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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimusaiheen esittely ja tausta 

Yrityskaupat ovat olleet merkittävässä kasvussa organisaatioiden kasvustrategiassa 

viimeiset kolme vuosikymmentä (Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances). 

Globalisaatio on koventanut kilpailua markkinoilla, ja uusille markkinoille 

laajentuminen voi olla jopa välttämätöntä kilpailussa pärjäämisen kannalta. 

Yrityskaupoilla tavoitellaan esimerkiksi mittakaava- ja synergiaetuja (Immonen, 2018, 

s. 30), nopeaa kasvua, uusia tuotteita ja teknologioita, uusia markkinoita ja asiakkaita 

sekä kilpailun vähentämistä (Renneboog & Vansteenkiste, 2019). Joskus motiivit 

voivat olla negatiivisempia, kuten taloudellisten riskien välttäminen ja poliittisiin 

vaatimuksiin varautuminen (Postma & Roos, 2016). Suuri osa kaupoista kuitenkin 

epäonnistuu (Thelisson, 2021). Yrityskauppojen suosion kasvun takia on tärkeää 

analysoida niiden onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tulosten pohjalta organisaatiot 

voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja toteuttaa kauppoja paremmalla 

menestyksellä. 

Weber ym. (2014, s. 5–9) jakavat yrityskauppojen onnistumiseen vaikuttavat tekijät 

taloudellisiin, strategisiin sekä organisaatiokäyttäytymiseen liittyviin tekijöihin. 

Heidän mukaansa organisaatiokäyttäytymiseen keskittyvät tutkijat näkevät 

inhimillisten tekijöiden laiminlyömisen olevan suurin syy yrityskauppojen 

epäonnistumiseen. Heidän mukaansa esimerkiksi kulttuuriset ja johdolliset erot 

organisaatioissa voivat aiheuttaa sen, ettei tavoitteita saavutetakaan. Ongelmia 

aiheutuu erityisesti integraatioprosessissa. Larsson ja Finkelstein (1999, s. 6) 

määrittelevät yrityskauppoihin liittyvän integraation seuraavasti: ”the degree of 

interaction and coordination between the two firms involved in a merger or 

acquisition”, eli yrityskauppoihin osallistuvien kahden yrityksen välisen 

vuorovaikutuksen ja koordinoinnin aste. Tämän voi ulottaa koskemaan myös 

useampaa kuin kahta yritystä. Integraatiota tapahtuu monella eri osa-alueella, mutta 

tässä työssä keskityn erityisesti sosiokulttuuriseen integraatioon. Stahl ja Voigt (2008) 

kuvaavat sosiokulttuurisen integraation sisältävän esimerkiksi positiivisten asenteiden 

luomisen toiseen organisaatioon ja jaetun identiteetin ja luottamuksen syntymisen. 
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Etätyö on Covid-19-pandemian myötä yleistynyt huomattavasti, ja myös se voi 

vaikuttaa integraation onnistumiseen. Etätyö on yleistä erityisesti tietotyötä tekevien 

keskuudessa: esimerkiksi U.S. Bureau of Labor Statistics -tilastojen mukaan pandemia 

aiheutti Yhdysvalloissa etätyön aallon vuonna 2020 erityisesti kaupallisella alalla, 

johtotehtävissä sekä asiantuntijatehtävissä työskentelevien keskuudessa. Toisaalta 

paljon tietotyötä tekevien organisaatioiden välisessä yrityskaupassa integraatio on 

erityisen tärkeää tiedon jakamisen ja siten synergian mahdollistamisen kannalta, 

kunhan innovaatioille jätetään tilaa. Tämän takia on kiinnostavaa tarkastella etätyön ja 

yrityskaupan sosiokulttuurisen integraation välistä yhteyttä. Sekä yrityskauppoja ja 

integraatiota että etätyötä on tutkittu paljon: Esimerkiksi Stahl ym. (2013) käsittelevät 

katsauksessaan sosiokulttuurista integraatiota käyttäen hyväksi hyvin paljon aihetta 

käsitteleviä artikkeleita, ja King ym. (2004) tutkivat meta-analyysissään 93 artikkelia 

koskien yrityskauppojen jälkeistä suoriutumista. Charalampous ym. (2019) käyvät 

tutkimuksessaan systemaattisesti läpi etätyön vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin, 

ja käyttävät tähän 3082 artikkelia aiheesta. Tutkimukset eivät kuitenkaan tuo esille 

sitä, missä sosiokulttuurisen integraation ja etätyön yhtymäkohdat ovat. Tuonkin 

tutkimuksessani tämän uuden näkökulman yrityskauppoihin ja sosiokulttuuriseen 

integraatioon: Kuinka etätyö vaikuttaa työssä suoriutumiseen ja sosiokulttuurisen 

integraation onnistumiseen yrityskauppojen yhteydessä? Mitä keinoja organisaation 

johdolla on sosiokulttuurisen integraation sujuvaa toteuttamista varten 

yrityskauppojen yhteydessä silloin, kun työntekijät tekevät pääasiassa etätöitä? 

Vastaamalla näihin kysymyksiin ymmärretään paremmin ja selkeämmin, mitä 

yritykset voivat tehdä erityisesti henkilöstöjohtamisen näkökulmasta, jotta 

yrityskaupat toteutuvat onnistuneesti. 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Yrityskauppoihin vaikuttavat monet tekijät, joista sosiokulttuurinen integraatio on 

tämän tutkimuksen keskiössä. Epäonnistuneiden kauppojen takana on usein 

sosiokulttuurisia ongelmia (Patel, 2012), joten on aiheellista tutkia, mikä ongelmia 

aiheuttaa. Koska yrityskauppojen lisäksi myös etätyö on yleistynyt huomattavasti 

erityisesti viime vuosina (Jones, 2020; Keyriläinen, 2020; Keyriläinen, 2021), on 

ajankohtaista tarkastella, miten se vaikuttaa näihin ongelmiin ja sosiokulttuurisen 

integraation onnistumiseen. Tässä tutkimuksessa tarkastelen, mitä yhteisiä teemoja 
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etätyössä ja sosiokulttuurisessa integraatiossa on, ja miten etätyö vaikuttaa näihin 

tekijöihin.  

Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa yrityksille tietoa siitä, mitä niiden tulisi ottaa 

huomioon henkilöstöjohtamisessa toteuttaakseen sosiokulttuurisen integraation 

yrityskauppojen yhteydessä mahdollisimman onnistuneesti. Tutkimusongelmana on 

selvittää, miten etätyö vaikuttaa sosiokulttuuriseen integraatioon yrityskaupoissa ja 

mitä yritykset voivat tehdä edistääkseen sosiokulttuurista integraatiota tilanteessa, 

jossa henkilöstö tekee pääasiassa etätöitä. Pyrin siis yhdistämään nämä ilmiöt, joita ei 

läpikäymissäni tutkimuksissa tarkastella yhdessä. Pyrin selvittämään, tuoko etätyö 

ongelmia tai mahdollisuuksia yrityskauppoihin liittyvään sosiokulttuuriseen 

integraatioon. Vastaan tutkimuksessani seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

• Mikä on etätyön rooli sosiokulttuurisen integraation onnistumisessa 

yrityskaupoissa? 

• Mitä organisaatio voi tehdä edistääkseen sosiokulttuurista integraatiota 

etätyötä harjoittavissa yrityksissä? 

1.3 Tutkimuksen rakenne ja menetelmät 

Tutkimuksen luvussa kaksi määrittelen, mitä yrityskaupoilla tarkoitetaan, ja kerron 

yrityskauppojen yleisyydestä ja eri tyypeistä. Samassa luvussa määrittelen myös 

niiden onnistumisen ja epäonnistumisen ja keskityn erityisesti sosiokulttuurisen 

integraation rooliin ja vaikutuksiin yrityskaupoissa. Tarkastelen myös 

henkilöstöjohtamisen keinoja sosiokulttuurisen integraation edistämiseksi. Tämän 

jälkeen kolmannessa luvussa tarkastelen etätyötä ja sen vaikutuksia työssä 

suoriutumiseen sekä erityisesti sen inhimillisiä vaikutuksia. Tarkastelen myös 

henkilöstöjohtamisen vaikutuksia etätyöhön ja keinoja sen edistämiseksi. Neljännessä 

luvussa eli analyysissä yhdistän aihealueet, eli tarkastelen yrityskauppoihin liittyvää 

sosiokulttuurista integraatiota etätyön näkökulmasta. Poimin sosiokulttuurisesta 

integraatiosta ja etätyöstä niitä yhdistävät avaintekijät ja analysoin, mitä keinoja 

organisaatioilla on edistää etätyötä harjoittavan henkilöstön integraatiota. 

Johtopäätöksissä käyn läpi tehtyä tutkimusta ja kerron tulkintani siitä sekä vastaukset 
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tutkimuskysymyksiin. Pohdin myös tutkimuksen heikkouksia ja esitän ehdotuksia 

jatkotutkimuksia varten. 

Tutkimuksessani tutkimusmetodina on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. 

Kirjallisuuskatsausten tarkoitus on koota yhteen aiempia tutkimustuloksia ja 

muodostaa niiden pohjalta uusia tutkimustuloksia. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on 

yleiskatsaus, jolle ei ole tiukkoja metodisia sääntöjä, mutta jolla silti voidaan kuvata 

tutkittua aihetta laajasti. Tarkemmin määriteltynä katsaukseni on narratiivinen 

kirjallisuuskatsaus, joka on yksinkertaisin kirjallisuuskatsauksen muoto. Sen 

tavoitteena on jäsentää epäyhtenäistä tietoa järkeväksi kokonaisuudeksi ja sillä 

voidaan saada laaja kuva aiheesta. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus voidaan edelleen 

jakaa toimitukselliseen, kommentoivaan ja yleiskatsaukseen, joista tämä tutkimus 

edustaa viimeisintä. Yleiskatsaus on laaja kirjallisuuskatsaus, jolla pyritään 

tiivistämään aiempia tutkimuksia ja ajantasaistamaan tutkimustietoa, mutta lähteet 

eivät käy läpi systemaattista seulaa. (Salminen, 2011.) Tässä tutkimuksessa lähteinä 

käytän pääasiassa aiheeseen liittyviä tieteellisiä, vertaisarvioituja artikkeleita, virallisia 

tilastoja sekä muutamia tietokirjoja ja organisaatioiden verkkosivuja. Artikkeleiden 

etsinnässä käytän pääasiassa Ebsco- ja ProQuest-tietokantoja sekä Google Scholar-

hakukonetta, ja lähteiden luotettavuuden arvioinnin tukena käytän JUFO-portaalia. 
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2 YRITYSKAUPAT 

2.1 Määritelmä, tyypit ja yleisyys 

Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään usein termiä mergers and acquisitions 

tai lyhyesti M&A yrityskaupoista puhuttaessa. Merger on verrattavissa 

suomenkieliseen sanaan fuusio, jolla viitataan usein kahden tasavertaisen 

organisaation yhdistymiseen ja sulautumiseen, josta sovitaan yhdessä. Acquisition sen 

sijaan viittaa siihen, että toinen, usein suurempi organisaatio ostaa pienemmän 

organisaation. (Turpeinen, 2011.) Yhdistetyllä termillä M&A ei siis tehdä eroa 

yrityskauppojen ja fuusioiden välillä. Tässä tutkimuksessa puhun yrityskaupoista, 

mutta viittaan sillä sekä kauppoihin että fuusioihin. 

Yrityskaupalla tarkoitetaan toisen yrityksen tai sen osan ostamista. Kaupan kohteena 

voi olla kohdeyrityksen liiketoiminta, johon kuuluu usein myös liikeomaisuutta, kuten 

koneita, laitteita ja varastoa. Omistuskaupassa kaupan kohteena ovat kohdeyrityksen 

osakkeet. (Immonen, 2018, s. 40.) Yritysostajat voidaan täten jakaa kaupan kohteen 

perusteella synergistisiin ostajiin ja pääomasijoittajiin (Katramo ym., 2013, s. 20). 

Tässä tutkimuksessa keskityn synergistisiin yrityskauppoihin sekä niihin liittyviin 

tavoitteisiin, haasteisiin ja menestykseen. Yrityskaupoilla tarkoitan myös minkä 

tahansa organisaatioiden välistä kauppaa. 

Yrityskaupan vaiheet voidaan jakaa suunnitteluun ja toteutukseen. Tarkemmin 

suunnitteluvaihe voidaan jakaa liiketoimintasuunnitelmaan ja 

yrityskauppasuunnitelmaan, toteutusvaihe sen sijaan sisältää usein 

kohdeorganisaation etsinnän, seulonnan, yhteydenottamisen kohteeseen, neuvottelut, 

integraation suunnittelun, kaupan toteutuksen, integraation ja kauppojen jälkeisen 

arvioinnin. (DePamphilis, 2015, s. 140.) Yrityskauppoihin kuuluu siis monta eri 

vaihetta, jotka vaativat huolellista suunnittelua. 

Yrityskaupat jaetaan strategiansa mukaan usein myös horisontaalisiin ja vertikaalisiin 

kauppoihin. Horisontaalinen kauppa tarkoittaa, että sekä ostaja että myyjä ovat saman 

toimialan kilpailijoita, jolloin ostaja usein pyrkii vähentämään kohtaamaansa kilpailua 

ja saamaan mittakaavaetua. Onnistuessaan horisontaalinen yrityskauppa tuo 
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ostajalleen skaala- ja synergiaetuja sekä mahdollisesti lisäystä tuoteportfolioon. Tästä 

esimerkkinä toimii T-Mobile ja Sprint -yhtiöiden fuusio vuonna 2020 (T-Mobile, 

2020). Vertikaalinen kauppa käydään sellaisten yritysten välillä, jotka toimivat 

samalla alalla, mutta jalostus- tai jakeluketjun eri vaiheissa. Tällöin ostava yritys pyrkii 

ottamaan haltuunsa liiketoiminnan vaiheen, jota se ei ole aiemmin hallinnut. (Katramo 

ym., 2013, s. 26.) Esimerkiksi Starbucks (2017) osti ensimmäisen kahvitilansa Costa 

Ricasta vuonna 2013, jolloin se sai haltuunsa myös tuotantoketjun alkua. 

Kolmas esimerkki yrityskauppojen jaottelusta on konsentrinen ja konglomeratiivinen 

yrityskauppa. Konsentrisessa kaupassa yritykset toimivat eri toimialoilla, mutta niiden 

markkinat, jakelukanavat tai teknologia ovat samankaltaiset ja niiden liiketoiminnat 

täydentävät toisiaan. Esimerkiksi vuonna 2007 Coca Cola osti vitamiinivesiä 

valmistavan Energy Brands -yhtiön, joka tunnetaan myös nimellä glaceau (Coca Cola, 

2007). Myös konglomeratiivisessa kaupassa yritykset ovat eri toimialoilla, ja ostava 

yritys tavoittelee esimerkiksi täysin uutta tuotetta, teknologiaa tai markkina-aluetta. 

Esimerkiksi PepsiCo on ostanut useita yrityksiä laajentaakseen toimintaansa 

maantieteellisesti ja vahvistaakseen markkina-asemaansa. Se on ostanut yrityksiä, 

kuten Walkers Crisps ja Smith Crisps -yhtiöt Isossa-Britanniassa vuonna 1989, 

suurimman osan Gamesa-yhtiöstä Meksikossa vuonna 1990 sekä Lebedyansky-yhtiön 

Venäjällä vuonna 2007 (PepsiCo). Toisaalta mainittujen motiivien lisäksi eri toimialan 

rajat ylittävän yritysoston syynä voi myös olla tulosten vaihteluiden tasaaminen ja 

riskin hajauttaminen. (Katramo ym., 2013, s. 26–28.) 

Yrityskauppoja voi jaotella lisäksi monin tavoin, joita tässä tutkimuksessa ei mainita. 

Se on merkki siitä, että kauppoja käydään mitä moninaisimmista syistä. Organisaation 

tulee ennen kauppoja pohtia tavoitteitaan ja analysoida ja vertailla eri vaihtoehtoja. 

Itse prosessi on usein pitkä ja aikaa vievä, joten siihen tulee suunnata tarpeeksi 

resursseja. Yrityskaupat eivät lopu kauppoihin, vaan ne vaativat resursseja, ylläpitoa 

ja johtamista pitkään myös itse kaupan jälkeen. 

Yrityskauppojen määrä on kasvanut huimasti viimeiset kolme vuosikymmentä. 

Esimerkiksi vuonna 1990 yrityskauppojen volyymi maailmassa oli noin 540 biljoonaa 

Yhdysvaltain dollaria, kun vuonna 2020 sen määrä oli jo noin 2836 biljoonaa dollaria. 
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(Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances.) Kyseessä on siis hyvin yleinen ja 

jo siitä syystä merkittävä liikemaailman ilmiö. 

2.2 Yrityskauppojen onnistuminen ja epäonnistuminen 

Minkä tahansa projektin onnistumisen määritelmä riippuu aina tavoitteista. Jos 

yrityskauppojen tavoitteena on saavuttaa tietty liikevaihdon taso, kaikki tämän 

alittavat liikevaihdot voidaan katsoa epäonnistumiseksi. Yrityskaupoissa 

epäonnistumisen voisi määritellä myös esimerkiksi sillä, tekeekö uusi 

yrityskokonaisuus voittoa vai tappiota. Määritelmän väljyyden takia onnistuneiden 

yrityskappojen prosentuaalinen määrä vaihtelee huomattavasti eri tutkimusten välillä. 

Esimerkiksi Thelisson (2021) toteaa määrän vaihtelevan tutkimuksissa 40–60 

prosentin välillä. Liimatainen ja Lähteenmaa (2020, s. 20–21) sen sijaan mainitsevat 

epäonnistuneiden kauppojen määräksi 50–90 prosenttia yrityskaupoista, ja myös he 

korostavat epäonnistumisen ja tavoitteiden määrittelyn vaikutuksia näiden lukujen 

suureen vaihteluun. 

Taloudellisen näkökulman mukaan yrityskauppojen onnistumisen määrittää yrityksen 

osakekurssi ja sen kehitys, tyypillisesti kapean aikaikkunan sisällä mitattuna. 

Organisaatiokäyttäytymisen näkökulma keskittyy sen sijaan esimerkiksi kulttuurien 

yhteensovittamisen sujuvuuteen ja muihin inhimillisiin seikkoihin. Strateginen 

näkökulma mittaa strategian ja sisäisten tavoitteiden onnistumista strategiajohtamisen 

näkökulmasta. Siinä keskitytään itse strategiseen prosessiin, jolla pyritään luomaan 

lisäarvoa uudelle yritykselle, eli esimerkiksi tiedon, taidon ja kykyjen siirtämiseen, 

jakamiseen ja kehittämiseen. (Rosenzweig, 1993.) Näkökulmasta riippuu myös se, 

minkä nähdään olevan tärkein syy yrityskauppojen onnistumiseen tai 

epäonnistumiseen. 

Yrityskauppojen suosio huolimatta niihin liittyvistä epäonnistumisten määrästä on 

pohdituttanut tutkijoita jo pitkään. Myös syitä kauppojen epäonnistumisille on tutkittu 

paljon. Perinteisesti yrityskauppojen jälkeistä menestystä on selitetty esimerkiksi 

ostajan monialaisuudella, osapuolten samankaltaisuudella tai erilaisuudella, 

maksutavalla ja aikaisemmalla kokemuksella yrityskaupoista (King ym., 2004). 

Sittemmin menestystekijöiksi on esitetty esimerkiksi organisaatioiden avainkykyjen 
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täydentävyyttä toisiinsa nähden, organisaatioiden kykyä omaksua kykyjä sekä 

sosiaalista integraatiota (Björkman ym., 2007). Ylipäätään kauppoihin liittyvä 

integraatio vaikuttaa olevan avainasemassa kauppojen onnistumisen kannalta 

(Steigenberger, 2017). Tässä tutkimuksessa keskityn sosiokulttuurisen integraation 

vaikutuksiin yrityskauppojen onnistumisessa. 

2.3 Sosiokulttuurisen integraation rooli yrityskaupoissa 

Integraation roolia yrityskauppojen onnistumisessa on tutkittu paljon (Steigenberger, 

2017). Esimerkiksi Patelin (2012) mukaan epäonnistuneiden yrityskauppojen ja 

integraation takana on usein inhimillisiä, kulttuurillisia ja kommunikaatioon liittyviä 

ongelmia. Hänen mukaansa kyseessä voi olla esimerkiksi kulttuurien yhteentörmäys 

tai vaikeuksia kommunikaatiossa ja johtamisessa, mikä voi johtaa esimerkiksi yleiseen 

negatiivisuuteen ja työntekijöiden moraalin, tuottavuuden ja avainkykyjen 

menettämiseen. Näiden tekijöiden voi olettaa vaikuttavan negatiivisesti 

yrityskauppojen ja integraation onnistumiseen ja ylipäätään organisaation 

menestykseen. Seuraavaksi käyn läpi integraation taustaa ja näitä sosiokulttuuriseen 

integraatioon vaikuttavia tekijöitä. 

Integraation taso 

On tiedossa, ettei korkea integraation taso johda automaattisesti onnistuneisiin 

kauppoihin. Jos esimerkiksi teknologiayritykset integroidaan tiukasti toisiinsa, jääkö 

innovaatioille tilaa? Haspeslaghin ja Jemisonin (1991) kehittämä 2x2-matriisi kuvaa 

sitä, kuinka organisaation tarvitsema autonomia ja tarve strategiselle yhteistyölle 

vaikuttavat ideaaliseen integraatioon ja tapaan tehdä yhteistyötä yrityskauppojen 

jälkeen (ks. kuvio 1). Mikäli tarve autonomialle ja yhteistyölle on matala, molemmat 

osapuolet voivat jatkaa toimintaansa itsenäisesti. Tällöin kyse onkin lähinnä 

taloudellisesta omistuksesta (holding). Myös siinä tapauksessa, että tarve autonomialle 

on korkea, mutta yhteistyölle matala, osapuolet voivat jatkaa toimintaansa suhteellisen 

itsenäisesti (preservation). Mikäli tarve sekä autonomialle että yhteistyölle on korkea, 

tavoitteena on symbioosi eli yhteistyö, jossa molemmat hyötyvät toisistaan mutta 

samalla säilyttävät osan autonomiastaan (symbiosis). Jos yhteistyön tarve on korkea, 

mutta autonomiaa ei tarvita, strategiana on sulauttaa osapuolet toisiinsa (absorbtion). 
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(Ellis & Lamont, 2004.) Tässä tutkimuksessa keskityn lähinnä tilanteisiin, joissa 

integraation tarve on korkea. 

 

Kuvio 1. Integraatiostrategioita yrityskaupoissa (mukaillen Ellis & Lamont, 2004, s. 84). 

Kulttuurierot 

Kulttuurilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi tietyn ryhmän jakamia arvoja ja 

toimintatapoja. Kulttuurieroilla voidaan tarkoittaa joko yrityskaupan osapuolten 

kansallisuuteen tai organisaatioon liittyvien kulttuurien eroja (Steigenberger, 2017). 

Kulttuurierot tulevat esille integraatiovaiheessa työntekijöiden vuorovaikutuksessa 

(Bauer ym., 2016). Niillä on vaikutusta integraation onnistumiseen. Esimerkiksi Yildiz 

(2016) toteaa osapuolten samankaltaisuuden lisäävän hyväntahtoisuuteen perustuvaa 

luottamusta, joka lisää toisen osapuolen neuvoista saamaa koettua hyötyä. Reusin 

(2012) mukaan kulttuurista voi riippua myös esimerkiksi se, kuinka tunteista 

viestitään, ja tämä vaikuttaa integraation onnistumiseen. Hän huomauttaa, että 

onnistuminen riippuu myös siitä, kuinka hyvin organisaatiossa siedetään erilaisuutta. 

Toisaalta tutkimus vahvistaa aiempia tutkimustuloksia siitä, että kulttuurierot tarjoavat 

mahdollisuuden oppimiselle ja synergioille. 
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Nahavandi ja Malekzadeh (1988) määrittelevät kulttuurien yhteensovittamisen 

strategiat sen perusteella, nähdäänkö toinen kulttuuri haluttavana ja kuinka tärkeää 

oman kulttuurin säilyttäminen on itselle (ks. kuvio 2). Mikäli toinen kulttuuri nähdään 

haluttavana ja oma kulttuuri tärkeänä, pyritään kulttuurit yhdistämään ja säilyttämään 

molempien parhaat puolet kompromisseja tehden (integration). Mikäli omaa kulttuuria 

ei arvosteta mutta toinen kulttuuri nähdään haluttavana, dominoiva kulttuuri 

omaksutaan koko organisaatioon (assimilation). Jos oma kulttuuri nähdään tärkeänä, 

mutta toisen kulttuuria ei arvosteta, osapuolet pysyvät erillään ja pitävät omat 

kulttuurinsa ja tapansa (separation). Mikäli kummankaan kulttuuria ei nähdä tärkeänä, 

molemmat kulttuurit kuihtuvat (deculturation). Kulttuurien kuihtuminen voi johtaa 

tunteeseen vieraantumisesta ja identiteetin katoamisesta (Berry, 1983 via Nahavandi 

& Malekzadeh, 1988, s. 83). 

 

Kuvio 2. Kulttuurien yhteensovittaminen yrityskaupoissa (mukaillen Nahavandi & Malekzadeh, 

1988, s. 83). 

Siinä missä kansalaisuuteen liittyvillä kulttuurieroilla voi olla integraatiota 

hyödyttäviä ja sitä hidastavia vaikutuksia, organisaatioon liittyvien kulttuurierojen 

vaikutukset ovat yleensä negatiivisia (Vaara ym., 2012). Esimerkiksi Larssonin ja 
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Finkelsteinin (1999) mukaan erot johtamistavoissa aiheuttavat kitkaa integraatiossa. 

Bauer ja Matzler (2014) toteavat kulttuurisen samankaltaisuuden johtavan 

epäviralliseen integraatioprosessiin, mikä helpottaa tavoitteisiin pääsyä. 

Viestintä 

Angwin ym. (2016, s. 2370) kuvailevat viestinnän olevan ”the glue that holds together 

the merging organizations” eli liima, joka pitää yhdistyvät organisaatiot yhdessä. 

Heidän mukaansa tehoton viestintä johtaa henkilöstön alhaiseen sitoutumiseen, 

epäluottamukseen, epäselvyyteen ja epävarmuuteen työpaikasta. Sen sijaan tehokkaan 

viestinnän he toteavat vähentävän epävarmuutta, lisäävän sitoutumista ja auttavan 

toteuttamaan yrityskaupat onnistuneesti. Myös Schweiger ja Denisi (1991) toteavat 

avoimen, oikeaan aikaan tapahtuvan viestinnän olevan ainoa keino vähentää 

yrityskauppojen luomaa epävarmuutta ja ahdistusta. Heidän mukaansa henkilöstö 

päätyy luottamaan huhupuheisiin, jos viestinnässä epäonnistutaan, ja tämä puolestaan 

lisää henkilöstön stressiä ja vähentää sitoutumista, työtyytyväisyyttä ja luottamusta 

organisaation johtoon. Schweiger ja Denisi toteavat näiden seurausten johtavan 

lisääntyneisiin poissaoloihin ja henkilöstön vaihtuvuuteen. 

Angwinin ym. (2016) mukaan viestinnän tulisi olla jatkuvaa virtaa, uskottavaa ja 

luotettavaa ollakseen vakuuttavaa: näin voidaan välttää huhupuheita aiheuttavia rakoja 

viestinnässä. Tämän lisäksi viestinnän tulisi heidän mukaansa olla rikasta eli tapahtua 

monen eri väylän, esimerkiksi kasvokkaisten tapaamisten, sähköpostiviestien ja 

konferenssien, kautta. Heidän mukaansa tämä vähentäisi epävarmuutta, helpottaisi 

organisatoristen ja kansallisten erojen aiheuttamia ongelmia ja edistäisi henkilöstön 

sitoutumista organisaatioon myös yrityskauppojen jälkeen. Myös Vaaran ja Tienarin 

(2011) ja Nikandroun ym. (2000) mukaan jatkuva, interaktiivinen viestintä lisää 

henkilöstön luottamusta organisaatioon.  

Viestintää voi olla myös liikaa. Organisaation johto saattaa vyöryttää henkilöstölle 

liikaakin tietoa, joka voi aiheuttaa informaatioähkyä. Joskus tällä yritetään viedä 

huomio pois sieltä, missä tietoa ei jaetakaan yhtä avoimesti. Mikäli toteutettua 

viestintää ei pidetä relevanttina ja rehellisenä, se aiheuttaa henkilöstössä 

epäluottamusta ja voi vähentää organisaatioon sitoutumista. (Angwin ym., 2016.) 
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Myös Zhu ym. (2004) toteavat, että viestinnän riittävyys ei aina johda 

työtyytyväisyyteen, vaan viestinnän tulisi olla tarkoituksenmukaista ja suunniteltua. 

Heidän mukaansa yrityskaupoissa tulisi ottaa huomioon tilannekohtaiset tavoitteet ja 

henkilöstön tarpeet ja huolet. 

Työidentiteetti 

Sosiaalisen identiteetin teorian (social identity theory) mukaan ryhmä, johon ihminen 

kuuluu tai tuntee kuuluvansa, määrittää hänen identiteettiään. Ryhmä voi olla 

esimerkiksi kansalaisuus, joukkue, sukupuoli – tai työpaikka. Ryhmä määrittää 

osaltaan sitä, kuinka ihminen ajattelee ja käyttäytyy. (Hogg ym., 1995.) 

Koska ihminen viettää suuren osan elämästään töissä, työpaikalla voi olla suuri 

vaikutus työntekijän identiteettiin. Työidentiteetti (organizational identification) 

vaikuttaa työntekijän työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen ja käyttäytymiseen ja tätä 

kautta yrityksen menestykseen. (Ashforth & Mael, 1989.) Se vaikuttaa omaan kuvaan 

itsestä osana organisaatiota ja oman työn merkityksestä. Vahva työidentiteetti 

vahvistaa myös esimerkiksi henkilöstön lojaaliutta sekä aktiivisuutta lisäämällä 

työroolien ulkopuolisia toimintoja (Riketta, 2005). 

Yrityskaupat usein horjuttavat henkilöstön työidentiteettiä. He joutuvat mahdollisesti 

luopumaan vanhoista tavoistaan ja omaksumaan uusia sääntöjä ja normeja. 

Organisaation täytyy siksi kyetä viestimään henkilöstölle yrityksen strategiset 

tavoitteet ja yrityskaupoissa muotoutuvat uudet työroolit ja odotukset. Mikäli tässä 

epäonnistutaan, se vaikuttaa negatiivisesti henkilöstön työidentiteettiin, joka 

puolestaan voi heikentää henkilöstön sitoutumista ja organisaation suorituskykyä. 

(Angwin ym., 2016.) 

Uran jatkuvuudella ja koetulla reilulla kohtelulla on positiivinen vaikutus henkilöstön 

uuteen organisaatioon samaistumiseen. Mitä suurempia työhön liittyviä muutoksia 

yrityskauppojen yhteydessä on odotettavissa, sitä suurempi positiivinen vaikutus myös 

reiluudella on samaistumiseen. Myös organisaatioiden samankaltaisuus ja 

organisaatioidentiteetin vahvuus vaikuttaa samaistumiseen: jos ostavalla 

organisaatiolla on samankaltainen, vahva identiteetti kuin ostetulla organisaatiolla, 
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ostetun organisaation henkilöstö samaistuu ostavaan osapuoleen vahvemmin. 

(Edwards & Edwards, 2012.) 

Työtyytyväisyys ja -motivaatio 

Itseohjautuvuusteoria (self-determination theory) perustuu siihen, että ihmisen 

motivaatio vaatii pätevyyden (competence), autonomian (autonomy) ja yhteyden 

(relatedness) tunnetta (Ryan & Deci, 2000). Ryanin ja Decin mukaan nämä tarpeet 

pätevät kontekstista riippumatta, niinpä ne on yhdistetty myös työelämään: motivaatio 

ja menestyminen vaativat työntekijältä pätevyyttä hoitaa työtehtävät hyvin, 

autonomiaa valita työtavat sekä mielekästä vuorovaikutusta kollegoiden kanssa 

(Schade ym., 2021). 

Mikäli yrityskauppoja ei hoideta hyvin, se voi johtaa henkilöstön työtyytyväisyyden 

laskuun. Kauppojen aiheuttamat muutokset työssä voivat lisätä pelkoa ja stressiä, jotka 

puolestaan voivat vähentää työtyytyväisyyttä ja organisaatioon sitoutumista (Cho ym., 

2017). Tämä vaikuttaa negatiivisesti integraation ja yrityskauppojen onnistumiseen. 

Työtyytyväisyyteen vaikuttavat lukemattomat seikat, ja se on vuorovaikutuksessa 

monen jo mainitun tekijän, kuten viestinnän ja työidentiteetin kanssa. 

Luottamus ja muutosten koettu merkitys 

Yrityskaupat saattavat aiheuttaa henkilöstössä epävarmuutta ja epäluottamusta. 

Epäluottamus horjuttaa yrityskauppoja ja hidastaa integraatiota. Stahlin ja Sitkin 

(2010) mukaan luottamukseen vaikuttavat organisaatioiden aiemmat suhteet, 

erilaisuus tai samankaltaisuus ja tavoiteltu integraation taso.  Luottamus on tärkeää 

paitsi työntekijöiden ja johtajien välillä, myös johtajien kesken ja työntekijöiden 

kesken. Johdon tulisikin luoda sellaisia organisatorisia rakenteita, jotka edistävät myös 

työntekijöiden keskinäistä luottamusta. (Stahl ym., 2013.) Birkinshawin ym. (2000) 

mukaan molemminpuolinen kunnioitus ja luottamus sekä jaettu identiteetti edistävät 

myös työtehtävien integraatiota. 

Luottamusta lisäävät myös esimerkiksi toimiva viestintä ennen yrityskauppoja ja 

niiden jälkeen, hyvät suhteet työntekijöiden ja johdon välillä sekä korkea 
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muutostoleranssi. Sen sijaan taloudellinen epävarmuus aiheuttaa henkilöstössä 

epäluottamusta, joten organisaation johdon tulisi olla mahdollisimman avoin 

talouspolitiikastaan. Uuden organisaation johdon tulisi pyrkiä luomaan 

mahdollisimman hyvät välit uusiin työntekijöihin aikaisessa vaiheessa, sillä se lisää 

luottamusta. (Nikandrou ym., 2000.) 

Yrityskaupoista seuraa paljon muutoksia esimerkiksi työuraan. Muutosten merkitys ja 

tarkoitus voi kuitenkin jäädä hyvin epäselväksi henkilöstölle. Sopimusten 

luottamuksellisuuden aiheuttama mahdollinen salamyhkäisyys aiheuttaa 

hämmennystä entisestään. Henkilöstön täytyy rakentaa merkitystä johdon sanojen, 

tehtyjen päätösten ja tapahtuneiden muutosten perusteella. Merkityksen rakentaminen 

(sensemaking) on sosiaalinen prosessi, jossa henkilöstö erilaisten 

vuorovaikutustilanteiden kautta rakentaa pohjaa uudelle työidentiteetille ja se 

vaikuttaa ymmärrykseen siitä, mitä tapahtuu ja miksi. Tässä johdolla on roolinsa 

esimerkiksi perustellessaan, miksi muutoksia tapahtuu ja miksi kauppa on tarpeellinen 

(sensegiving). (Stahl ym., 2013.) Merkityksen kokemuksen muodostumisella voi 

olettaa olevan yhteys myös henkilöstön luottamukseen ja sitä kautta integraation 

onnistumiseen. 

2.4 Henkilöstöjohtamisen keinot integraation tukemiseksi 

Patelin (2012) mukaan hyvin suunniteltu ja toteutettu integraatiostrategia on 

yrityskaupoissa avainasemassa. Hän korostaa, että integraatiota varten tulisi olla 

projektitiimi ja virallinen integraatiosuunnitelma. Ashkenas ja Francis (2000) 

määrittävät tarkasti, mitkä ovat integraatiojohtajan avaintehtävät: luoda integraatiolle 

rakenne esimerkiksi luomalla yhteisiä työryhmiä ja aikatauluja tehtäville, olla niin 

sanottu lähettiläs ja viestinviejä eri osastojen kesken ja toimia tulkitsijana kulttuurien 

välillä, organisoida työtä ja parhaiden työtapojen siirtoa ja käyttöönottoa sekä 

vauhdittaa päätöksentekoa ja niiden toimeenpanoa ja seurata integraation toteutumista 

suunnitellussa aikataulussa. Heidän mukaansa johtaja on siis niin sanotusti 

kapellimestari, jonka tulisi kyetä pitämään pää kylmänä yrityskauppojen 

kaaoksessakin. Ashkenas ja Francis myös korostavat johtajan kykyä reflektoida omaa 

toimintaa integraatiossa ja kykyä oppia virheistä. 
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Yleisiä henkilöstöjohtamisen keinoja sosiokulttuurisen integraation tukemiseksi ja 

henkilöstön sitouttamiseksi ovat esimerkiksi yhteiset koulutukset ja tapaamiset, 

työnkierto, lyhyet vierailut muilla osastoilla sekä yhteiset, osastojen rajat ylittävät 

tiimit, työryhmät ja komiteat (Birkinshaw ym., 2000; Björkman ym., 2007). Useilla 

toimilla pyritään lisäämään sosiaalista vuorovaikutusta työntekijöiden välillä. Tämä 

edistää toisen organisaation kulttuurista oppimista ja kulttuurien sulautumista, mikä 

puolestaan edistää parhaiden toimintatapojen välittymistä. Työnkierron vaikutus 

motivaatioon on tosin hieman kyseenalainen, sillä niistä ollaan erimielisiä: esimerkiksi 

Hsieh ja Chao (2004) toteavat sen vähentävän työn monotonisuutta ja näin ollen 

lisäävän työmotivaatiota, kun taas Eriksson ja Ortega (2006) eivät löydä yhteyttä 

työnkierron ja paremman työmotivaation välillä. 

Aguileran ja Denckerin (2004) mukaan henkilöstöjohdolla on tärkeä rooli 

yrityskaupoissa esimerkiksi konfliktien käsittelyssä, uuden johtamissysteemin ja 

kulttuurin luomisessa sekä viestinnässä, joilla he voivat vähentää henkilöstön 

vaihtuvuutta. Aguilera ja Dencker korostavat viestintää, sen mahdollistamista sekä 

koulutuksen kehittämistä henkilöstöjohdon tehtävinä integraatiossa. He kuitenkin 

huomauttavat, että henkilöstöjohdon strategian tulisi olla linjassa yrityskauppoihin 

liittyvän strategian ja tavoitteiden kanssa. Esimerkkinä he mainitsevat henkilöstön 

säilyttämisen: onko kauppojen tavoitteena irtisanoa turhat työntekijät ja näin säästää, 

vai onko tärkeämpää nimenomaan säilyttää työntekijät ja heidän taitonsa? 

Henkilöstöjohdon täytyy tehdä päätöksensä näiden tavoitteiden mukaisesti. Tämä 

rajaa henkilöstöjohdon vapautta tehdä päätöksiä täysin itsenäisesti. 

Rodríguez-Sánchezin ym. (2018) mukaan yrityksen johdon toiminnan täytyy olla 

ennakoivaa integraatioprosessissa, jotta mahdolliset ongelmat havaitaan ja ratkaistaan 

ajoissa. Tärkeinä tekijöinä integraatioprosessissa he nostavat esille johdon 

vahvistamisen, henkilöstöresurssien tarjoamisen ja arvioinnin, rakenteen, strategian ja 

kulttuurin arvioinnin sekä yritysostoprosessin hallinnan. Heidän mukaansa 

arvostetuimpia piirteitä integraatioprosessiin osallistuvassa johtajassa ovat 

viestintätaidot ja aktiivinen kuuntelu, ennakoiva ja joustava asenne, autonomia 

päätöksenteossa, motivaatio, sitoutuneisuus, kokemus ja koulutus. Tärkeinä toimina 

integraatioprosessissa he mainitsevat myös esimerkiksi irtisanottujen työntekijöiden 
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korvaukset, prosessin valvonnan ja arvioinnin sekä paikallisen kulttuurin tuntevien 

johtajien pitämisen organisaatiossa. 
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3 ETÄTYÖ 

3.1 Määritelmä ja yleisyys 

Etätyö (remote work, teleworking, telecommuting) tarkoittaa työjärjestelyä, jossa 

ainakin osan ajasta työntekijä ei matkusta työpaikalle tekemään työtään (Bellmann & 

Hübler, 2021). Se voi olla työskentelyä missä vain käyttäen apuna 

informaatioteknologiaa (Charalampous ym., 2019). Etätyötä käsittelevissä 

tutkimuksissa harvemmin määritellään, kuinka usein, missä tai millaisessa 

työsuhteessa etätyötä tehdään, vaikka nämä tekijät saattavat vaihdella suurestikin, ja 

tämä aiheuttaa epätarkkuutta tutkimustuloksissa (Allen ym., 2015). 

Etätyöllä tavoitellaan usein esimerkiksi autonomista ja tuottavaa työympäristöä 

(Prodanova & Kocarev, 2021), työn ja vapaa-ajan tasapainoa sekä työmatkan 

aiheuttamien päästöjen ja kulujen vähentämistä (WorldatWork, 2009). Tavoitteena 

voivat olla myös esimerkiksi ajan säästäminen ja toimistotilojen aiheuttamien kulujen 

vähentäminen (Eurofound & International Labour Office, 2017). Covid-19-pandemian 

aikana etätyö on ollut merkittävässä roolissa viruksen leviämisen estämisessä. Riskinä 

etätyössä ovat esimerkiksi ylityö ja työn ja vapaa-ajan yhteentörmäys (Eurofound & 

International Labour Office, 2017). 

Etätyön suosio on kasvanut teknologian kehittyessä ja mahdollistaessa monenlaiset 

työt mistä vain. Jo ennen Covid-19-pandemiaa etätyö yleistyi kovaa vauhtia: Jonesin 

(2020) mukaan esimerkiksi Yhdysvalloissa vuonna 1995 vain yhdeksän prosenttia oli 

tehnyt etätöitä uransa aikana, kun vuonna 2015 vastaava luku oli jo 37 prosenttia. 

Covid-19-pandemian puhjettua etätyö yleistyi entisestään: vuonna 2020 

Yhdysvalloissa etätöitä raportoi tehneensä 49 prosenttia työntekijöistä. Myös 

Suomessa kasvua on selkeästi havaittavissa: Suomessa vuonna 2012 etätyötä teki 

palkansaajista säännöllisesti 11 prosenttia ja satunnaisesti 10 prosenttia. Vuoteen 2019 

mennessä vastaavat luvut olivat nousseet 23 ja 14 prosenttiin. Pandemian iskettyä 

vuonna 2020 etätöitä teki säännöllisesti tai satunnaisesti Suomessa yhteensä noin 48 

prosenttia palkansaajista. (Keyriläinen, 2020; Keyriläinen, 2021.) 
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3.2 Etätyön vaikutukset henkilöstön työssä suoriutumiseen 

Etätyön vaikutuksista henkilöstön suoriutumiseen töissä on ristiriitaisia 

tutkimustuloksia. Rudolph ym. (2021) mainitsevat yleisinä ongelmina esimerkiksi 

eristäytyneisyyden tunteen, tarpeen vahvemmalle luottamukselle ja kasvaneen 

konfliktin riskin, johdon vähentyneen kontrollin, työn ja vapaa-ajan tasapainon 

häiriintymisen sekä tekniset ongelmat. Myös Kossek ym. (2006) korostavat työn ja 

vapaa-ajan roolien tahatonta sekoittumista, kun työ tapahtuu kotona. Sen sijaan 

etätyön hyviä puolia ovat puolestaan esimerkiksi työn joustavuus ja kollegoiden 

kannustaminen (Rudolph ym., 2021). 

Goldenin ym. (2008) mukaan henkilöstö suoriutuu töistään etätyössä huonommin 

ammatillisen eristäytyneisyyden takia. Toisaalta aktiivisella vuorovaikutuksella on 

vaikutusta: Golden ja Veiga (2008) toteavat, että etätyötä tekevät työntekijät, jotka 

ovat aktiivisesti yhteydessä kollegoihinsa, ovat sitoutuneempia ja tyytyväisempiä 

työhönsä ja suoriutuvat töistään paremmin kuin ne, jotka eivät pidä huolta suhteistaan 

muuhun henkilöstöön. He myös toteavat, että ylipäätään etätyötä tekevät suoriutuvat 

töistään paremmin kuin perinteisesti työpaikalla töitä tekevät. Myös esimerkiksi 

Gajendran ja Harrison (2007) toteavat työntekijöiden suoriutuvan töistään paremmin 

etätöissä ainakin esihenkilön näkökulmasta tai objektiivisesti tarkasteltuna. 

Tutkimukset antavat siis ristiriitaisia tuloksia siitä, vaikuttaako etätyö positiivisesti vai 

negatiivisesti suoriutumiseen töissä. 

Etätyökeskustelussa Prodanova ja Kocarev (2021) nostavat esille teknologian 

käyttövaikeuksien aiheuttaman ahdistuksen, puhelinriippuvuuden ja työn 

keskeytykset etätyössä. Heidän mukaansa ahdistus ja puhelinriippuvuus aiheuttavat 

keskeytyksiä työhön, mikä puolestaan vähentää työtehokkuutta ja motivaatiota ja 

johtaa huonompaan suoriutumiseen työssä. Heidän mukaansa työntekijät kyllä 

kokevat olevansa kotona tehokkaampia tekemään työnsä, mutta puhelinriippuvuuden 

aiheuttamien työn lisääntyneiden keskeytyksien vaikutus etätyössä on suurempi. 

Tämän vuoksi he pitävät tärkeänä henkilöstön etätyötä suunnitellessa huomion 

kiinnittämisen näihin molempiin tekijöihin merkittävinä vaikuttajina työssä 

suoriutumiseen. 
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3.3 Etätyön inhimilliset vaikutukset 

Bellmannin ja Hüblerin (2021) mukaan työtyytyväisyys johtaa korkeampaan 

työmotivaatioon ja parempiin tuloksiin. Tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia 

etätyön yhteydestä työtyytyväisyyteen sekä työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen. 

Esimerkiksi Bellmann ja Hübler eivät löydä selkeää yhteyttä etätyön ja 

työtyytyväisyyden välillä. He kuitenkin toteavat, että kun otetaan huomioon 

työntekijöiden intressit etätyön suhteen, etätöitä tekevät ovat tyytyväisempiä työssään 

kuin ne, jotka haluaisivat tehdä etätöitä, mutta joilla ei ole mahdollisuutta siihen. 

Ratkaisuksi he ehdottavat, että yritysten tulisi lisätä vapaaehtoista etätyön 

mahdollisuutta. Tällöin kukin työntekijä valitsisi oman tyytyväisyytensä kannalta 

parhaan tavan tehdä töitä. Goldenin ja Veigan (2005) mukaan kohtalaisen määrän 

etätyötä tekevät ovat tyytyväisempiä kuin ne, jotka eivät tee sitä ollenkaan tai tekevät 

sitä lähes täysiaikaisesti. Myös esimerkiksi vähentynyt työpaikalla tapahtuvien 

keskeytysten aiheuttama stressi, vähentyneet organisaation sisäiset konfliktit ja 

mahdollisuus jättää työpaikan politiikka huomiotta lisäävät työtyytyväisyyttä (Fonner 

ja Roloff, 2010).  

Myös työn ja vapaa-ajan tasapaino vaikuttaa henkilöstön tyytyväisyyteen. Bellmann 

ja Hübler (2021) selvittävät tutkimuksessaan sen, että etätyöllä on negatiivinen yhteys 

työn ja vapaa-ajan tasapainoon, mikäli työsopimus ei ole tiukka ja esimerkiksi estä 

tekemästä ylitöitä. Sen sijaan, jos työsopimuksella rajoitetaan ylityötunteja, etätyö 

vaikuttaa parantavan työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Ylityötuntien rajoittamisesta 

riippumatta Bellmann ja Hübler korostavat työntekijöiden vapautta valita milloin he 

tekevät työnsä tietyn aikaikkunan sisällä, sillä tämä helpottaa työn ja vapaa-ajan 

tasapainottamista. 

Gajendranin ja Harrisonin (2007) tutkimuksessa korostuu työntekijän autonomia: 

etätyö vaikuttaa lisäävän autonomian kokemusta omassa työssä, ja osaltaan tämä on 

yhteydessä myös työtyytyväisyyteen, suoriutumiseen, yritykseen sitoutumiseen sekä 

alentuneeseen työrooliin liittyvään stressiin. Heidän mukaansa myös työn ja kodin 

väliset konfliktit vähenevät etätöissä. Gajendranin ja Harrisonin mukaan etätyö ei 

vaikuta merkittävästi työsuhteisiin, ellei etätyö ole pääasiallinen tapa tehdä töitä, 

jolloin sillä vaikuttaa olevan negatiivinen vaikutus kollegoiden välisiin suhteisiin. 
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Tällöin organisaation olisi erityisen tärkeää panostaa hyvään viestintään ja 

vuorovaikutukseen ja pyrkiä lisäämään yhteishenkeä. 

Goldenin (2006) mukaan etätyöllä on monia vaikutuksia henkilöstön suhteisiin 

esihenkilöiden, tiimin ja perheen kanssa. Hänen mukaansa hyvät suhteet vaikuttavat 

positiivisesti henkilöstön työtyytyväisyyteen, mutta vaikutus on vähäisempi, mitä 

paremmat välit ovat – kollegoiden välisissä suhteissa työtyytyväisyys kääntyy jopa 

laskuun silloin, kun suhteet ovat todella hyvät. Goldenin mukaan etätyö parantaa 

henkilöstön ja esihenkilöiden välejä ja vähentää konflikteja perheessä, mutta sen sijaan 

kollegoiden väliset suhteet kärsivät. Tämä voi aiheuttaa ongelmia yhteistyöhön.  

Organisaation johdon ja henkilöstön välinen luottamus korostuu Charalampousin ym. 

(2019) laajassa katsauksessa etätyön vaikutuksista hyvinvointiin. Heidän mukaansa 

etätyö voi aiheuttaa luottamusongelmia työpaikalla. Sewell ja Taskin (2015) toteavat 

tutkimuksessaan, että vaikka etätyö pohjautuisi aluksi luottamukselle, etätyö silti lisää 

usein työntekijöiden valvontaa. Työntekijät huomaavat tämän, ja molemminpuolinen 

luottamus kärsii. Luottamuksen rakentaminen olisi kuitenkin erityisen tärkeää, sillä 

Grantin ym. (2013) mukaan kaikki etätyöntekijät hyötyvät luottamuksellista väleistä 

esihenkilön kanssa. Itseasiassa luottamus nousi heidän tutkimuksessaan yhdeksi 

tärkeimmistä etätyöntekijöiden menestystekijöistä vaikuttaen hyvinvointiin, työssä 

suoriutumiseen ja työelämän tasapainoon.  

Bellen ym. (2015) mukaan työidentiteetti muodostuu periaatteista ja ihanteista, jotka 

työntekijä jakaa saumattomasti organisaation kanssa. Organisatorisen kuuluvuuden 

tunteeseen ja työidentiteettiin vaikuttavat vahvasti tietoisuus itsestä ja muista, 

henkilökohtaisten ja ammatillisten tavoitteiden täyttyminen, sosiaalinen tuki ja 

osallistuminen. Kuuluvuuden tunnetta vähentävät esimerkiksi epäluottamus, konfliktit 

ja vakauden puute. Etätyöntekijöille työidentiteetti ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat 

tärkeitä henkilöstön sitoutumisen ja työssä suoriutumisen kannalta. Työidentiteetti voi 

kuitenkin kärsiä etätyön aiheuttaman läsnäolon puutteen takia.  Vahvistaakseen 

henkilöstön työidentiteettiä organisaation tulisi aktiivisesti tukea ja edistää heidän 

yhteyttään ja kiinnostustaan organisaation asioihin. (Belle ym., 2015.) 
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Vaikka etätöihin liittyy monia hyötyjä, monet tutkimukset ovat paljastaneet myös 

monia siihen liittyviä ongelmia, kuten työntekijöiden etäisyys toisistaan ja yrityksen 

johdosta sekä läsnäolon puute. Nämä heikentävät työntekijöiden yhteyttä yritykseen 

ja vaikuttavat negatiivisesti henkilöstön sitoutuneisuuteen ja tuottavuuteen. (Belle ym., 

2015). Daft ja Lengel (1989) toteavat, että sosiaaliset suhteet organisaation 

henkilöiden välillä heikkenevät etätyön vähentäessä kommunikointia ja tapoja 

kommunikoida. Charalampous ym. (2019) nostavat esille etätyön negatiivisena 

seurauksena myös joidenkin työntekijöiden tunteen ja pelon siitä, että etätyö hidastaa 

heidän urakehitystään. Etätyö myös mahdollistaa tunnollisten työntekijöiden 

työskentelyn myös sairaana, mikä puolestaan lisää työntekijän syyllisyyden tunnetta 

(Brosi & Gerpott, 2022).  

3.4 Etätyöt ja henkilöstöjohtaminen 

Sull ym. (2020) tiivistävät yleisesti käytetyt organisaation johdon keinot etätyön 

tukemiseen kuuteen luokkaan: jatkuva ja tehokas viestintä, tarvittavan teknologian 

tarjoaminen, henkinen ja sosiaalinen tuki, tuottavuuden ja sitoutumisen ylläpito, työn 

ja vapaa-ajan tasapainottaminen sekä hyvinvoinnin takaaminen. Viestintään kuuluvat 

muun muassa laadukas, jatkuva ja läpinäkyvä kommunikointi ja palautteen 

pyytäminen. Teknologian tarjoamiseen kuuluu paitsi laitteet, myös esimerkiksi 

teknologia-alustat, verkkoyhteys sekä etätyöhön sopivat huonekalut. Henkinen ja 

sosiaalinen tuki sisältää esimerkiksi yhteydenpidon, virtuaaliset aktiviteetit ja 

uudempien työntekijöiden tukeminen. Tuottavuuden ja sitoutumisen ylläpitoon 

kuuluvat esimerkiksi parhaiden työtapojen jakaminen, etätyöhön voimaannuttaminen 

ja selkeät tavoitteet. Työtä ja vapaa-aikaa tasapainottavat työaikojen joustavuus, 

ylimääräisen vapaa-ajan mahdollistaminen, perheiden tukeminen ja työmäärän 

hallinnassa auttaminen. Hyvinvoinnin tukemiseen liittyvät esimerkiksi fyysisen 

hyvinvoinnin edistäminen, terveyteen liittyvät työsuhde-edut ja turvallisuus 

työpaikalla. (Sull ym., 2020.) Monet näistä sekoista ovatkin nousseet esille etätyötä 

käsittelevissä tutkimuksissa. Tässä tutkimuksessa nousee esille olennaisina seikkoina 

esimerkiksi viestinnän ja vuorovaikutuksen tukeminen, työsopimuksen joustavuus 

mutta samalla ylituntien rajoittaminen sekä avoimuus organisaation taloudesta ja 

uramahdollisuuksista. 
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Baen ym. (2019) mukaan johdon tuki ja monimuotoisuuden johtaminen edistävät 

henkilöstön halukkuutta ja mahdollisuutta tehdä etätöitä. Heidän mukaansa nämä 

keinot vähentävät tekijöitä, jotka vaikuttavat negatiivisesti henkilöstön työssä 

suoriutumiseen ja työmotivaatioon. Johdon tuki korostuu myös esimerkiksi Danielsin 

ym. (2022) tutkimuksessa, jossa todetaan myös, että tuen heikoksi kokeneet työntekijät 

toivovat johdolta erityisesti jatkuvaa viestintää, empaattista kuuntelua sekä 

työntekijöiden turvallisuuden ja taloudellisen hyvinvoinnin aktiivista tukemista. 

Danielsin ym. mukaan johdon on tärkeää myös huomioida, että tuen tarpeen luonne 

vaihtelee, ja se tulisi kustomoida kullekin työntekijäryhmälle erikseen. 

Wang ym. (2021) korostavat työn suunnittelun merkitystä etätyössä. Heidän mukaansa 

esimerkiksi työn seuranta lisää työn ja vapaa-ajan konflikteja. Sillä on myös 

negatiivinen vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin, se voi olla kallista eikä se vähennä 

työtehtävien lykkäämistä, joten se vaikuttaa olevan kannattamatonta. Sen sijaan 

motivoiva kielenkäyttö, luottamuksen rakentaminen ja tiedon jakaminen ovat 

tehokkaampia keinoja. Sosiaalinen tuki vähentää työtehtävien lykkäämistä erityisesti 

niillä, joilla on huono itsekuri, joten siihen tulisi panostaa. Autonomia työssä voi lisätä 

oma-aloitteista kommunikointia muiden työntekijöiden kanssa, joten itsenäisen 

päätöksenteon mahdollistaminen etätyössä voi vaikuttaa positiivisesti työntekijän 

ihmissuhteisiin organisaatiossa. (Wang ym., 2021.) 

Vaikka virtuaaliset sosiaaliset kanavat mahdollistavat vuorovaikutuksen muiden 

kanssa, ne eivät korvaa kasvokkain käytyä vuorovaikutusta eivätkä näin ollen estä 

yksinäisyyden tunnetta etätyössä (Wang ym., 2021). Tämän takia johdon olisi tärkeää 

edistää ja järjestää kasvokkain käytyjä sosiaalisia aktiviteetteja. Myös Golden (2006) 

esittää, että esihenkilöiden tulisi tukea henkilöstön kasvokkain tapahtuvia sosiaalisia 

aktiviteetteja, kuten yhteisiä lounaita tai muita tapaamisia. Hänen mukaansa olisi myös 

parasta rajoittaa etätyön tekeminen muutamaan päivään viikossa, jotta etäisyys muista 

ei heikennä työntekijöiden ihmissuhteita ja työtyytyväisyyttä. 
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4 ANALYYSI: ETÄTYÖN VAIKUTUKSET SOSIOKULTTUURISEEN 

INTEGRAATIOON YRITYSKAUPOISSA 

Etätyöt vaikuttavat yrityskauppojen ja niihin liittyvän sosiokulttuurisen integraation 

onnistumiseen monin tavoin. Seuraavaksi analysoin, mitä yhteisiä tekijöitä 

sosiokulttuurisessa integraatiossa ja etätyössä on. Molempiin liittyy monia 

ulottuvuuksia, mutta tässä tutkimuksessa keskityn neljään esille nousseeseen 

yrityskauppoihin ja etätöihin merkittävästi liittyvään teemaan: viestintään, 

työidentiteettiin ja työtyytyväisyyteen, urahuoliin sekä ihmissuhteisiin ja 

luottamukseen. Nämä tekijät linkittyvät vahvasti myös toisiinsa. 

4.1 Viestintä 

Viestintä on keskeisessä roolissa sekä yrityskauppojen jälkeisessä integraatiossa että 

etätyössä. Mikäli viestintä on tehotonta, se voi aiheuttaa epäluottamusta työntekijöissä 

(Angwin ym. 2016). Näin ollen tehokas ja rehellinen viestintä lisää luottamusta. Se 

edistää myös tehokasta tiedonvälittymistä. Se on avainasemassa myös kulttuurien 

sulautumisessa. Kang ja Sung (2017) toteavat tutkimuksessaan symmetrisen, 

kaksisuuntaisen, läpinäkyvän ja työntekijään keskittyvän sisäisen viestinnän olevan 

vahvasti yhteydessä parempiin suhteisiin työntekijän ja organisaation välillä ja sitä 

kautta työntekijöiden sitoutumiseen ja työssä suoriutumiseen. He myös selvittävät, että 

tämä lisää positiivista ja toivottua viestintää työntekijöiden kesken, mikä edistää 

esimerkiksi aktiivista tiedonhakua ja tiedonjakamista ja mahdollistaa yritykselle 

paremman lopputuloksen kuin virallinen, jäykkä viestintä. 

Osa etätyöhön keskittyneistä tutkimuksista näyttää, että etätyö on aiheuttanut kitkaa 

viestinnässä ja näin heikentänyt esimerkiksi kollegoiden välisiä suhteita (Gajendran & 

Harrison, 2007; Golden, 2006). Mikäli yrityskauppojen osapuolet ovat harjoittaneet 

etätyötä jo ennen kauppoja, on mahdollista, että se on jo kehittänyt sujuvaa digitaalista 

viestintää yrityksissä. Kehittynyt digitaalisten kanavien käyttö voi edistää 

yrityskauppojen jälkeistä sosiokulttuurista integraatiota, sillä se mahdollistaa nopean 

ja tehokkaan kommunikoinnin valtioiden rajat ylittäen monen osaston välillä 

samanaikaisesti. Sivunen ja Laitinen (2020, s. 44) toteavatkin, että kaukana toisistaan 

työskentelevät työntekijät voivat tuntea olevansa lähellä toisiaan teknologian avulla. 
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Näin sosiokulttuurinen integraatio voi siis olla etätyötä harjoittavissa organisaatioissa 

jopa tehokkaampaa kuin pelkkää lähityötä harjoittavissa organisaatioissa. Etätyön 

vaikutus viestintään siis riippuu yrityksestä ja tilanteesta. 

Toisaalta on otettava huomioon mahdolliset kulttuurierot sekä esimerkiksi mahdolliset 

vieraan kielen tuottamat ongelmat. Onko etätöillä vaikutusta näihin ongelmiin?  

Tuleeko etätyössä helpommin väärinymmärryksiä esimerkiksi puhelussa, jossa 

kuuluvuus voi olla huono ja eleet eivät välity? Nykypäivänä yhä useampi 

palveluntarjoaja mahdollistaa videopuheluiden käymisen, mikä toki edistää eleiden ja 

viestien välittymistä. Eräs kiinnostava jatkotutkimuksen aihe olisikin se, kuinka paljon 

videopuheluja hyödynnetään yritysmaailmassa. Esimerkiksi oman kokemukseni 

mukaan kameroita ei usein laiteta päälle työelämässä erityisesti suuremmissa 

kokouksissa. 

Viestintään liittyy myös viestinnän mahdollistaminen ja edistäminen työntekijöiden 

välillä (Golden, 2006). Tämä voi tapahtua esimerkiksi erilaisin HR-toimin (human 

resources), kuten järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja tapahtumia ja perustamalla 

osastojen rajat ylittäviä työryhmiä ja komiteoita (Birkinshaw ym., 2000; Björkman 

ym., 2007). Henkilöstöjohdon olisi siis hyvä järjestää kohtaamismahdollisuuksia ja 

rohkaista työntekijöitä tapaamaan kasvokkain työn puitteissa. 

Kaiken kaikkiaan viestintä on keskeisessä roolissa sosiokulttuurisen integraation 

onnistumisessa. Se paitsi auttaa jakamaan kulttuureja, tapoja tehdä asioita ja toisilta 

oppimista, se on myös tärkeässä roolissa muiden tekijöiden, kuten työidentiteetin ja -

tyytyväisyyden, luottamuksen ja ihmissuhteiden muodostumisessa. Etätyössä siihen 

täytyy erityisesti kiinnittää huomiota, jotta työntekijät eivät koe jäävänsä organisaation 

ulkopuolelle. 

4.2 Työidentiteetti ja työtyytyväisyys 

Yrityskaupat ja uusi yhdistynyt organisaatio voivat olla suuri shokki työidentiteetille. 

Usein kauppojen epäonnistuminen johtuukin epäonnistuneesta psykologisesta 

integraatiosta ja uuden työidentiteetin rakentamisesta uudessa yrityksessä (Edwards & 

Edwards, 2012). Myös etätyö vaikuttaa työidentiteettiin: etätöitä tekevät voivat kokea 
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eristäytyneisyyttä organisaatiosta ja näin ollen työidentiteetti heikkenee (Belle ym., 

2015). Siispä yrityskaupat, joissa suurin osa työntekijöistä tekee etätöitä, riski 

työidentiteetin heikkenemiselle kasvaa. Organisaatioiden onkin tärkeää paneutua 

tähän ongelmaan yrityskauppojen yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  

Eräs keino edistää työidentiteetin kehittymistä on työntekijöiden osallistaminen 

strategiatyöhön. Mantereen ja Vaaran diskurssianalyysin (2008) mukaan 

strategiatyöhön osallistuminen yhdistyy usein puheessa itsensä toteuttamiseen (self-

actualization) ja jatkuvaan merkityksellisyyden etsimiseen työstä. Strategiatyöhön 

osallistuminen auttaa ymmärtämään organisaation tavoitteita sekä omaa roolia ja 

paikkaa organisaatiossa, mikä puolestaan auttaa kehittämään omaa työidentiteettiä. 

Työmotivaatio ja -tyytyväisyys koostuvat pätevyydestä, autonomiasta ja 

vuorovaikutuksesta. Mikäli nämä tarpeet täyttyvät, työntekijä kokee itsensä 

motivoituneeksi ja tyytyväiseksi töissä. (Ryan & Deci, 2000.) Yrityskaupoissa 

työntekijöiden pätevyyden tunne saattaa horjua, mikäli heidän asemansa, 

työtehtävänsä ja työtapansa muuttuvat merkittävästi. Myös etätyö voi vähentää 

pätevyyden tunnetta erityisesti työntekijöillä, jotka tarvitsevat muutenkin paljon tukea 

työhönsä kollegoilta ja esihenkilöiltä. Tässä avainasemassa on työnantajan riittävä tuki 

ja koulutus henkilöstölle. Toisaalta etätyö voi myös edistää pätevyyden tunnetta, kun 

työ rullaa ilman suurempia, turhia keskeytyksiä, joita työpaikalla työskennellessä 

tapahtuisi. Henkilöstön autonomian tunne sen sijaan paranee etätyössä esimerkiksi 

joustavien työaikojen ansiosta. Usein etätyössä työn arviointi on tuloskeskeistä 

(Kurland & Cooper, 2002), jolloin työntekijällä on myös enemmän autonomiaa 

työtapojen suhteen. Yrityskaupat voivat vaikeuttaa vuorovaikutusta esimerkiksi 

kulttuurierojen ja kielimuurin takia. Etätyö saattaa aiheuttaa eristäytyneisyyden 

tunnetta läsnäolon puutteen takia. Organisaation on siis pidettävä huoli siitä, että 

vuorovaikutusta edistetään ja ettei kukaan henkilöstössä tule unohdetuksi. Lisäksi, 

kuten Belle ym. (2015) toteavat, työidentiteettiin vaikuttavat esimerkiksi sosiaalinen 

tuki ja osallistuminen. Voimme siis huomata, että työtyytyväisyyteen ja -identiteettiin 

vaikuttavat tekijät ovat osittain samankaltaisia ja perustuvat vuorovaikutukseen, ja 

työtyytyväisyys ja -identiteetti kulkevatkin usein käsi kädessä. 
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4.3 Urahuolet 

Usein yrityskauppojen aiheuttama shokki henkilöstön työelämässä lisää henkilöstön 

vapaaehtoista vaihtuvuutta (Holtom ym., 2005). Tämä on erityisesti yrityskauppojen 

yhteydessä huono asia, sillä usein niissä juuri pyritään säilyttämään osapuolten 

tärkeimmät työntekijät ja avainkyvyt. Monissa yrityskaupoissa toinen, usein ostava 

yritys kontrolloi ostettua osapuolta, jolloin työntekijälle voi tulla tunne siitä, että itselle 

ei löydy paikkaa uudessa yrityksessä ja että uralla eteneminen vaikeutuu. Mikäli 

viestinnässä epäonnistutaan, se aiheuttaa epävarmuutta ja vähentää henkilöstön 

luottamusta organisaatioon (Angwin ym., 2016). Työidentiteetin kärsiessä 

työntekijöille voi tulla tunne, etteivät he kuulu joukkoon, jolloin heille voi tulla motiivi 

irtisanoutua. Henkilöstön irtisanoutuminen on yleensä huono asia, sillä henkilöstön 

vaihtuvuudella voi olla negatiivinen vaikutus yrityksen menestykseen (Park & Shaw, 

2013). Tämä on totta erityisesti silloin, kun irtisanoutuvilla työntekijöillä on paljon 

tietoa ja taitoa. 

Epävarmuus omasta urasta aiheuttaa toisaalta huolta niillekin, jotka haluaisivat pysyä 

organisaatiossa. Yrityskauppoihin liittyy usein lisääntynyt stressi liittyen muutoksiin 

omassa työssä tai jopa työpaikan menettämiseen (Stahl ym., 2013). Työntekijällä voi 

olla huoli oman työsuhteen jatkuvuudesta, sillä usein kauppojen yhteydessä saattaa 

ilmetä irtisanomisia päällekkäisten työtehtävien ja kulujen karsimisen vuoksi. Stressi 

oman uran jatkuvuudesta voi johtaa siihen, että työntekijä alkaa etsiä varmempaa 

työpaikkaa muualta, jolloin organisaatioon sitoutuminen kärsii. 

Tutkimusten mukaan myös etätyö aiheuttaa tunnetta siitä, että urakehitys on uhattuna 

(Charalampous ym., 2019). Mahdollisen vähentyneen vuorovaikutuksen myötä 

etätyössä työntekijä voi tuntea olonsa irralliseksi ja tarpeettomaksi, joka voi herättää 

pelkoa työn menettämisestä. Toisaalta, kuten Belle ym. (2015) mainitsevat, 

yhteenkuuluvuuden tunne vaatii muun muassa sosiaalista tukea ja osallistumista. 

Etätyössä mahdollisesti vähentynyt sosiaalinen tuki ja osallistuminen saattavat siis 

vähentää yhteenkuuluvuuden tunnetta, jolloin voi syntyä motiivi hakea töitä muualta. 

Siispä etätyötä harjoittavien organisaatioiden yrityskaupoissa on kiinnitettävä 

huomiota molempien osapuolten henkilöstöjen urahuoliin, tarjota tukea, viestiä 

avoimesti ja rehellisesti, mutta toisaalta välttää liiallista tiedolla mässäilyä turhan 
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stressin välttämiseksi. Organisaatio voi myös panostaa kehitysmahdollisuuksiin 

organisaation sisällä, mikäli tämä sopii tavoitteisiin. On organisaation menestyksen 

kannalta usein kannattavaa hyödyntää työntekijöiden jo olemassa olevaa tietoa ja 

taitoa sen sijaan, että työntekijöitä lähdettäisiin hakemaan muualta. 

4.4 Ihmissuhteet ja luottamus 

Sekä yrityskaupoissa ja integraatiossa että etätyössä korostuu työelämän 

ihmissuhteiden ja luottamuksen merkitys. Yrityskaupoissa uuden organisaation tulisi 

pyrkiä luomaan mahdollisimman hyvät välit toisen organisaation työntekijöihin, sillä 

kuten Nikandrou ym. (2000) toteavat, hyvät suhteet johdon ja työntekijöiden välillä 

lisäävät luottamusta. Luottamus yhdessä molemminpuolisen kunnioituksen ja jaetun 

identiteetin kanssa edistävät integraatiota (Birkinshaw ym., 2000), kun taas 

epäluottamus hidastaa integraatiota (Stahl ym., 2013). Mikäli luottamuksen 

rakentamisessa ja hyvien suhteiden luonnissa siis epäonnistutaan, se on huono 

lähtökohta integraatiolle ja organisaation menestykselle. Mikäli työntekijät eivät 

samaistu uuteen organisaatioon, se heikentää henkilöstön sitoutumista ja suoriutumista 

(Angwin ym., 2016; Belle ym., 2015) ja aiheuttaa tyytymättömyyttä (Ashforth & 

Mael, 1989). 

Myös etätyön kannalta on oleellista kiinnittää huomiota ihmissuhteisiin: osa tutkijoista 

väittää, että esimerkiksi kollegoiden väliset suhteet kärsivät etätyössä 

vuorovaikutuksen vähentyessä (Gajendran & Harrison, 2007; Golden, 2006). Toisaalta 

tutkimukset osoittavat, että työntekijöiden ja esihenkilöiden väliset suhteet voivat jopa 

parantua etätyössä (Golden, 2006). Näiden tulosten kanssa hieman ristiriidassa ovat 

Sewellin ja Taskinin (2015) tutkimustulokset, joiden mukaan etätyö usein lisää 

työntekijöiden valvontaa, mikä heikentää työntekijöiden ja esihenkilöiden välistä 

luottamusta. Yrityskaupoissa organisaation tulisi pyrkiä luomaan luottamuksen 

ilmapiiri johdon ja työntekijöiden välille esimerkiksi välttämällä liiallista valvontaa. 

Myös työntekijöiden välisiä suhteita tulisi tukea esimerkiksi edistämällä 

vuorovaikutusta. 

Yrityskaupoissa luottamus on tärkeää integraation tasosta riippumatta. Mikäli 

sosiokulttuurisen integraation taso on tarkoitus olla korkea, luottamus toimii liimana 
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ihmissuhteissa ja helpottaa integraatiota. Mikäli tavoiteltu sosiokulttuurisen 

integraation taso on matala, vaaditaan luottamusta siihen, että organisaation toinen 

osapuoli kykenee hoitamaan tehtävänsä ja tekemään osansa organisaation yhteisten 

tavoitteiden eteen ilman liiallista asioihin sekaantumista. Tässä merkittävässä roolissa 

on jälleen viestintä: onnistuessaan se lisää luottamusta ja erityisesti etätyössä siihen 

tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Sekä yrityskauppojen että etätyön suosio on kasvanut nopeasti viime 

vuosikymmeninä. Suurin osa yrityskaupoista epäonnistuu, eikä sille ole löydetty 

yksiselitteistä syytä. Eräs tutkittu tekijä on sosiokulttuurinen integraatio, johon 

syvennytään myös tässä tutkimuksessa. Tuon kirjallisuuteen kuitenkin uuden 

näkökulman: etätyön. Koska etätyö on yleistynyt digitalisaation kehittymisen ja 

Covid-19-pandemian myötä, on aiheellista ja ajankohtaista tutkia, minkälaisia 

vaikutuksia sillä on yrityskauppojen ja sosiokulttuurisen integraation onnistumiseen. 

Tutkimuksessa selvitän, miten etätyö vaikuttaa sosiokulttuuriseen integraatioon, ja 

miten organisaatioiden tulisi huomioida se edistääkseen sujuvaa integraatiota. 

Kirjallisuuskatsauksen avulla käyn läpi yrityskauppoihin, sosiokulttuuriseen 

integraatioon ja etätyöhön liittyviä tekijöitä, jonka jälkeen poimin oleellisimmat 

ilmiöitä yhdistävät tekijät ja analysoin niiden vaikutuksia integraation onnistumiseen. 

Analysoin henkilöstöjohdon mahdollisuuksia vaikuttaa näihin tekijöihin sekä muita 

tapoja, joilla henkilöstöjohto voi edistää etätyön ja sosiokulttuurisen integraation 

sujuvuutta. 

Tämän tutkimuksen perusteella voimme huomata, että etätyön vaikutukset 

sosiokulttuuriseen integraatioon eivät ole yksiselitteiset. Etätyön vaikutuksista on 

saatu paljon ristiriitaisia tutkimustuloksia, esimerkiksi sen vaikutuksista 

työtyytyväisyyteen (ks. esim. Bellmann & Hübler, 2021; Fonner & Roloff, 2010; 

Golden & Veiga, 2005). Yrityskaupoilla on monta ulottuvuutta, ja myös niiden 

onnistuminen voidaan määritellä eri tavoin. Eri organisaatioiden tavoittelema 

sosiokulttuurisen integraation taso vaihtelee, ja sen onnistumiseen vaikuttavat monet 

tekijät. Myös etätyö vaikuttaa yrityskauppoihin monin tavoin. Joidenkin tutkimusten 

mukaan etätyö parantaa esimerkiksi työssä suoriutumista (Golden & Veiga, 2008), 

työtyytyväisyyttä (Fonner & Roloff, 2010) ja hyvin hoidettuna työn ja vapaa-ajan 

tasapainoa (Bellmann & Hübler, 2021). Toisaalta etätyöt tuovat haasteita esimerkiksi 

viestintään ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja tätä kautta henkilöstön motivaatioon, 

työidentiteetin muodostumiseen ja sitoutumiseen (Belle ym., 2015). Organisaation 

tuleekin pohtia, onko etätyöstä juuri heidän tilanteessaan enemmän hyötyä vai haittaa, 

miten se vaikuttaa yrityskauppojen ja sosiokulttuurisen integraation onnistumiseen, ja 

mitä organisaatiossa voidaan tehdä integraation edistämiseksi. 
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5.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni on seuraava: Mikä on etätyön rooli 

sosiokulttuurisen integraation onnistumisessa yrityskaupoissa? Ilmiön 

monipuolisuuden takia jaan vastauksen neljään osaan analyysin mukaisesti: 

viestintään, työidentiteettiin ja työtyytyväisyyteen, urahuoliin sekä ihmissuhteisiin ja 

luottamukseen. 

Sekä sosiokulttuurisessa integraatiossa että etätyössä korostuu viestinnän merkitys. 

Mikäli se on jatkuvaa, rehellistä ja tarkoituksenmukaista, sillä on positiivinen vaikutus 

henkilöstön sitoutumiseen ja luottamukseen (Angwin ym., 2016; Zhu ym., 2004) ja 

sitä kautta sosiokulttuurisen integraation onnistumiseen. Sen sijaan epärehellisellä, 

liian vähäisellä tai liiallisella viestinnällä on päinvastainen vaikutus työntekijöiden 

asenteisiin ja siten sosiokulttuuriseen integraatioon. 

Etätyöllä on usein negatiivisia vaikutuksia henkilöstön työidentiteettiin sosiaalisen 

eristäytyneisyyden takia, ja tällä on negatiivinen vaikutus henkilöstön sitoutumiseen 

(Belle ym., 2015). Myös yrityskaupat voivat horjuttaa työidentiteettiä (Angwin ym., 

2016). Nämä vaikuttavat negatiivisesti sosiokulttuuriseen integraatioon. Sen sijaan 

työtyytyväisyydestä on ristiriitaisia tuloksia, mutta se vaikuttaa kasvaneen etätyön 

myötä ainakin silloin, kun sitä tehdään sopivissa määrin (Golden & Veiga, 2005), ja 

kun työntekijällä on vapaus valita etätyön ja lähityön välillä (Bellmann & Hübler, 

2021). Tämä on hyvä asia, sillä yrityskaupoissa työtyytyväisyys voi olla koetuksella 

(Cho ym., 2017). Bellmannin ja Hüblerin mukaan työtyytyväisyys vaikuttaa 

positiivisesti esimerkiksi henkilöstön työmotivaatioon, millä puolestaan on 

positiivinen vaikutus sosiokulttuurisen integraatioon. 

Uraan liittyvät huolet ovat lisääntyneet etätyön myötä: etätyö lisää työntekijöiden 

huolta omasta urakehityksestä (Charalampous ym., 2019). Tämä vaikuttaa 

negatiivisesti työntekijöiden sitoutumiseen ja sosiokulttuurisen integraation 

onnistumiseen. Myös yrityskaupat itsessään aiheuttavat huolia uran jatkuvuudesta, 

mikä voi johtaa henkilöstön vapaaehtoiseen vaihtuvuuteen (Holtom ym., 2005; Stahl 

ym., 2013). Tällä on negatiivisia vaikutuksia sosiokulttuurisen integraation 
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onnistumiseen ja ylipäätään yrityskauppojen onnistumiseen etenkin silloin, kun 

avainkykyjen säilyttäminen organisaatiossa on oleellista. 

Kollegoiden väliset suhteet ja työntekijöiden ja esihenkilöiden välinen luottamus ovat 

tutkimusten mukaan koetuksella etätyössä (Gajendran & Harrison, 2007; Golden, 

2006; Sewell & Taskin, 2015). Myös yrityskaupat itsessään voivat aiheuttaa 

epäluottamusta (Stahl ym., 2013). Jos näihin tekijöihin ei kiinnitetä huomiota etätyössä 

ja yrityskaupoissa, se vaikuttaa negatiivisesti sosiokulttuurisen integraation 

onnistumiseen, sillä kuten useista tutkimuksista huomaamme, hyvät suhteet ovat 

tärkeässä asemassa integraation onnistumisessa (Birkinshaw, 2000; Nikandrou, 2000; 

Stahl, 2013). Toisaalta työntekijöiden ja esimiesten väliset suhteet voivat jopa 

parantua etätyössä (Golden, 2006), mikä on integraation kannalta hyvä asia, ja sitä 

tulisi vaalia yrityskaupoissa. 

Toinen tutkimuskysymykseni on seuraava: Mitä organisaatio voi tehdä edistääkseen 

sosiokulttuurista integraatiota etätyötä harjoittavissa organisaatioissa? Voimme jo 

ensimmäisen tutkimuskysymyksen vastausten perusteella huomata, että organisaatio 

voi monin tavoin omilla toimillaan vaikuttaa siihen, kuinka etätyö vaikuttaa 

yrityskauppoihin. Viestinnän tulisi olla jatkuvaa, rehellistä ja tarkoituksenmukaista, 

sillä se lisää henkilöstön sitoutumista ja luottamusta (Angwin ym., 2016; Zhu ym., 

2004) Läsnäolon puute etätyössä voi aiheuttaa eristäytyneisyyden tunnetta, joten 

tehokkaan viestinnän voi olettaa ainakin joissain määrin vähentävän sitä ja lisäävän 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. Työidentiteettiä voi pyrkiä vahvistamaan esimerkiksi 

selkeyttämällä työrooleja ja vastuita (Angwin ym. 2016), puuttumalla konflikteihin ja 

osallistamalla työntekijöitä (Belle ym. 2015) sekä ottamalla heidät mukaan 

strategiatyöhön, mikä lisää työntekijän merkityksellisyyden tunnetta (Mantere & 

Vaara, 2008). Työtyytyväisyyttä voi pyrkiä lisäämään keskittymällä 

itseohjautuvuusteorian tekijöihin: pätevyys, autonomia ja yhteenkuuluvuuden tunne 

(Ryan & Deci, 2000). Esimerkiksi pätevyyden tunteeseen voi vaikuttaa pitämällä 

huolta siitä, että työntekijät saavat tarpeeksi koulutusta sekä tukea ongelmatilanteissa 

myös etätöitä tehdessä. Organisaatio voi myös pyrkiä lieventämään työntekijöiden 

uraan liittyviä huolia ottamalla asian puheeksi, avoimella ja rehellisellä viestinnällä 

sekä esimerkiksi parantamalla urakehitysmahdollisuuksia organisaation sisällä. 

Organisaation johdon on myös pidettävä huolta ihmissuhteista ja luottamuksesta jo 



35 

yrityskaupan alkuvaiheilla paitsi olemalla rehellinen ja luottamuksen arvoinen, myös 

luottamalla itse työntekijöihin. Vuorovaikutus on tärkeässä roolissa suhteiden 

muodostumiselle. 

Näiden tekijöiden lisäksi johdon työkaluna tässä tutkimuksessa korostuvat 

yhteydenpito ja sen mahdollistaminen (Aguilera & Dencker, 2004; Golden, 2006). 

Sekä yrityskaupat että etätyö vaativat erityistä vuorovaikutuksen huomioimista. 

Yrityskaupoissa uuteen organisaatioon tulee luoda hyvät välit, mutta esimerkiksi 

kulttuurierot voivat vaikeuttaa suhteiden luomista. Toisaalta myös etätyö vähentää 

läsnäoloa ja kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta. Organisaatioiden tulee kiinnittää 

erityistä huomiota siihen, että henkilöstön ja johdon välinen ja työntekijöiden välinen 

vuorovaikutus ei vähene liikaa, sillä tämä voi johtaa eristäytyneisyyden tunteeseen ja 

ihmissuhteiden heikkenemiseen. Organisaation tulisi mahdollistaa korkealaatuinen 

virtuaalinen viestintä ja järjestää mahdollisuus myös kasvokkaisiin tapaamisiin, kuten 

yhteisiin lounaisiin ja koulutuksiin. 

5.2 Tutkimuksen rajoitteet ja ideat jatkotutkimuksille 

Jokaisessa tutkimuksessa on puutteensa. Haasteita tässä tutkimuksessa aiheuttaa 

esimerkiksi etätyön määritelmä: voiko etätyötä tekevää henkilöstöä määritellä yhdeksi 

homogeeniseksi joukoksi? Etätyötä tekevät voidaan jakaa esimerkiksi työnsä kotona 

tekeviin ja muualla työskenteleviin. Myös kotiolot voivat vaihdella: joillain on kotona 

häiriötekijöitä, esimerkiksi muita perheenjäseniä ja huollettavia, toisilla ei. Niin ikään 

työympäristöt aiheuttavat eroja työoloissa, sillä siihen vaikuttaa se, onko työntekijällä 

käytettävissään erillinen työhuone sekä esimerkiksi ergonominen työpöytä ja -tuoli. 

Työympäristö voi myös olla hiljainen tai meluisa. Myös työrooli erilaisine vastuineen 

vaikuttaa siihen, millaiseksi työntekijä kokee etätyön ja miten se vaikuttaa hänen 

tyytyväisyyteensä: esimerkiksi Golden ja Veiga (2005) toteavat vapauden valita 

työtavat ja vähäisen riippuvuuden muista lisäävän työtyytyväisyyttä. Schaden ym. 

(2021) mukaan omien työtehtävien selkeys vaikuttaa työntekijän pätevyyden 

tunteeseen, joka on yksi itseohjautuvuusteorian perustarpeista ja vaikuttaa 

työtyytyväisyyteen ja näin ollen myös kokemukseen etätyön mielekkyydestä. 
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On myös otettava huomioon, että tämän tutkimuksen tuloksia ei kannata soveltaa 

sellaisenaan esimerkiksi sellaisissa organisaatioissa, joissa työntekijöiden on tärkeää 

olla innovatiivisia. Bauerin ym. (2016) mukaan innovatiivisissa organisaatioissa 

työtehtävien integrointi on tärkeää, mutta sosiokulttuurisen integraation on todettu 

olevan yhteydessä negatiivisiin innovatiivisiin tuloksiin. 

Tässä tutkimuksesta jätän vähemmälle huomiolle monia aiheeseen liittyviä tekijöitä. 

Keskityn pitkälti työntekijöihin ja johtajiin, mutta jätän muut organisaatioiden 

sidosryhmät ja esimerkiksi niihin liittyvät tavoitteet huomiotta. Integraatioon 

vaikuttavat tekijät on myös rajattava, ja ulkopuolelle jää esimerkiksi integraation 

nopeus, jota onkin tutkittu vähemmän sosiokulttuurisen integraation kannalta – tässä 

voisi olla potentiaalinen aihe seuraaville tutkimuksille. Myöskään stressiä ja 

työuupumusta en käsittele paljoa, enkä esimerkiksi eri johtamistyylejä, sillä aihe on 

liian laaja tämän tutkimuksen kokoon nähden. Eri johtamistyylejä ja niiden 

vaikutuksia integraation onnistumiseen olisi mielenkiintoista vertailla etätyön ja 

yrityskauppojen kontekstissa. Tässä tutkimuksessa vähemmälle huomiolle jää myös 

operatiivinen integraatio, jota voisi olla mielekästä tarkastella etätyön näkökulmasta. 

Kuinka etätyö vaikuttaa operatiivisen integraation onnistumiseen yrityskaupoissa? 

Kuinka etätyöntekijät kykenevät yhdistämään toimintoja ja löytämään niistä parhaat 

puolet, kenties karsimaan turhat, yhdistämään taidot ja näin mahdollisesti toteuttamaan 

synergisiä etuja? Lisäksi olisi mielenkiintoista syventyä tässä tutkimuksessa 

löydettyihin johtopäätöksiin tarkemmin: minkälaisia vaikutuksia esimerkiksi 

erilaisilla viestintästrategioilla on sosiokulttuuriseen integraatioon etätyössä, ja miten 

ne vaikuttavat työidentiteettiin ja -tyytyväisyyteen, urahuoliin, ihmissuhteisiin ja 

luottamukseen? Myös nämä voisivat olla aiheita seuraaville tutkimuksille. 
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