielä paremmin toteuttaa pääsyn hallintaa -- nähdä ovatko ihmi-

set ottaneet kuvia, tietää milloin ihmiset ovat kirjautuneet sisään, kuinka kauan he ovat 

viipyneet, mitä he ovat tehneet. Haluaisin vakoilla ihmisiä, joille annan pääsyn data-

huoneeseen, haluaisin nähdä, mitä he tekevät.” (Haastateltava1) 

Kirjallisuudessa on todettu SaaS-palveluiden päihittäneen myös esimerkiksi eri järjes-

telmien ja teknologioiden yhteensopimattomuuteen liittyviä ongelmia ja auttaneen näi-

den integroinnissa (Kopanaki et al. 2018). Haastateltava 2 koki kuitenkin kaikista suu-

rimmaksi haasteeksi juuri Työkalun integroinnin muiden käytössä olevien palveluiden 

kanssa. Hän mainitsi yrityksellä olevan käytössä erillinen applikaatio sisäiseen 
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hyväksyntään liittyen ja toivoi, että Työkalu saataisiin integroitua sekä kyseisen appli-

kaation, että muiden käytössä olevien sähköisten työkalujen kanssa. 

”Haasteena on ollut integroida digitaalinen arkistomme, tytäryhtiön hallintaan tarkoitettu 

työkalumme, hyväksymisporttiapplikaatio sekä Työkalu. Se on ollut todella vaikeaa, 

sillä nämä ohjelmistot eivät juttele keskenään. Niitä on todella vaikea integroida. Pitäisi 

keskittyä todella paljon ohjelmointirajapintaan.” (Haastateltava 2) 

Yhteensopivuusongelmat voivat aiheuttaa merkittäviä tehokkuusriskejä, kun päivittäi-

set operaatiot eivät ole optimaalisesti tuettuja. Ohjelmointirajapintoihin liittyvillä stan-

dardeilla on olennainen rooli eri laitteistojen integroinnissa, sillä ne parantaisivat eri 

palveluntarjoajien ohjelmistojen yhteentoimivuutta. Laajasti hyväksyttyjen standardien 

puuttuessa organisaatioiden on oltava tietoisia eri palveluntarjoajien käyttämistä stan-

dardeista ja protokollista. (Opara-Martins et al. 2015) 

Haastateltava 2 toivoi myös vakaata natiiviapplikaatiota Työkalulle. Vaikka Työkalu toi-

mii tällä hetkellä myös puhelimella, niin laiteoptimoitu natiiviratkaisu toisi luotettavuutta 

Työkalun käyttöön myös muilla laitteilla, kuten puhelimella tai padilla. 

”Haluaisimme todella paljon natiiviapplikaation Työkalulle, hyvän vakaan applikaation 

iPhonelle ja iPadille, joka sisältäisi Työkalun ydintoiminnot.” (Haastateltava 2) 

Haastateltava 3 totesi, että on vaikeaa esittää kehitysehdotuksia, sillä Työkalu on ollut 

heidän käytössään vasta suhteellisen lyhyen ajan. Myös hän kuitenkin totesi, että tule-

vaisuudessa todennäköisesti haasteita tuo juuri stabiilin mobiiliversion puuttuminen. 

”Eräs [parannusehdotus] liittyy mobiilialustaan ja -käyttöliittymään. Uskon, että tämä on 

sellainen alue, joka tuo uusia mahdollisuuksia.” (Haastateltava 3) 

Haastateltava 2:n toiveissa oli myös Työkalulle aivan oma niin kutsuttu kauppapaikka 

(market place). Kauppapaikan avulla Työkalun käyttäjä voisi hankkia spesifiin yritys-

kauppaan liittyvät resurssit ja esimerkiksi konsultointiapua.  

”Sinulla on esimerkiksi joku hyvin tarkoin määritelty M&A projekti maassa, jossa et ole 

toiminut ennen, jossa meillä ei ole sijoituspankkeja tai muita hyviä kontakteja 
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pankkeihin. Kauppapaikka voisi tarjota meille asiantuntijoita. Esimerkiksi jos aloittai-

simme toiminnan Saudi-Arabiassa tai Kiinassa, niin kauppapaikka voisi tarjota asian-

tuntija-apua siihen, kuinka asiat tehdään. Se tarjoaisi konsultointiapua alustan avulla.” 

(Haastateltava 2) 

Jotta Työkalu saataisiin erottumaan selkeästi muista, ei-yritysostoprosessiin fokusoitu-

neista työkaluista, tällaiset pitkälle viedyt yritysostoprosessille spesifit ratkaisut, kuten 

sähköiset konsultointipalvelut voivat olla välttämättömiä. Esimerkiksi Haastateltava 1 

sanoi kokevansa, ettei Työkalu eroa merkittävästi muista projektinhallintatyökaluista, 

kuten Microsoft Projectista.   

”Työkalu suoriutuu melko samoin kuin Microsoft Project. Microsoft Suitesta on mieles-

täni todella tullut vahva kilpailija Työkalulle, käytät vain sitä ja annat ihmisten selvittää 

itse projektinhallintatapansa.” (Haastateltava 1) 

Haastateltavat ottivat esille myös joukon yleisiä ongelmia, jotka eivät suoranaisesti liity 

puutteisiin Työkalussa tai edes SaaS-palveluissa. Eräs näistä liittyi Työkalun kokonais-

valtaiseen hyödyntämiseen. Loukis et al. (2019) toteavat tutkimuksessaan, että SaaS 

tuo yritykselle hyötyjä vain, mikäli sen IT-osaston osaaminen ja osaston rakenne mu-

kautetaan sellaisiksi, että niiden avulla parhaiten pystytään hyödyntämään SaaSin tuo-

mat potentiaaliset edut. Samoin voidaan nähdä, että palvelun käyttäjien tulee käyttää 

palvelua mahdollisimman laaja-alaisesti saadakseen siitä irti sen koko potentiaalin. 

Haastateltava 2 kertoi yrityksen käyttävän Työkalua pitkälti ostoa edeltävän vaiheen 

hallinnassa. Hän kuitenkin tiedosti, että Työkalun käyttäminen myös integraatiovai-

heessa voisi potentiaalisesti tuoda vielä lisää tehokkuusetuja. 

”Integraatiovaihe on myös sisällytetty Työkaluun, mutta se ei ole meidän fokuksemme 

muihin asiakkaisiin verrattuna. Valitettavasti keskitymme enemmän ostoa edeltävään 

vaiheeseen. Tämä on jotain mitä meidän täytyy miettiä ja ottaa ehkä oppia muilta asi-

akkailta.” (Haastateltava 2) 

Lisäksi muutosvastarinta on usein laajamittaisen käytön esteenä. Ihmiset ovat juurtu-

neet tiettyihin työtapoihin ja uudenlaisten menetelmien ja työkalujen käyttöönotto voi 

tuntua vaivalloiselta ja aikaa vievältä. 
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”Työkalun koetaan olevan liian raskas pienempiin transaktioihin. Se ei kuitenkaan ole, 

se on vain työkalu, sitä pitää vain oppia käyttämään, ei se ole niin hankalaa. Mutta siinä 

vaiheessa ihmisten muutosvastaisuus alkaa.” (Haastateltava 1) 

”Työkalu yrittää yhdistää erilaisia kommunikointikanavia, mutta projektipäällikkömme 

eivät pidä siitä. He tykkäävät kommunikoida sähköpostitse eivätkä halua toista kom-

munikointikanavaa. Se on hyvä idea, mutta sitä ei valitettavasti hyväksytä.” (Haastatel-

tava 2) 

Muutosjohtaminen on tästä syystä erityisen olennaista myös uusien työkalujen käyt-

töönotossa. Laajasti käyttöön otettavat yritysjärjestelmät pakottavat käyttäjät muutok-

seen monilla eri osa-alueilla. Nämä muutokset liittyvät työn sisältöön, ihmissuhteisiin, 

päätöksentekoon liittyviin lähestymistapoihin se työstatukseen. Tästä syystä muutos-

johtaminen on kriittinen tekijä järjestelmän implementoinnin onnistumisessa. Ylemmän 

johdon tuki, viestintä sekä koulutus ovat keinoja muutoksen johtamiseen. (Shang & Su, 

2004) 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

5.1 Tulosten pohdinta ja yhteenveto 

 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin sitä, kuinka moderneilla yritysostoprosessiin fokusoitu-

neilla työkaluilla voidaan tukea yritysostoprosessia. Tutkimuksen tavoitteena oli teema-

haastattelujen avulla löytää työkalusta ne ominaisuudet, jotka avustavat yritysostopro-

sessin läpiviennissä tai helpottavat yritysostoprosessin aikana ilmeneviä tyypillisiä on-

gelmia. Lisäksi haluttiin tietää, kuinka tällaista työkalua voidaan kehittää.  

Tutkielman päätutkimuskysymys oli: 

”Kuinka modernit työkalut tehostavat yritysostoprosessin läpiviemistä?” 

Vastaus tähän kysymykseen haettiin kahden alakysymyksen avulla, jotka olivat: 

”Millaisia haasteita yritysostoprosessiin liittyy?” 

”Miten yritysostoprosessin haasteisiin voidaan vastata moderneilla työkaluilla? 

Työssä käytiin ensin läpi sitä, kuinka yritysostoprosessi yleisesti etenee ja niitä vaiheita, 

joita se tyypillisesti sisältää. Näin pyrittiin saamaan teoreettinen kuva yritysostoproses-

sin erityispiirteistä. Haastateltavien näkemykset yritysostoprosessin kulusta olivat hyvin 

samankaltaisia, kuin mitä kirjallisuudessa on esitetty. Strategisen tarpeen merkitys tuli 

selkeästi esille yritysostoprosessin lähtökohtana. Lisäksi prosessin etenemisen kan-

nalta merkityksellisenä nähtiin myös sisäiset hyväksymisportit, sillä ilman sisäistä hy-

väksyntää yritysostoprosessi ei voi jatkua. Kirjallisuudesta poiketen (Bhagwan, 2018; 

Galpin & Herndon, 2007) esille nousi myös erityisesti allekirjoittamisen ja kaupan päät-

tämisen välisen ajanjakson merkitys. Tämä aikaväli koettiin merkitykselliseksi, sillä sen 

pituuden ennustaminen on vaikeaa ja hyväksynnän saaminen viranomaisilta voi kestää 

toisinaan hyvin kauan. Toisaalta yksi haastateltavista kuitenkin totesi, että heidän ta-

vastaan toteuttaa yritysostoprosessi allekirjoitusvaihe puuttuu kokonaan. Lisäksi sa-

man haastateltavan kohdalla vaiheet tutki ja neuvottele tapahtuivat päinvastaisessa 

järjestyksessä, kyseisen yrityksen tapauksessa myyjälle annetaan ensin ostotarjous ja 

vasta tämän jälkeen aletaan suorittamaan due diligenceä. Kaikki haastateltavat 
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kuitenkin kokivat, että yritysostoprosessi jakautuu kahteen hyvin erilaiseen vaiheeseen, 

joista ensimmäinen on ostoa edeltävä vaihe ja seuraava oston jälkeinen, eli integraa-

tiovaihe. Kirjallisuudessa onkin todettu, että yritysostoprosessin kahtiajakoisuudesta ol-

laan hyvin yksimielisiä, kun taas muista vaiheista ei ole niin vahvaa konsensusta ja 

niiden lukumäärä, kesto ja järjestys voivat vaihdella (Gomes et al. 2013; Meglio et al. 

2017). 

Työn teoriaosuuden seuraavassa kappaleessa käsiteltiin yritysostoprosessin aikana il-

meneviä haasteita. Haasteet vaihtelevat yritysostoprosessin vaiheesta riippuen. Kirjal-

lisuudessa ostoa edeltävää vaihetta koskevat haasteet liittyivät ajankäyttöön (Kummer, 

2008; Cumming & Zambelli, 2017), kulttuuriin (Ahammad & Glaister, 2013; Schweiger 

et al. 1993), viestintään (Schweiger & DeNisi, 1991; Marks & Mirvis, 1985; Antoine & 

Kleiner, 2015) sekä ostohinnanmuodostamiseen (Inkpen et al. 2000; Goold et al. 1994). 

Oston jälkeisessä vaiheessa haasteet sinällään olivat ostohinnanmuodostamista lu-

kuun ottamatta samoja, mutta ne ilmenevät eri muodossa. Esimerkiksi kulttuuria kos-

kevat haasteet ostoa edeltävässä vaiheessa liittyvät enemmän siihen, saadaanko koh-

deyritystä koskevaa kulttuurista tietoa kerättyä tarpeeksi, jotta integrointi varmasti su-

juisi mahdollisimman mutkattomasti. Oston jälkeiset kulttuuriset haasteet taas liittyvät 

kahden kulttuurin yhteensovittamiseen käytännössä. Lisäksi oston jälkeisessä vai-

heessa haasteeksi tulee erityisesti avainhenkilöiden säilyttämiseen liittyvät ongelmat.  

Haastateltavien esille tuomat ongelmat olivat osittain kuitenkin hieman spesifimpiä kuin 

kirjallisuudessa kuvaillut, vaikkakin jotkin niistä varmasti voidaan asettaa johonkin kir-

jallisuudessa esille tulleeseen haastekategoriaan. Vastaukset haasteisiin liittyen myös 

vaihtelivat jonkin verran. Due diligencen koettiin olevan haastava ajankäytön suhteen 

ja haastateltavista kaksi koki due diligence -vaiheen kiireen tuovan paineita. Toisaalta 

esille tuotiin myös, että due diligenceen ei pidä investoida liikaakaan aikaa, sillä se tulee 

kalliiksi ja kyse on tasapainon löytämisestä ajankäytön suhteen. Esille tulivat myös siir-

tymäkauteen liittyvää yhteiseloa koskevat ongelmat sekä sopimusten uudelleenneu-

vottelemiseen liittyvät hankaluudet. Yksi haastateltavista koki kaikista haastavimmaksi 

kulttuurisen yhteensopivuuden sekä ostettavan yrityksen arvostamisen ja siihen liittyvät 

neuvottelut. Esille tuli näin ollen ajankäyttöön liittyviä haasteita sekä kulttuuriin liittyviä 
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haasteita. Toisaalta esimerkiksi siirtymäajan ongelmat tai niin kutsuttu punaisen ja si-

nisen tiimin syndrooma voitaisiin sikäli kategorisoida viestintään liittyviksi haasteiksi, 

että viestinnällä on varmasti merkittävä rooli siinä, että nämä kaksi ajanjaksoa saadaan 

sujuvasti vietyä läpi. Kukaan haastateltavista ei tuonut esille avainhenkilöiden säilyttä-

miseen liittyviä tekijöitä, vaikka kyseinen ongelma tuli selkeästi ilmi aiemmissa tutki-

muksissa (Galpin ja Herndon, 2007; Joo & Mclean, 2006; Little & Little, 2006). Voi olla, 

että he eivät joko kokeneet tätä ongelmaksi tai he eivät kokeneet sitä ainakaan niin 

merkittävänä ongelmana, että olisivat tuoneet sen esille. 

Kirjallisuusosion viimeisessä kappaleessa käytiin ensin läpi SaaS-palveluiden tuomia 

hyötyjä. Tätä käsiteltiin siksi, että tutkielmassa tarkasteltava työkalu pohjautuu SaaS-

palvelumalliin, joten siitä saatavien hyötyjen oletettiin liittyvän myös SaaS-palveluiden 

tuomiin etuihin. Tämän jälkeen käsiteltiin enemmän yritysostoprosessille kohdistettua 

sähköistä työkalua, virtuaalista datahuonetta ja tarkasteltiin, mitä ovat virtuaalisten da-

tahuoneiden tuomat edut ja toisaalta haitat.  

Monet Työkalun tuomat hyödyt olivat yleisiä SaaS-palveluiden tuomia etuja. Tällaisia 

etuja olivat tehokkuuteen liittyvät tekijät, kuten tiedon löytyminen yhdestä lähteestä, 

käyttöönoton helppous ja palvelun käyttäminen mistä vain. Lisäksi organisaation ulko-

puolisia henkilöitä oli helppo lisätä järjestelmään verrattuna perinteisiin, lisensoituihin 

ohjelmistoihin.  

Vaikka Työkalun tuomat hyödyt liittyivät SaaS-palvelun yleisiin etuihin, niin monet haas-

tateltavien kokemista hyödyistä olivat myös liitännäisiä siihen seikkaan, että Työkalu 

on suunniteltu juuri yritysostoprosessia varten. Haastateltavat kokivat, että Työkalun 

suuri etu on esimerkiksi sen käyttämä pipeline-ajattelutapa. Työkalussa on onnistuttu 

jakamaan yritysostoprosessi selkeisiin, juuri yritysostoprosessille ominaisiin vaiheisiin, 

mikä tekee yleiskuvan saamisesta ja prosessin seurannasta helppoa. Lisäksi Työkalu 

yhdistää datahuoneeseen ja projektinhallintaan liittyvät ominaisuudet ja toiminnallisuu-

det yhdelle alustalle, mikä helpottaa kokonaisuuden hallintaa. Virtuaaliseen datahuo-

neeseen liittyen kehuja saivat erityisesti käyttöoikeuksien hallintaan liittyvät toiminnalli-

suudet, sillä käyttöoikeuksia pystytään lisäämään ja poistamaan hyvin spesifillä tasolla. 
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Myös oheispalveluina tarjottavat playbookit koettiin erityisen hyödyllisiksi, sillä ne ovat 

auttaneet parhaiden käytäntöjen käyttöönotossa ja näin ollen yritysostoprosessin te-

hostamisessa. Lisäksi asiakaspalvelu koettiin merkitykselliseksi tekijäksi Työkalun 

käyttöön ja sen kehittämiseen liittyen. 

Toisaalta Työkalulla oli myös rajoitteita, joita haastateltavat toivoivat kehitettävän. Näitä 

olivat esimerkiksi vakaan mobiiliversion kehittäminen sekä Työkalun monoliittinen ark-

kitehtuuri. Lisäksi virtuaaliseen datahuoneen ominaisuuksiin liittyen toivottiin tarkem-

paa kulunvalvontaa, jotta nähtäisiin, miten ihmiset ovat esimerkiksi käsitelleet doku-

mentteja. Yhdellä haastateltavalla oli ajatus kokonaisesta kauppapaikasta, josta käyt-

täjät voisivat ostaa tietynlaiseen yritysostoprosessiinsa liittyviä tarkoituksenmukaisia 

resursseja, kuten konsultointipalveluja. Erityisesti datahuoneeseen liittyvät parannuk-

set ja markkinapaikan toteuttaminen tekisivät Työkalusta vielä yritysostoprosessis-

pesifimmän ja vastaisivat juuri yritysostoihin liittyviin tarpeisiin. Yksi haastateltavista 

nostikin esille sen, että, että tällä hetkellä Työkalu ei hänen mielestään kovin merkittä-

västi eroa yleisistä projektinhallintatyökaluista. Jotta Työkalulla voitaisiin vielä tehok-

kaammin tukea juuri yritysostoprosessin vaatimuksia, tulisikin siinä ottaa vielä tarkem-

min huomioon juuri yritysostoprosessille ominaiset piirteet ja vaatimukset. 

Kuitenkin myös käyttäjällä on oma roolinsa sen suhteen, saadaanko käyttöönotetusta 

työkalusta irti kaikki sen potentiaali. Haastatteluissa tuli esimerkiksi ilmi, että Työkalua 

ei joissain tapauksissa käytetty kuin vain yritysostoprosessin ostoa edeltävässä vai-

heessa. Lisäksi ongelmaksi muodostui laajemman käytön osalta organisaation muu-

tosvastarinta. Muutosjohtamisella onkin tärkeä rooli siinä, että uudet työkalut saataisiin 

jalkautettua koko organisaatioon ja näin vapautettua niiden koko potentiaali. 

 

5.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen myöntä-

minen, että tutkimuksen keskeinen tutkimusväline on tutkija itse. Tällöin luotettavuuden 

arviointi koskee koko tutkimusprosessia. Laadulliset tutkimusraportit sisältävätkin 
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paljon tutkijan omaa pohdintaa ja ovat usein henkilökohtaisempia kuin kvantitatiiviset 

tutkimukset. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida uskottavuuden, 

siirrettävyyden, varmuuden ja vahvistavuuden perusteella. (Eskola & Suoranta, 1998) 

Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkijan on tarkistettava, vastaavatko hänen kä-

sitteellistyksensä ja tulkintansa tutkittavien käsityksiä (Eskola & Suoranta, 1998). Us-

kottavuutta voi tutkielmassa heikentää se, että haastattelut toteutettiin englanniksi, 

jonka jälkeen ne käännettiin suomeksi. Haastateltavista vain yksi oli natiivi englannin 

kielen puhuja. Koska kaksi muuta eivät puhuneet omalla äidinkielellään, on asioiden 

ilmaiseminen voinut jäädä vaillinaiseksi. Lisäksi haastatteluiden käännöksessä on voi-

nut jäädä jotain olennaista pois, mikäli esimerkiksi terminologia on tulkittu väärin. Nau-

hoitteissa oli myös kohtia, jotka olivat jääneet äänenlaadun vuoksi epäselviksi tai eivät 

olleet tulkittavissa lainkaan. Myös tällöin jotain olennaista on voinut joko jäädä koko-

naan pois, tai se on voitu tulkita virheellisesti. 

Siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tutkimustulokset voidaan siirtää tilan-

teesta toisiin, vastaavanlaisiin tilanteisiin (Järvenpää, 2006). Koska yritysostoproses-

siin liittyvät tekijät ovat hyvin monimutkaisia, on melko epätodennäköistä, että tutkimuk-

sen tuloksia voitaisiin sellaisenaan yleistää koskemaan myös muita vastaavanlaisia ti-

lanteita. Yleisesti ottaen katsotaankin, ettei laadullinen tutkimus sosiaalisen todellisuu-

den monimuotoisuudesta johtuen tue yleistämistä (Eskola & Suoranta, 1998). Toisaalta 

esimerkiksi haastateltavien näkemykset tarkasteltavan työkalun tuomista eduista olisi-

vat todennäköisesti jossain määrin siirrettävissä koskemaan myös jotakin toista SaaS-

palvelumallia käyttävää työkalua. Sen sijaan haastateltavien näkemyksiä liittyen yritys-

ostoprosessissa ilmeneviin haasteisiin ei välttämättä voitaisi siirtää koskemaan mitä 

tahansa projektiluontoista prosessia. 

Tutkimuksen varmuus riippuu siitä, kuinka hyvin tutkimuksessa on otettu huomioon 

myös tutkimukseen ennustamattomasti vaikuttavat ennakkoehdot. Tällaisia ennusta-

mattomia ennakkoehtoja ovat esimerkiksi tutkijan ennakkokäsitykset. (Järvenpää, 

2006) Tutkielmaa tehtäessä pyrittiin mahdollisimman objektiiviseen lähestymistapaan. 

Haastateltavia ei yritetty johdatella antamaan ennakkokäsityksiä vastaavia vastauksia 
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ja esimerkiksi lisäkysymysten esittäminen pyrittiin pitämään mahdollisimman alhai-

sena, jotta haastattelutilanteesta ei tulisi johdattelevaa. 

Tutkimuksen vahvistavuudella tarkoitetaan sitä, että tehdyt tulkinnat saavat tukea myös 

toisista, vastaavaa ilmiötä tarkastelleista tutkimuksista (Eskola & Suoranta, 1998). Tut-

kimuksesta saadut tulokset vastasivat hyvin paljolti sitä, mitä myös kirjallisuudessa on 

esitetty. Erityisesti yritysostoprosessin kulkua ja siinä esiintyviä haasteita tutkittaessa 

esille tuli monia, myös aiemmassa tutkimuksessa esille tulleita tekijöitä ja ilmiöitä. 

Koska yritysostoprosessia tukevista moderneista työkaluista ei sen sijaan juuri ole 

aiempaa tutkimusta, on vaikeaa sanoa, mikä vahvistavuuden taso tämän asian suhteen 

on. Toisaalta esimerkiksi kirjallisuudessa esitettyjä SaaS-palveluihin liitettyjä etuja tuo-

via tekijöitä nousi runsaasti esille myös tässä tutkielmassa. Tästä näkökulmasta tämä 

tutkielma vahvistaa myös aiemmista tukimusta saatuja tuloksia. 

Aineiston koon voidaan katsoa jonkin verran heikentävän tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimukseen osallistui vain kolme henkilöä, joten aineistoin kyllääntymistä, eli satu-

raatiota ei todennäköisesti saavutettu. Aineiston kyllääntymisellä tarkoitetaan sitä, että 

tiedonantajat eivät tuota tutkimusongelman kannalta enää uutta tietoa (Järvenpää, 

2006). Näin ollen jotakin sellaista olennaista, joka olisi suuremmalla otannalla tullut ilmi, 

on voinut jäädä puuttumaan. 

 

5.3 Jatkotutkimusmahdollisuuksia 

 

Yritysostoprosessiin fokusoituneisiin projektinhallintatyökaluihin liittyvää tutkimusta ei 

tutkielmaa varten ollut juurikaan saatavilla. Tällaiset työkalut ovatkin vielä varsin uusi 

ilmiö markkinoilla. Lisää tutkimusta aiheeseen liittyen tarvitaan, jotta esimerkiksi yrityk-

set voisivat ymmärtää paremmin, kuinka yritysostoprosessia voidaan tukea kaikista te-

hokkaimmin, millaiset työkalut ovat tähän tarpeeseen sopivimpia ja millaisia ominai-

suuksia työkaluilta vaaditaan, jotta ne voisivat tarjota parhaan mahdollisen tuen. Lisäksi 

tässä tutkielmassa tarkasteltiin vain yhtä markkinoilla tarjolla olevaa yritysostoproses-

sille tarkoitettua työkalua. Tutkimusta voisi siis laajentaa tarkastelemaan myös muita 
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vaihtoehtoja, jolloin saataisiin mahdollisesti vielä tarkempi vastaus siihen, miten mo-

dernit työkalut voivat tukea yritysostoprosessia. 

Tulevaisuudessa voitaisiin tutkia myös esimerkiksi sitä, missä määrin yritysostoproses-

siin fokusoituneet projektinhallintatyökalut parantavat yritysostoprosessin sujuvuutta 

verrattuna yleisiin projektinhallintatyökaluihin. Tutkimus voitaisiin toteuttaa tarkastele-

malla sitä, kuinka paljon esimerkiksi aikaa säästetään vertailemalla yritysostoprojek-

teja, joissa on käytetty yleisiä projektinhallintatyökaluja niihin, joissa on käytetty integ-

roituja, yritysostoprosessille tarkoitettuja työkaluja. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1. Haastattelukysymykset 

 

 

BACKGROUND INFORMATION 

1. Company’s background: size of the company and industry? 

2. The position of the interviewee/interviewees?  

 

M&A PROCESS AND THE EMERGING CHALLENGES IN GENERAL 

1. How does the M&A process usually progress? For example: 

  What kind of stages/phases does the M&A process include? 

  Where does the process begin? Where does it proceed after that?  

What is seen as the end point of the process?  

2. What are the typical challenges that emerge during the process and different 

stages? 

 

ABOUT THE TOOL 

1. For what challenge/challenges was Tool acquired for? 

2. How has Tool helped with the challenges that emerge during the acquisition 

process? 

3. How has Tool failed in supporting the acquisition process?  

4. How should Tool be developed? 

 


