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ABSTRACT 

Laine, Juhani 
Change in Industry Recipe and Company Paradigm and its Impact on Strategic 
Change: A qualitative and Longitudinal Case Study on a One-Family Owned 
Company which Moved into the Context of a Multi-business Company 
Jyvaskylii: University of Jyvaskylii, 2000, 252 p. 
ijyvaskyla Studies in Business and Economics, 
ISSN 1457-1986; 1) 
ISBN 951-39-0510-
English summary 
Diss. 

The objective of this research is to examine the changes which occur in cognitive 
models and strategy. The theoretical background of the research is the change in 
the concepts of strategic process and logic relevant to the theory of strategic 
change. This is supported by the strategic choice perspective in the organizational 
theory and the perspective of cognitive models in the cognitive science. 

Strategic decision-making is not a deterministic process; instead, 
business leaders reach such decisions on the basis of their own individual way to 
perceive and interpret. It is thus a question of the business leader's cognitive 
models which may be associated for example with their specific industry and 
their own company. The former is in this research referred to as industry recipe 
and the latter as company paradigm. 

The key purpose of the research is to analyze the types of processes through 
which the industry recipe and the company paradigm change and how they impact 
strategic change. By its scientific-philosophic choices, this research is 
constructivistic. This single-case study is qualitative, historical and processual. 
The research documentation mainly consists of personal interviews with the 
corporate management. 

The key results of the research are: 1) cognitive models do indeed exist 
in real life - not just as concepts used by the researcher; 2) the content of 
industry recipe and company paradigm can also be defined by means of the 
terms used to describe the content of deep structure; 3) a company can exist 
several decades by alternating periods of constancy and incremental change; 4) 
a revolutionary change can occur even during a period of strong performance; 
5) the change can be triggered by the converging effect of several causes; 6) a 
new resourceful owner is an extremely powerful agent of change; 7) a 
revolutionary change in industry recipe and company paradigm produces an 
instant and revolutionary strategic change; 8) a strategy thus changed relays the 
effect: it changes the cognitive models incrementally; and 9) an individual 
company which has undergone a revolutionary change and received significant 
additional resources can operate as an agent of change within its industry. 

Keywords: change of cognitive models, industry recipe, company paradigm, 
strategic change, multi-business company as a context, industrial change 
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1 JOHDANTO 

1.1 Organisatorisen muutoksen selittaminen 

Organisatorista muutosta kasittelevista teorioista ei ole puutetta. Ne jakaantu-
vat kahteen ryhmaan., joista ensimmiiinen kasittelee muutosta populaation piiris-
sa ja toinen organisaation piirissa. Populaatiotason - eli tavallisimmin toimialata-
son - muutoksen selittamista hallitsee kaksi koulukuntaa: populaatioekologi-
nen teoria (population ecology theory) ja institutionaalinen teoria (institutional 
theory). 

Populaatioekologia pitaa organisatorista muutosta valintaprosessina, jossa 
suositaan tietynlaisia organisaatioita siksi, etta niillii. on yhteensopivuutta toi-
mintaympiiristonsa kanssa (Hannan & Freeman, 1984, 1989). Taman niikemyk-
sen mukaan organisaatiot eivat muutu, vaan organisaatiopopulaatiot muuttu-
vat. Nopeasti muuttuva toimintaympiiristo saa aikaan voimakasta muutosta 
toimialalla (Kelly & Amburgey, 1991). Organisaatioista jaavat todennakoisim-
min eloon ne, joiden rakenteet, jiirjestelmat, resurssit ja kyvykkyydet ovat yh-
teensopivia toimintaympiiriston kanssa (Eisenhardt & Schoonhoven, 1990; 
Stinchcombe, 1965; Tucker et al., 1990). 

Institutionaalisen teorian piirissa kirjoittajat (DiMaggio & Powell, 1983; 
Meyer & Rowan, 1977; Zucker, 1987) kuvaavat muutoksen toisin: organisaa-
tiopopulaatiot tulevat yha samankaltaisemmiksi samanlaisuutta palkitsevan 
normatiivisen prosessin vuoksi - eivat ns. luonnonvalinnan ansiosta. Organi-
saatiot muuttuvat siksi, etta toimintaympiiristosta tulee normatiivisuuteen ja 
jaljittelyyn tahtaavaa painetta. Organisaatiot, joita merkittavat aktorit pitavat 
erityisen hyviiksyttavina, saavat kiiyttoonsa niukkoja resursseja todennakoi-
semmin kuin muut (D'Aunno et al., 1991; Singh et al., 1986b). Taten tama teoria 
selittaa organisatorista inertiaa ja samankaltaisuutta. 

Nyt kiisillii olevassa viiitoskirjatyiissii keskeisenii ei ole populaatioiden tasolla ta-
pahtuva, vaan yksittiiisessii organisaatiossa sisiisyntyisesti tapahtuva m:uutos. Tallai-
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sella tutkimuksella voi olla monia lahestymistapoja, joista seuraavat viisi ovat 
varsin merkittavia (Newman & Nollen, 1998). 

Transaktiokustannusten (transaction cost) teoria esittaa, etta toimintaym-
pariston kanssa tapahtuvat transaktiot aiheuttavat kustannuksia (Williamson, 
1985, 1993). Tahan llittyy organisaation sisainen tehokkuus, joka selittaa miksi 
yritykset ovat naihin kustannuksiin llittyen rakentuneet tietylla tavalla ja miksi 
niilla on tiettyja funktioita. Organisatorinen muutos on siis seurausta transak-
tiokustannusten minimoinnista. Se johtaa tata suosiviin rakenteisiin ja proses-
seihin. 

Kontingenssin (contincency) teorian mukaan organisaatioiden rakenne 
johtuu siita, etta ne pyrkivat yhteensopivuuteen toimintaymparistonsa ja tek-
nologiansa kanssa (Lawrence & Lorsch, 1%7; Woodward, 1965). Hyva tuloksel-
lisuus on siis seurausta oikeanlaisesta organisaation ja toimintaympariston vali-
sesta yhteensopivuudesta. Ne yritykset menestyvat, jotka muuttuvat sopivalla 
tavalla, kun toimintaymparisto muuttuu (Meyer, 1982a). Tahan llittyen Miles ja 
Snow (1978) ovat tyypitelleet organisaatioita. 

Resurssiriippuvuuden (resource dependence) teoria esittaa, etta organi-
saation kulloinenkin rakenne ja sen muutokset ovat prosessi, jossa johdetaan 
yrityksen riippuvuutta toimintaymparistosta (Pfeffer & Salancik, 1978). Muutos 
on prosessi, jonka avulla pienennetaan riippuvuutta, jotta epavarmuus vaheni-
si. Sellaiset muutokset toimintaymparistossa, jotka vaikuttavat yrityksen ky-
kyyn saada kriittisia resursseja, laukaisevat sopeutuvan muutoksen yrityksen 
sisalla (Allmendinger & Hackman, 1996). 

Elinkaariteorioiden (life cycle theories) mukaan yritykset kayvat lapi en-
nustettavan ja vaihe vaiheelta etenevan kehitysprosessin (Greiner, 1972; Kim
berly & Miles, 1980). Tallainen deterministinen kehitys tapahtuu, kun yritykset 
kasvavat ja ikaantyvat. Se toteutuu yleensa pienin askelin, mutta Greinerin 
(1972) mukaan myos vallankumouksellinen muutos on mahdollinen, kun pie-
net muutokset kasaantuvat. 

Yleisen organisatorisen muutoksen niikokulmasta katsottuna, kun tarkastellaan 
yksittiiisessii organisaatiossa sisiisyntyisesti tapahtuvaa muutosta, tiimii viiitoskirjatut-
kimus lankeaa viidennen teorian, strategisen valinnan (strategic choice), alueelle. 
Sen mukaan llikkeenjohtajat toimivat aktoreina ja muotoilevat siina ominaisuu-
dessa strategiaa. Strategiset piiiitokset eiviit siis synny yrityksen ulkopuolelta deter-
ministisesti, vaan liikkeenjohtajat tekeviit strategiaan liittyuiit piiiitokset (Child, 1972; 
Hrebiniak & Joyce, 1985; Nelson & Winter, 1982). Strateginen valinta on se me-
kanismi, jolla yritys sopeutuu toimintaymparistoonsa. Uikkeenjohtaja on silloin 
tahtova ja kykeneva aktori, joka tekee strategisia valintoja monien vaihtoehtojen 
joukosta. 
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1.2 Tutkimusalue 

Organisaation johtohenkiloiden kognitiivisia malleja on pidetty organisatorisen 
jaykkyyden aiheuttajina (Mason & Mitro££, 1981; Payne & Pugh. 1976). 1990-
luvulla on kuitenkin syntynyt yhii suurempaa kiinnostusta organisaatiossa ta-
pahtuvaan kognitiivisten mallien muutoksiin ja myos niiden aikaansaamiin 
vaikutuksiin strategiassa (Fletcher & Huff, 1990; Isabella, 1990; Narayanan & 
Fahey, 1990; Barret al., 1992). Talloin esitetaiin, ettii strategiset piiiitokset eiviit syn-
ny tyhjiistii, vaan ne syntyviit organisaation piirissii vallitsevien kognitiivisten mallien 
pohjalta (Burgelman, 1983; Chaffee, 1985; Hedberg & Jonsson, 1977; Prahalad & 
Bettis, 1986; Sheldon, 1980; Johnson, 1987b; Beyer, 1981; Huff, 1982; Calori et al., 
1992; Donaldson & Lorsch. 1984; Hambrick & Mason, 1984; Walton, 1986). Stra-
tegiateorian alueella kognitiivisista malleista on kiiytetty myos nimeii logiikka -kiisit-
teet. 

Spender (1989) yhtyy edellii esitettyyn ja painottaa silloin epavarmuus-
kasitetta, joka avaa uudenlaisen nakokulman liikkeenjohtajaan. Tallii on tehta-
va, joka ei pysahdy rationaaliseen tiedonkeraamiseen. Hanesta tulee luova hen-
kilo, joka kayttaa luovasti omaa ymmarrystaan valitessaan jiirjestysta epajar-
jestykseen. Tiimii tapahtuu liikkeenjohtajan kognitiivisten mallien pohjalta. Spender 
esittaakin klassisen homo economicuksen ja Simonin hallinnollisen ihmisen 
rinnalle valitsevaa ihmista (Spender, 1989, 33-36). 

Liikkeenjohtajat tarvitsevat taitoa luoda ja tulkita tietoa silloinkin, kun so-
pivaa tietoa ei ole saatavilla. Spender esittaa johtajat tiedon luojiksi ja tiedon 
kayttajiksi. Epavarmuuden vallitessa heidan luomansa tieto on elintarkeaa: sen 
avulla yritys liikkuu eteenpain. Spender maarittelee strategian intellektuaali-
seksi reaktioksi niihin epavarmuuksiin, jotka esiintyvat liikkeenjohtajan ideois-
sa ja organisaatiota koskevassa tiedossa. Johtaja, joka tekee paatoksen, voi tehda 
sen vain lisaamalla jotain omasta itsestaan siihen tietoon, joka on saatavilla. Tii-
mii niikemis- ja tulkitsemistapa pohjautuu liikkeenjohtajan kognitiivisiin malleihin, jot-
ka kiisitteleviit esimerkiksi omaa toimialaa ja omaa yritystii (Spender, 1989, 185-187). 
Edellista nimitetaan tassa tutkimuksessa toimialareseptiksi ja jalkimmaista yri
tysparadigmaksi. 

Tama vaitoskirjatutkimus kasittelee kognitiivisten mallien ja strategian 
muutosta. Tavoitteena on selvittaa millaisten prosessien kautta toimialaresepti 
ja yritysparadigma muuttuvat. Samalla selvitetaan naiden kognitiivisten malli-
en muutoksen vaikutusta strategiseen muutokseen. Lisakiinnostuksen kohteita 
on kaksi: ensinnakin, miten monialayhtyma vaikuttaa tulosyksikkonsa toimi-
alareseptin ja yritysparadigman muutokseen; toiseksi, miten yhden yrityksen 
kognitiivisten mallien muutos vaikuttaa koko toimialan muutokseen. 

Talloin tutkimus sijoittuu taustateorioittensa puolesta strategiateorian alu-
eelle, josta keskeisena on strategian ja logiikka -kasitteiden muutos. Tata kes-
kustelualuetta taydentavat organisaatioteoria strategic choice -nakokulmallaan 
ja kognitiivisten mallien teoria muutosnakokulmallaan (kuvio 1). 
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1.3 Toimialaresepti ja yritysparadigma 
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Ei ole puhdasta mieltii1 johon todellisuus vaikuttaa suoraan. Ei siis ole raakaa 
empiiristii tietoa. Tama johtuu siitii, etta tieto on enemmankin tulosta valin-
noista, luokittelusta1 manipuloinnista ja keskusteluprosesseista, joita muovaa-
vat meidan tietomme, intressimme ja intentiomme. Tosiasiat eivat siis yksin 
maaritii havaintojamme. Niinpa kognitiivinen ongelma on saada selville mika 
muu vaikuttaa havaintojemme muotoutumiseen (Spender, 1998, 13). 

Tavallisesti kognitiota pidetaan emotioista vapaana mentaalisena raken-
teena, jota menneisyyden kokemukset muokkaavat. Nama rakenteet auttavat 
organisoimaan ja tulkitsemaan informaatiota, luomaan sille tarkoitusta ja teke-
maan maailmasta ymmarrettavan. Ne myos vahentavat epavarmuutta. Jos in
formaatiota on liikaa, kognitiiviset rakenteet auttavat sen yksinkertaistamisessa. 
Jos informaatiota on niukasti, rakenne tiiyttaa vajauksen. Niilla siis on merkit-
tava tehtiiva ajatteluprosessissa (Lindell et al., 1998, 78). 

Toimialaresepti 

Liikkeenjohtajat ovat tekemisissa sellaisten ongelmien kanssa, jotka ovat luon-
teenomaisia kyseistii toimialaa kattavalle epavarmuudelle. Spenderilla on tun-
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nettu ja melko paljon kaytetty kasite juuri talle tiedon alueelle, jonka jokainen 
tietyn toimialan piirissa ymmartaa: toimialaresepti (industry recipe). Se on toimi-
alaspesifinen maailmankuva, joka on syntynyt toimialaeksperttien muodosta-
man "heimon" piirissa. Sita tuodaan esille rituaalien, riittien, ammattiajattelun ja 
toimialalle syntyneen yleisen ajattelutavan avulla (Spender, 1989, 6-8). 

"The personal logic behind his strategic action was substantially anchored in the 
conventional wisdom of the industry. He had a strong respect for the rules of the 
game ... " (Hellgren & Melin, 1993, 53) 

Toimialaresepti on osa yrityksen reagointia toimialansa muuttuviin kilpailu-
olosuhteisiin, tyotapoihin, teknologiaan ja lainsaadantoon. Toimialaresepti ei 
ole teoria, vaan se on kuin asiantuntijajarjestelman primitiivinen tietopohja. 
Kuten monet kaytannon asiantuntijajarjestelmat, toimialaresepti on enemman 
neuvoa antava kuin kuvaileva. Samaan tapaan kuin asiantuntijajarjestelmat 
vaativat luovuutta ja vuorovaikutusta niiden valilla, joita se tukee, toimiala-
resepti jattaa tilaa liikkeenjohtajan luovalle kontribuutiolle (Spender, 1989, 9). 

Yritysparadigma 

Liiketaloustieteisiin paradigma on otettu tieteenfilosofiasta (Nasi & Gialloura-
kis, 1991). Gerry Johnson halusi tehda eron toimialatason ja yritystason valille. 
Niinpa han hylkasi resepti (recipe) -kasitteen yritystasolla ja jatti sen pelkastaan 
toimialatasolle. Tilalle han otti yritystasolle yritysparadigma -kasitteen (para-
digm). Se on tunnettu ja sen kaytto strategisen muutoksen selittamisessa on li-
saantynyt. Johnson maarittelee sita seuraavasti: 

"(Paradigm is) a relatively homogenous approach to the interpretation of the comp-
lexity that organization faces ... (that) also provides a repertoire of action and respon-
se to the interpretations of signals that are experienced by managers and seen by 
them as demostrably relevant." (Johnson, 1987a, 270..271) 

"A paradigm is a core set of beliefs and assumptions which fashion an organization's 
view of itself and its environment." (Johnson, 1992) 

Toimialareseptissa ja yritysparadigmassa on kyse myos vallasta, joka ilmenee 
toimialareseptin ja yritysparadigman mukaisen toiminnan vaatimuksena. Joh-
tohahmo ja johtohenkiloiden ryhma vaikuttavat merkittavasti yrityksen strate-
giaan ja siten sen tuloksellisuuteen (Hellgren & Melin, 1993, 66). Mita keskite-
tympaa valta on, sita oleellisempaa on ymmartaa valtakeskuksen sisaista, sub-
jektiivista todellisuutta. Vain siten on mahdollista konstruoida kokonaisvaltai-
sesti organisaation prosesseja ja ongelmia (Normann, 1976, 32). 

Yritysparadigma siis kertoo miten liikkeenjohtaja nakee ja tulkitsee omaa 
yritystaan. Muuttumattomaksi sementoitunut yritysparadigma on voimakas 
muutoksen este, silla se saatelee mita tietoa paatoksentekoon valitaan ja mita 
jatetaan huomioimatta. Liikkeenjohtaja nakee vain sen mihin uskoo. 
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1.4 Strateginen muutos 

Alan kirjallisuudessa strategialla on monia erilaisia sisaltoja. Se on ensinnakin 
tarkoitusten julkilausuma, joka ohjaa myohemmin toteutettavaa suuren linjan 
toimintaa (explicit strategy). Toiseksi, se muodostuu suuren linjan toiminnan 
merkittavista vaikutuksista (implicit strategy). Kolmanneksi, se perustuu sosi-
aaliseen rakenteeseen, joka antaa merkityksen menneelle suuren linjan toimin-
nalle (rationalized strategy) (Pennings, 1985a, 1985b, 2-3). Taman kolmannen 
kohdan mukaan ei ole olemassa objektiivista strategiaa, vaan liikkeenjohtajien 
mielessa olevia kognitiivisia rakenteita. 

Strategista muutosta on usein selitetty ulkoisilla voimilla kuten alentu-
neella kysynnalla, lisaantyneella kilpailulla ja kriittisilla luotonantajilla tai sisai-
silla organisatorisilla voimilla kuten valtarakenteilla, valvontajarjestelmilla ja 
osaamisen rakenteilla (Greiner, 1983; Pettigrew, 1985b; Melin 1989). Liikkeen-
johdon toimintaan perustuvia selityksia on ikaan kuin vahatelty ja taloudellisiin 
tekijoihin perustuvia selityksia korostettu. Samalla pitaa lisaksi kysya miksi 
strateginen muutos on monille yrityksille niin vaikeaa? Miksi yritykset eivat 
muutu, vaikka ne nakevat merkittavia muutoksia toimintaymparistossaan? 

Strategiseen muutokseen vaikuttavat edellii mainitun lisiiksi myos vallitseva toi-
mialaresepti ja yritysparadigma, silla ne luovat kasitysta pelisaannoista ja toimin-
tavapaudesta tietylla toimialalla ja tietyssa yrityksessa (Grinyer & Spender, 
1979a,b; Spender, 1989; Hellgren et al., 1993). Kognitiivinen dimensio siis antaa 
taydentavaa ymmarrysta strategisen muutoksen perinteiseen selittamiseen, jota 
on liikaa liitetty vain edella mainittuihin sisaisiin ja ulkoisiin voimiin. 

Toimialaresepti ja yritysparadigma toimivat ikaan kuin karttoina tai lins
seina, jotka ohjaavat liikkeenjohtajia havaitsemaan ja tulkitsemaan toimialaa ja 
yritysta tietylla tavalla. Talloin siis suurta strategista muutosta yleensa edeltaa 
toimialareseptin ja yritysparadigman muutos. 

" ... maps provide a convenient shorthand to describe the lenses which filter data and 
a means by which data are interpreted." (Narayanan & Fahey, 1990, 110) 

"The proposition made here is that fundamental strategic change requires a change 
in the strategic recipe and that recipe change results from confronting strategic 
formulae." Oohnson, 1986, 84) 

1.5 Tutkimuksen rajaus ja kohdeyrityksen konteksti 

Taman tutkimuksen empiirinen aineisto on saatu tarkastelemalla yhden suoma-
laisen yrityksen strategista muutosta usean vuosikymmenen ajalta. Intensiivisin tar-
kastelujakso on 1970-luku ja lisaksi 1980-luku, jonka alussa tama graafisen pa-
perin tukkukauppaa ja paperinjalostusta harjoittava tamperelainen perheyritys 
(Hyppola Oy) siirtyi suuren monialayhtyman (Amer-yhtyma Oy) omistukseen. 
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Ta.sta alkoi voimakas muutosprosessi, joka tarkoitti toimialareseptin, yrityspa-
radigman ja strategian radikaalia muutosta. Talla muutos -kasitteella on myos 
keskeinen asema tutkimuksessa. 

Tutkimus on tieteenfilosofisilta valinnoiltaan kon.struktivistinen. Kaytan-
nossa se tarkoittaa sita, etta tama case-tutkimus on laadullinen, historiallinen ja 
prosessuaalinen. Talloin tutkimuksen suorittaja on tarkein tutkimusvaline, silla 
merkittava osa tutkimusaineistoa muodostuu yritysjohdon haastatteluista. Tut-
kimuksen tavoitteena on seka teoreettisen viitekehyksen muodostaminen ja 
tarkistaminen etta kohdeyrityksen strategisen todellisuuden syvempi ymmar-
taminen. Kohdeyrityksen konteksti muodostuu toimialasta ja omistajasta. 
Edellisena on graafisen paperin tukkutoimiala, jossa kohdeyritys vaikutti tar-
kastelujakson aikana keskeisena muutosagenttina. Jalkimmaisena on mo-
nialayhtyma, jonka vaikutus muutosprosessissa oli merkittava. 



2 TUTKIMUSASETELMA 

2.1 Tutkimustehtava 

Strategisen muutoksen tutkiminen on ollut yha kasvava suunta. Se on pohjau-
tunut siihen, etta muutosprosessien tutkimus yleensa on ollut lisaantyneen 
mielenk:iinnon kohteena. Liikkeenjohtajaa on aikaisemmin pidetty tassa muu-
toksessa rationaalisena toimijana, joka liittaa yrityksen ymparistoonsa menes-
tyksekkaalla tavalla. Jos menestys on jaanyt heikoksi, on syyna pidetty riitta-
matonta analysointia ja siita seurannutta vaaraa strategiavalintaa. Paatoksente-
koon liittyvasta epavarmuudesta ei ole juuri puhuttu. 

Toimialaresepti ja yritysparadigma ovat kognitiivisia malleja, joiden 
kautta liikkeenjohtaja hahmottaa toimialaansa ja yritystaan. Han tulkitsee nii
den lapi maailmaa ja pystyy siten tekemaan paatoksia epavarmuuden vallites-
sa. Kognitiivisten mallien muutosta on kuitenkin tutkittu melko vahan. Samoin 
on melko vahan tutkittu toimialareseptin ja yritysparadigman vaikutusta stra-
tegiseen muutokseen. Mielenkiintoinen kysymys on miten toimialareseptin, 
yritysparadigman ja strategian muodostama muutosprosessi etenee ja mitka 
ovat prosessin sisalla vaikuttavat yhteydet? 

Taman tutkimuksen aihealueena on toimialareseptin, yritysparadigman ja 
strategian muodostama kokonaisuus. Kohdeilmiona on toimialareseptin, yri-
tysparadigman ja strategian muutos. Tutkimuksen piiiitavoitteena on selvittiiii 
millaisten prosessien kautta toimialaresepti ja yritysparadigma muuttuvat ja miten se 
vaikuttaa strategiseen muutokseen (kuvio 2). Empiiriseen caseen liittyen on lisiiksi 
seuraavat alatavoitteet: 

a) Miten muutosprosessit etenevat? 

b) Miten monialayhtyma vaikuttaa uuden tulosyksikkonsa toimialareseptin, 
yritysparadigman ja strategian muutoksiin? 
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c) Miten toimialan yhden yrityksen toimialareseptin, yritysparadigman ja 
strategian muutos vaikuttaa koko toimialan kehitykseen ? 

Tutkimuksen paa- ja alatavoitteiden avulla pyritaan saavuttamaan sekii kiisitteel-
lisiii ettii empiirisiii tutkimustuloksia. Kasitteelliset tutkimustulokset tasmentavat 
peruskasitteisiin liittyvaa sisaista kielta. Nain pystytaan kehittamaan ilmiosta 
kertovaa viitekehysta. Empiiriset tutkimustulokset antavat tietoa kohdeyrityk-
sen historiallisesta kehityksesta. Nain pystytaan ymmartamaan syvallisesti 
kohdeyrityksen strategista todellisuutta. Yhden yrityksen historiallisen kehityk-
sen avulla halutaan tulkita myos toimialan ja kontekstina olevan monialayri-
tyksen vaikutusta. 

Konteksti: toimiala, monialayhtyma 

Toimialareseptin muutos 

Strateginen 
muutos 

Yritysparadigman muutos 

KUVIO 2 Tutkimuksen tavoitteet ja konteksti 

2.2 Tieteenfilosofinen ja metodinen nakokulma 

2.2.1 Laadullinen tutkimus 

Kvalitatiivisilla tutkimusmenetelmilla ymmarretaan tavallisesti ei-tilastollisia 
kenttiitutkimusmenetelmiii. Ero kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten tutkimusten 
valilla on myos siina tavassa, jolla niiden tieteellisyytta osoitetaan. Kvantitatii-
visissa menetelmissa kaytetaan matemaattisia keinoja tieteellisyyden osoittami-
seksi. Kvalitatiivisten menetelmien kayttajat puolestaan keskittyvat aineiston 
hankintaan. He haluavat osoittaa, ettei aineiston hankkimistavan tieteellisyytta 
voida asettaa kyseenalaiseksi. Tieteellisyys, tarkasteltuna talla tavoin, merkitsee 
tutkimuksen validiutta. Tutkimuksen tieteellisyyden eras vaatimus on, etta tut-
kimus kertoo siita mista se sanoo kertovansa (Gronfors, 1982, 11). 

Tassa yhteydessa kasite "kvalitatiivinen" viittaa prosesseihin ja tarkoituksiin, 
jotka eiviit ole tarkasti tutkittavissa eiviitkii siten mitattavissa miiiiriillisin, frekvensiivi-
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sin tai intensiteetin termein. Kvalitatiivinen tutkimus painottaa todellisuuden ra-
kenteellista luonnetta, tutkijan ja tutkittavan kohteen Hiheista suhdetta seka tut-
kimukseen vaikuttavaa kontekstuaalisuutta. Talloin etsitaan vastauksia, jotka 
painottavat sita, miten sosiaalinen kokemus on luotu ja saatu tarkoituksellisek-
si. Taman vastakohtana kvantitatiivinen tutkimus mittaa ja analysoi muuttujien 
valisia kausaalisuhteita- ei prosesseja (Denzin & Lincoln, 1995, 4). 

Olen seuraavaksi tehnyt tiiviin yhteenvedon eraiden kirjoittajien (Guba & 
Lincoln, 1995, 106-107; Denzin & Lincoln, 1995, 4-6; Gronfors, 1982, 11-14; 
Alasuutari, 1994, 30-35) kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta kasittele-
vista vertailuista: 

1. Kvantitatiivisia menetelmia kayttava tutkija perustaa useimmiten tutki-
muksensa deduktioon ja hypoteesien todentamiseen. Kvalitatiivisten me-
netelmien kayttaja sen sijaan perustaa tutkimuksensa induktioon ja 
teorianmuodostukseen. 

2. K vantitatiivinen tutkija tutkii harvoin maailmaa suoraan. Harren tutki-
mustaan voidaan nimittaa seuraavasti: nomoteettinen, surveypohjainen, 
etic (outsider view). Kvalitatiivisen tutkijan tutkimusta voidaan nimittaa 
nain: idiograafinen, casepohjainen, ernie (insider view). 

3. Kvalitatiivinen tutkija uskoo, etta sosiaalisen todellisuuden rikas kuvaa-
minen on tutkimuksellisesti arvokasta. Kvantitatiivinen tutkija sen sijaan 
ei keskity tahan. 

4. Kvalitatiivinen tutkija kayttaa tutkimusaineistonaan mm. haastatteluja, 
havainnointia, suullista perinnetta, valokuvia, elamakertoja, omaelama-
kertoja. Kvantitatiivinen tutkija kayttaa matemaattisia malleja, tilastollisia 
taulukoita ja graafeja seka kirjoittaa niista kaukaa ja epapersoonallisesti. 

5. Tilastollisia menetelmia kayttavan tutkijan taito tarkoittaa hyvin laadittua 
haastattelu- tai kyselylomaketta seka onnistunutta vastausten analyysia. 
Kvalitatiivisia menetelmia kayttavan tutkijan taito tarkoittaa osaamista 
olla henkilokohtaisessa kosketuksessa tutkittaviin. 

6. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan oma osuus on aineiston keruussa 
ensiarvoisen tarkea. Tutkija itse on siis tarkein tutkimusvaline. 

7. Mita arkaluonteisempi ja intiimimpi tutkittava asia on, sita epaluotetta-
vampia ovat surveyn avulla saadut tulokset. 

8. Tilastollisten menetelmien avulla saatu kuva yhteison sosiaalisista suh-
teista on lattea, jos halutaan tietoa sosiaalisten suhteiden laadullisista te-
kijoista. Samoin yhteison ja sen osien kokonaiskuvaus on vaikeaa yksin-
omaan surveyn avulla. 
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9. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa laadullinen analyysi koostuu kahdesta 
vaiheesta: havaintojen pelkistamisesta ja arvoituksen ratkaisemisesta. 
K vantitatiivisessa analyysissa viimeksi mainittua nimitetaan tulosten tul-
kinnaksi. Talloin eri muuttujien valille loydettyja tilastollisia yhteyksia 
tulkitaan viittaamalla aiemmista tutkimuksista johdettuihin selitysmallei-
hin. 

Laadullisessa tutkimuksessa arvoituksen ratkaiseminen merkitsee sita, 
etta tuotettujen johtolankojen ja kaytettavissa olevien vihjeiden pohjalta 
tehdaan merkitystulkinta tutkittavista ilmioista. Historiantutkija Renvall 
(1965) nimittaa tutkimuksen tekemisen tam vaihetta rakennekokonaisuu-
den muodostamiseksi. 

10. Vaikka kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmia pidetaan vaihtoehtoi-
sina ja kilpailevina, niita voidaan kayttaa myos toisiaan taydentavina. 
Koska ne painottavat eri asioita, tutkimusongelman ratkaisemiseen saate-
taan tarvita kumpaakin. 

Edella esitetysta valittyy kuva kahdesta erilaisesta tieteenparadigmasta: positivis-
min perinteen mukaisesta ja sen vaihtoehdoista. Niissa perususkomukset poik-
keavat toisistaan. Paradigmalla tarkoitetaan tassa perususkomusten joukkoa. Se 
edustaa maailmankuvaa, joka maarittaa omaksujalleen maailman luonteen, yk-
silon paikan siina ja suhteiden mahdollisuudet tahan maailmaan. Nama usko-
mukset ovat perustavaa laatua siksi, etta ne taytyy hyvaksya lahes uskonvarai-
sesti. Tieteenparadigma maarittaa tutkijalle mita oleva on seka mita asioita si-
joittuu tieteellisen tutkimuksen rajojen sisalle ja mita rajojen ulkopuolelle (Guba 
& Lincoln, 1995, 107-108). 

Tutkimuksen tekoa koskevia paradigmoja maarittavat perususkomukset 
voidaan tiivistaa vastauksista, jotka saadaan seuraaviin kolmeen kysymykseen 
(Guba, 1990, 18; Lincoln & Guba, 1985, 14-15; Denzin & Lincoln, 1995, 13): 

1. Ontologinen kysymys 
Mika on todellisuuden muoto ja luonne? Mita on olemassa? Mita siita voi-
daan tietaa? 

2. Epistemologinen kysymys 
Mika on tietoa haluavan ja sen mita voidaan tietaa valisen suhteen luon-
ne? Mika on tiedon kasite? 

3. Metodologinen kysymys 
Miten tietoa haluava menettelee saadakseen tietoa siita mita han luulee 
voitavan tietaa? Miten maailmasta saadaan tietoa? 

Guba ja Lincoln (1995, 108-112) ovat etsineet vastauksia edella mainittuun kol-
meen kysymykseen. Nama vastaukset liittyvat neljaan erilaiseen tieteenpara-
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digmaan: positivismi, jalkipositivismi, kriittinen teoria ja konstruktivismi. Vas-
taukset esitetaan kuviossa 3 (Guba & Lincoln, 1995, 109). 

Basic Beliefs (Metaphysics) of Altemative Inquiry Paradigms 

Item 

Ontology 

Positivism 

naive realism-
" real" reality 
but apprehen-
dable 

Epistemology dualist I objec-
tivist; findings 
true 

Methodology experimental I 
manipulative; 
verification of 
hypotheses; 
chiefly quanti-
tative methods 

Postpositivism 

critical realism-
"real" reality but 
only imperfectly 
and probabilisti-
cally apprehen-
dable 

modified dua-
list I objectivist; 
critical tradition 
I community; 
findings proba-
bly true 

modified experi-
mental I mani-
pulative; critical 
multiplism; falsi-
fication of hypot-
heses; may inclu-
de qualitative 
methods 

Critical Theory Constructivism 

historical realism- relativism -local 
virtual reality shaped and specific 
by social, political, constructed reali-
cultural, economic, ties 
ethnic, and gender 
values; crystallized 
over time 

transactional I 
subjectivist; 
valuemediated 
findings 

dialogic I 
dialectical 

transactional I 
subjectivist; 
created findings 

hermeneutical I 
dialectical 

KUVIO 3 Neljiin tieteenparadigman perususkomukset 

Kriittinen teoria on yleisnimi monelle tunnetulle vaihtoehtoiselle paradigmalle: 
uusmarxismi, feminismi, materialismi. Kriittisen teorian ontologisesta realis-
mista siirrytaan konstruktivismiin tultaessa ontologiseen relativismiin. Talloin 
todellisuus oletetaan moninaiseksi ja ymmarrettavaksi. Se on myos vastakohtai-
sia elementteja sisaltavaa sosiaalista todellisuutta, joka on ihmisen tuotetta ja 
joka saattaa muuttua, kun sen rakentajat tulevat paremmin informoiduiksi ja 
sofistikoiduiksi. Eniten konstruktivistinen tieteenparadigma eroaa kolmesta muusta 
juuri ontologian alueella. 

Epistemologian alueella konstruktivismi on paljolti samanlaista kuin 
kriittisen teorian alueella: vallitsee transaktionaalinen ja subjektiivinen oletus, 
etta tieto on arvosidonnaista. Konstruktivismi menee tassa oletuksessa vielakin 
pidemmalle: tietoa luodaan tutkijan ja tutkittavan viilisessii vuorovaikutuksessa. Tal-
loin perinteinen ero ontologian ja epistemologian valilla lahes haviaa kuten kay 
myos kriittisen teorian kohdalla. Taman eron haviamista on havainnollistettu 
kuviossa 3 niin, etta ontologian ja epistemologian valissa on vain katkoviiva. 
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Metodologian alueella konstruktivismi on hermeneuttista. Tavoitteena on vallit-
sevien rakenteiden ymmiirtiiminen ja uudelleenkonstruointi. Sosiaalisten rakenteiden 
vaihteleva ja persoonallinen luonne edellyttaa, etta rakenteet voidaan paljastaa 
ja jalostaa tutkijan ja tutkittavan valisen vuorovaikutuksen kautta. Tavoitteena 
on tulkinnan avulla muodostaa rakenteita, jotka ovat informoidumpia ja sofis-
tikoidumpia kuin aikaisemmat. Todellisuutta ja sen ilmioita voidaan ymmartaa 
siina toimivien yksiloiden nakokulmasta. He luovat merkityssuhteita ja konst-
ruoivat niiden avulla tilanteita, joissa toimivat (Burrell & Morgan, 1979, 5; Rau-
hala, 1989, 11; Llewellyn, 1993, 236; Patton, 1990, 46-48; Stake, 1995a, 43-45). 

Kuten edella esitetysta kay ilmi, kvalitatiivisessa tutkimuksessa kaytetaan 
usein monia menetelmia. Tama seikka, jota nimitetaan triangulaatioksi, kertoo 
pyrkimyksesta tutkittavan ilmion syvalliseen ymmartamiseen. Triangulaation 
avulla kohotetaan validiteetin tasoa Gick, 1979; Denzin 1989a, 1989b, 244; Fiel-
ding & Fielding, 1986, 33; Flinck, 1992, 194). Kun kvalitatiivisen tutkimuksen 
menetelmakombinaatiot eivat ole tutkimuksesta toiseen samanlaisia, voidaan 
kvalitatiivista tutkimusta pima sateenvarjotermina (VanMaanen, 1988, 9). 

Denzin (1978, 291) maiirittelee triangulaation saman ilmiOn tutkimiseen 
kaytettavien menetelmien kombinaatioksi. Triangulaatio -metafora on lahtoisin 
navigoinnista, jossa kaytetaan useita kiintopisteita kohteen tarkan paikan maa-
rittamiseksi (Smith, 1975, 273). SamaHa tavalla organisaatiotutkija voi parantaa 
tutkimuksensa tarkkuutta keraamalla monenlaista dataa samasta ilmiosta 
(Bouchard, 1976, 263). 

Monenlaiset metodit, tutkimusaineistot ja nakokulmat tekevat kvalitatiivi-
sesta tutkijasta kerailijan, bricoleurin. Han tuottaa kokonaisuuden, bricolagen, 
kerailemalla palasia ja kutomalla niita yhteen kaytannonlaheisesti. Bricoleur on 
kuin ammattimainen tee-se-itse -henkilo (Nelson et al., 1992, 2; Levi-Strauss, 
1966, 17; Weinstein & Weinstein 1991, 161). 

2.2.2 Case-tutkimus 

Case-tutkimus on eras monista tavoista tehda tutkimusta sosiaalitieteitten alu-
eella. Yleisesti ottaen case-tutkimusta pidetaan hyvana ratkaisuna, jos "kuinka" 
ja "miksi" kysymykset ovat tutkimuksessa keskeisella sijalla (Pettigrew, 1990, 
268) ja jos aiheesta on tehty vasta vahaisesti empiirista tutkimusta ja jos ilmiOn 
ja kontekstin valine raja nayttaa epaselvalta ja jos tutkijalla on hyvin vahan 
kontrollia tapahtumiin (Yin, 1984). 

Case-tutkimus ei kuitenkaan ole metodologinen valinta, vaan tutkittavan kohteen 
valinta. Case-tutkimuksen pitaisi suunnata huomiota siihen mita erityista voi-
daan oppia yksittaisesta casesta - ei aina niinkaan casen pohjalta tehtaviin 
yleistyksiin. On vahingollista, jos yleistamisen tavoite on niin voimakas, etta se 
vie huomion pois itse casen ja sen kuvaaman todellisuuden ymmartamisen 
keskeisista piirteista. 

Case-tutkimus on siis hieman karsinyt siita, etta sita kayttaneet tutkijat ei-
vat ole laittaneet painoa casen erityisyydelle (Denzin, 1989b; Glaser & Strauss, 
1967; Herriot & Firestone, 1983; Yin, 1984). Case-tutkimusta voidaan kuitenkin 
kayttaa eraana vaiheena kohti yleistamista (Campbell, 1975), mutta tama ei saisi 
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olla keskeisella sijalla kaikessa case-tutkimuksessa (Feagin et al., 1991; Simons, 
1980). Pihlanto (1994, 371) on tehnyt tiiviin yhteenvedon siita, miten case-
tutkimusta maaritellaan kirjallisuudessa: 

1. Case-tutkimus tarkoittaa ilmioluokan yksittaisen tapauksen yksityiskoh-
taista tutkimista (Abercrombie et al., 1984, 34). Case-tutkimus ei voi antaa 
luotettavaa tietoa laajemmasta joukosta, mutta se saattaa olla hyodyllinen 
tutkimuksen esivaiheessa (Marshall & Rossman, 1989, 44). 

2. Bruns ja Kaplanin mukaan case-tutkimus on intensiivinen yhden organi-
saatioyksikon tutkimus tiettyna ajanjaksona. Tutkijalla on hyvin vahan 
kontrollia selittaviin muuttujiin. Case-tutkimus voi antaa merkittavaa tie-
toa yksittaisesta tapauskokonaisuudesta ja tuottaa siita hypoteeseja. Sita ei 
kuitenkaan voi kayttaa hypoteesien testaamiseen (Bruns & Kaplan, 1987, 
8). 

3. Normannin (1975) mukaan on kaksi tapaa miten teoria ja data kohtaavat. 
"1. Taking a small part of conceptual framework (one or a few 
hypotheses), confronting them with a large number of instances ... 2. 
Taking a comprehensive conceptual framework, confronting it at a large 
number of points simultaneously with a complex set of data in the form 
of a complex system or event". 

4. Preston erottaa etnografisen kenttatutkimuksen case-tutkimuksen positi-
vistisimmasta muodosta. Han maarittelee etnografian, lainaten Van Maa-
nen'ia (1988), seuraavasti: "The peculiar practice of representing the social 
reality of others through the analysis of one's own experience in the world 
of these others". Se perustuu kenttatyon metodeihin tai osallistuvaan ha-
vainnointiin (Preston, 1991, 46). 

Pihlannon (1994, 371-372) mukaan edella mainitut maaritelmat voi jakaa kah-
teen ryhmaan. Ensimmaiset kaksi kasittelevat case-tutkimusta tutkimusproses-
sin ensimmaisena vaiheena, jolloin luodaan hypoteeseja myohemmin testatta-
vaksi. Nama maaritelmat seka Normannin esittama ensimmainen vaihtoehto 
perustuvat nomoteettiselle lahestymiselle. 

Normannin toinen vaihtoehto seka Prestonin maaritelma ta:rjoavat hyvan 
lahtokohdan keskustelulle, joka pohtii mita on hermeneuttisen case-tutkimuk-
sen tekeminen. Ensinnakin, inhimillinen toiminta, joka on keskeisena kohteena 
toimintaorientoituneessa lahestymistavassa, muodostuu monimutkaisesta ja 
uniikista sosiaalisesta ja:rjestelmasta ja tapahtumisesta. Juuri tahan viittaa Nor-
mann. Koska myos inhimillinen kayttaytyminen on naissa ja:rjestelmissa moni-
mutkaista, case-tutkimus voisi olla keinona tunkeutua siihen riittiiviin syviillisesti. 
Toiseksi, Prestonin esittama etnografinen nakokulma tarjoaa mahdollisuuden 
tunkeutua syviille toimijoitten subjektiiviseen sosiaaliseen todellisuuteen. 
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Edella esitetty kahdenlainen case-tutkimuksen maarittely on jonkin verran 
samanlainen kuin Scapensin (1990, 1992) esittama: on tutkimuksia, jotka pe-
rustuvat uusklassiseen taloustieteeseen ja tutkimuksia, jotka perustuvat sosiaa-
liteorioihin. Ensiksi mainitussa case-tutkimuksella on vain valmisteleva tehtava. 
Jalkimmaisessa silla on itsenainen tehtava samalla, kun tutkija ei etsi univer-
saaleja lakeja, vaan saantoja, jotka rakentavat sosiaalista kayttaytymista. 

Robert Stake (1995b, 237-238) toteaa, etta tutkijat kayttavat caseja moniin 
tarkoituksiin. Niinpa han identifioi kolmentyyppisia case-tutkimuksia: 

1. Sisainen case-tutkimus (intrisic case study) 

Tallainen tutkimus tehdaan, kun halutaan ymmartaa paremmin juuri 
tiettya casea. Tutkimusta ei siis tehda siksi, etta kyseinen case edustaa 
muita caseja tai siksi, etta se kuvaa jotain tiettya ongelmaa. Huomion 
kohteena on vain tama yksi case .kaikkine yksityiskohtineen. Tavoitteena 
ei ole jonkin abstraktin rakenteen tai yleisen ilmion ymmartaminen eika 
teorian muodostaminen. Tutkimus tehdaan, koska tutkijalla on voimakas 
kiinnostus juuri taman casen sisaiseen maailmaan. 

2. Valineellinen case-tutkimus (instrumental case study) 

Tiettya casea tutkitaan, koska sen avulla halutaan saada nakemysta teori-
aan tai yleiseen ilmioon. Case sinansa on toisarvoisessa asemassa: sen 
avulla pyritaan ymmartamaan jotain muuta. Ei ole kuitenkaan selvaa ra-
jaa, joka erottaa sisaisen ja valineellisen case-tutkimuksen. Niiden valissa 
on alue, jossa tutkijalla on seka sisainen etta valineellinen nakokulma. 

3. Kollektiivinen case-tutkimus (collective case study) 

Kun tietty yksittainen case on edella esitettya vahaisemman kiinnostuksen 
kohteena, tutkija saattaa valita tutkimukseensa useita caseja. Talloin tut-
kitaan ilmiOta, populaatiota tai yleisili olosuhteita. Itse asiassa on kyse va-
lineellisen tutkimuksen laajentamisesta usean casen alueelle. Niitten 
avulla uskotaan paastavan parempaan ymmartamiseen, kenties parem-
paanteorianrakentamiseen. 

22.3 Historiallinen tutkimus 

Positivismi ja sen kritiikki 

Positivistisen tieteenfilosofian perinteessa on keskeisena voimakas ajatus kaiken 
tieteellisen selittiimisen samankaltaisuudesta. Positivistinen suuntaus oli erittain 
merkittava maailmansotien valisena aikana loogisen empirismin valtakaudella, 
jolloin luonnontieteiden metodit korotettiin kaikkien tieteiden esikuvaksi 
(Heikkinen, 1974, 11). 
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Saksassa kehittyi 1900-luvun alussa hengentieteellinen suuntaus. Luon-
nontieteet ja hengentieteet erosivat siten, etta edellinen tutki merkityssisaltoa 
vailla olevia luonnontapahtumia, kun taas hengentiede tutki merkityssisaltoista 
tapahtumista. Merkityssisaltoisen tapahtuman tutkiminen tahtaa sen ymmar-
tamiseen (Heikkinen, 1974, 12). Jo Heinrich Rickert (1863-1936) korosti, etta 
yleistava tarkastelutapa ei anna vastausta niihin kysymyksiin, jotka ihmista 
kiinnostavat tapahtumien ja ilmioiden yksilollisyyden vuoksi. 

11 ••• (oivalletaan) valttamattomyys, jolla tastii yksilollisesta milloinkaan palaamatto-
masta syysta kehkeytyy tama yksilollinen milloinkaan palaamaton vaikutus." 
(Rickert, 1924, 11) 

Historiantutkimuksessa ei ole syytii pyrkiii luonnontieteiden tapaan etsimiiiin lainalai-
suuksia, koska tuloksena olisi aina laki, joka patisi vain yhteen tapaukseen (von 
Wright, 1967, 316). Niinpa historialliset tapahtumat ja ilmiot pyritaan liittamaan 
samanaikaiseen ymparistoonsa ja tietyn kehityksen osaksi. 

Rakennekokonaisuus 

Historiantutkijan tehtavana on osoittaa ihmiselle hanen paikkansa rakenneko-
konaisuuksien kehityksessa. Pentti Renvall tarkoittaa rakennekokonaisuudella 
sellaisten ilmioiden muodostamaa joukkoa, jolle on yhteistii jakin siiiinnonmukai-
nen suhde ja joka on poikkeukseton: 

"Lopputavoitteena, jota kohti tutkimustyon tulee olla tiihdattyna, on sellainen ajatus-
rakennelma, joka samalla kun se sitoo yhteen mahdollisimman paljon rinnakkain 
esiintyvia tekijoita, liittaa yhteyteen naissa tekijoissa esiintyvat perakkaiset muutok-
set." (Renvall, 1965, 333) 

Kun Renvall puhuu historiantutkimukselle ominaisesta synnyn ja kehityksen 
geneettisesta perspektiivista, han liittaa siihen rakennekokonaisuuden. Histo-
riantutkijaa kiinnostaa tietty ajankohta siksi, etta voitaisiin nahda, mita muuta 
tapahtui samanaikaisesti ja mita ennen ja jalkeen (Renvall, 1965, 18-19). 

" ... rakennekokonaisuuden hallitseva saannonmukaisuus on eraanlainen trendi, ke-
hitys, jonka yhteen liittamat teot muodostavat mielekkaan tapahtumaketjun." (Kale-
la, 1976, 28-29) 

Individualisoiva-generalisoiva -jakoa paremmin voidaan historian ja sen naa-
puritieteiden eroa kuvata tarkastelemalla niiden suhdetta aikaulottuvuuteen -
historialliseen kehitysvaiheeseen. Muissa yhteiskuntatieteissa on usein tietoi-
sesti pyritty irrottautumaan historiallisesta tilanteesta. Talloin on tahdatty sel-
laisiin teorioihin, jotka eivat ole sidoksissa paikkaan ja aikaan (Kalela, 1976, 40-
41). 

Miltaan yhteiskuntatieteelta ei kuitenkaan onnistu asettuminen historian 
ulkopuolelle. Lisaksi irrottautuminen on usein jaanyt vain naennaiseksi: tutkijat 
ovat huomaamattaan ikaan kuin salakuljettaneet historiallisen kehitysvaiheen 
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aineksia kasitteisiinsa (Mills, 1970, 166-167). Kaikki historian ja muiden yhteis-
kuntatieteiden tutkimat ilmiot ovat historiallisia, sidoksissa aikaan (Galtung, 
1969, 316). 

Pelkastaan saannonmukaisuuksien etsimisen oleellinen rajoitus on, etta se 
pyrkii esineellistamaan ihmiset, vaikka nama toimivat vapaina subjekteina. Toi-
sen aarimmaisyyden oleellinen rajoitus on, etta se ei kykene tutkimaan sosiaa-
listen jarjestelmien rakenteellisia ominaisuuksia eika historiallisen muutoksen 
yleisia lainalaisuuksia (Markovic, 1971, 33). 

Edelliseen liittyen Erik Allardt (1966, 202) totesi 1960-luvun puolivalissa 
sosiologiasta seuraavaa: ihanteena on kausaalinen selittaminen, mutta nain ei 
ole historiassa, jossa pikemminkin pyritaan osoittamaan, miten erilaiset tapah-
tumat ja ilmiOt muodostuvat valintojen ja toiminnan perusteiksi ja aiheiksi tai 
motiiveiksi. 

2.2.4 Prosessuaalinen tutkimus 

Viela suhteellisen pieni, mutta koko ajan kasvava joukko tutkijoita pyrkii ym
martamaan liikkeenjohtoa ja organisaatioita prosessuaalisen tutkimuksen 
avulla. Kun on kyse organisatorisesta muutoksesta, muutosprosessia tutkitaan 
yleensa pitkan ajanjakson kuluessa. Konteksti on talloin historiaan, aikaan ja 
organisaatioon liittyvaa Gohnson, 1987b, 58; Pettigrew, 1987, 1988, 1990). Tut-
kimus on usein monitieteellista (Clark et al., 1988), jolloin kaytetaan useita na-
kokulmia ja metodeja - sellaisia, joita taloushistorioitsijat ja organisaatioteoree-
tikot ovat kayttaneet (Whippet al., 1987). 

Van de Ven ja Huber (1990, 213-219) esittavat, etta organisatorista muu-
tosta selvittava tutkimus vaatii viitekehyksen, joka selittaa muutokseen liittyvaa 
prosessia. 

"Process studies are fundamental to gaining an appreciation of dynamic organiza-
tional life, and to developing and testing theories of organizational adoption, chan-
ge, innovation, and redesign." (Van de Ven & Huber, 1990, 213) 

Mita on prosessi? 

Van de Ven (1992, 169) esittaa, etta kasitetta "prosessi" kaytetaan kirjallisuudes-
sa kolmella tavalla ja myos maaritellaan kolmella tavalla: 

"(1) A logic that explains a causal relationship between independent and dependent 
variable or (2) a category of concepts or variables that refers to actions of individuals 
or organizations and (3) a sequence of events that describes how things change over 
tim• II e. 

Noista kolmesta maaritelmasta vain kolmas tarkastelee eksplisiittisesti ja suo-
raan toiminnan prosessia. Siten sen avulla on mahdollista kuvata miten jokin 
kokonaisuus tai asia kehittyy ja muuttuu ajan mittaan. Prosessin maaritelmaksi 
voi taman perusteella esittaa seuraavaa: 
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"A sequence of individual and collective events, actions, and activities unfolding over 
time." (Pettigrew, 1997, 338) 

Karl Weick (1969) esitti jo 1960-luvulla, etta tutkimuksen huomio pitaisi siirtaa 
staattisista organisaation muodoista kohti dynaamisia organisatorisia proses-
seja. Kolmenkymmenen vuoden ajan Weick on rohkaissut tutkijoita tekemaan 
prosessiperustaista tutkimusta. 

Organisatoristen prosessien tutkijan kiinnostusalueena ovat kompleksiset organi-
satoriset ilmiot, jotka tapahtuvat pitkiin ajanjakson kuluessa. Tallaisia ovat mm. or-
ganisaation oppiminen, rakenteen muutokset, paatoksenteko, kulttuurin muu-
tos ja strategian muutos (Orton, 1997, 420). Esimerkkeina talla alueella tutki-
musta tehneista ovat seuraavat: Allison (1971); Anderson (1983); Barley (1986); 
Dutton & Dukerich (1991); Isabella (1990); Kimberly (1984); Martinet al. (1983); 
Meyer (1982b); Mintzberg & McHugh (1985); Pentland (1992); Perrow (1984); 
Pettigrew (1973, 1985a,b,c); Pettigrew et al. (1992); Pettigrew & Whipp (1991); 
Porac et al. (1989); Smircich & Stubbart (1985); Staw (1981); Sutton (1988); 
Tushman et al. (1986); VanMaanen (1988); Vaughan (1990, 1996); Walsh & Ung-
son (1991); Wilkins (1983). 

Prosessuaalinen analyysi 

Mita on prosessuaalinen analyysi ja mika on sen tarkoitus? Tarkoitus liittyy ky
symykseen "miten?". Useimmat prosessitutkimukset kuvaavat, analysoivat ja 
selittavat johonkin yksilolliseen ja samalla kollektiiviseen toiminnalliseen ta-
pahtumasarjaan liittyvia mika, miksi ja miten -kysymyksia. Prosessiajattelun 
perusoletus on, etta sosiaalinen todellisuus ei ole pysahtyneessa tilassa, vaan se 
on dynaaminen prosessi, joka pikemminkin tapahtuu kuin vain on (Pettigrew, 
1997, 338; Sztompka, 1991). 

"Actions drive processes but processes cannot be explained just by reference to 
individual or collective agency. Actions are embedded in contexts which limit their 
information, insight and influence. But the dual quality of agents and context must 
always be recognized. Contexts are shaping and shaped. Actors are producers and 
products. Crucially for any processual analysis, the interchange between agents and 
contexts occurs over time and is cumulative. The legacy of the past is always shaping 
the emerging future. What happens, how it happens, why it happens, what results it 
brings about is dependent on when it happens, the location in the processual 
sequence, the place in the rhythm of events characteristic for a given process." 
(Pettigrew, 1997,3~339) 

Andrew Pettigrew (1997, 339) esittaa, etta prosessuaalisen analyysin tavoitteena ei 
ole tuottaa case-historiaa, vaan case-tutkimus. Se menee pidemmalle kuin case-
historia pyrkimyksessa saavuttaa syviillistii ja laaja-alaista analyysiii. Ensinnakin, 
prosessista pyritaan luomaan malli seka sen lisaksi joissain tapauksissa vertaa-
maan kahden tai useamman casen sisaltamia malleja. Toiseksi, pyritaan loyta-
maan mekanismit, jotka muovaavat kohteena olevia prosesseja ja siten myos 
mallia. Kolmanneksi, induktiivisen lahestymistavan rinnalla voidaan kayttaa 
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myos deduktiivista. Tutkijalla on arvoja, olettamuksia ja viitekehyksia, jotka 
vaikuttavat siihen mita nahdaan ja mita ei. 

Prosessuaalisen analyysin tarkoituksena on myos selittaa miten ja miksi 
konteksti, prosessi ja seuraukset linkittyvat toisiinsa. Jotta tahan paastaan, tut-
kimusta vahvistavat seuraavat seikat (Pettigrew, 1997, 340): 

"Embeddedness, studying processes across a number of levels of analysis; 
temporal interconnectedness, studying processes in past, present and future time; 
a role in explanation for context and action; 
a search for holistic rather than linear explanation of process and 
a need to link process analysis to the location and explanation of outcomes." 

Kun organisatorisesta muutoksesta tehdaan prosessuaalista case-tutkimusta, 
pitaa noudattaa muutamia perusperiaatteita. Ensinnakin, tutkijan on tehtava 
tutkimusta "hands-on" -laheisyydella ja -intensiteetilla. Tallaisesta "getting-
hands-dirty" -tyoskentelysta puhuvat Frost ja Stablein (1994, 243-249). Sellainen 
tyoskentely on valttamatonta, koska esiin tulee myos ns. sanatonta tietoa (tacit 
knowledge), jota on vaikeaa ilmaista ja dokumentoida. 

"(Tacit knowledge cannot be) written down, encoded, explained, or understood." 
(Sobol & Lei, 1994, 170) 

" ... the aim of a skillful performance is achieved by observance of a set of rules which 
are not known as such to the person following them." (Polanyi, 1962, 49) 

" ... we can know more than we can tell." (Polanyi, 1966, 4) 

Toiseksi, prosessuaaliseen tutkimukseen liittyy ajan kasite. Tama merkitsee 
datan keraamista ja selittamista pitkalta ajanjaksolta (Pettigrew, 1987, 1990; 
Borg, 1964; Santalainen, 1990). Kolmanneksi, tarvitaan mania datan keraamisen 
tekniikoita, jolloin esimerkiksi haastatteluin saatua tietoa voidaan kontekstuali-
soida ja validoida (Dawson, 1997, 402). 

2.3 Yhteenveto ja tutkimuksen rakenne 

Aihealue ja kohdeilmio 

Kuten aikaisemmin luvussa 2.1 todettiin, taman vaitoskirjatutkimuksen aihe-
alueena on strategia, toimialaresepti (industry recipe) ja yritysparadigma (com-
pany paradigm) ja niiden muodostama kokonaisuus. Kohdeilmio kietoutuu 
muutos -kasitteen ymparille: kyse on toimialareseptin, yritysparadigman ja 
strategian muutoksesta. 
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Tutkimusongelma 

Tutkimuksen paatavoitteena on selvittaa millaisten prosessien kautta toimiala-
resepti ja yritysparadigma muuttuvat ja miten se vaikuttaa strategiseen muu-
tokseen. Empiiriseen caseen liittyen on lisaksi kolme alatavoitetta (a-c), jotka on 
esitetty luvussa 2.1. 

Tutkimusteoreettinen viitekehys 

Tama tutkimus on tutkimusteoreettiselta viitekehykseltaan strategisen johtami-
sen prosessiin liittyva. Keskeisena on se, miten yritykset yllapitavat ja kehitta-
vat kilpailu- ja resurssiasemaansa. Talloin on kyse strategisesta muutoksesta, 
johon yritysjohto toiminnallaan vaikuttaa. 

Toimialaresepti ja yritysparadigma vaikuttavat siihen, miten yritysjohto 
tu1kitsee epavarmuuden vallitessa saamaansa runsasta informaatiota. Tama 
tu1kinta vaikuttaa strategisiin valintoihin. 

Toimialareseptin ja yritysparadigman seka strategian muutosprosesseja 
tarkastellaan seuraavien muutoskasitteiden avulla: tasainen kehitys ja vallan-
kumouksellinen muutos. 

Tieteenfilosofisia viitekehyksia 

Tama tutkimus on konstruktivistinen tutkimus: 

ontologia on relativistista 

epistemologia on relativistista - tutkijan ja tutkittavan valisessa vuorovai-
kutuksessa muotoutuvaa - jolloin raja ontologian ja epistemologian valilla 
lahes haviaa 

metodologia on hermeneuttista, jolloin tavoitteena on vallitsevien raken-
teiden ymmartaminen laadullisen, prosessuaalisen ja historiallisen case-
tutkimuksen avulla. Tahan liittyvat myos seuraavat kasitteet: kontekstu-
aalisuus, rakennekokonaisuus, pitkittaisaineistot. 

Kuviossa 4 esitetaan taman tutkimuksen tavoitteet tutkimusteoreettisessa ja 
tieteenfilosofisessa viitekehyksessaan. 

Tutkimuksen rakenne 

Tama tutkimusraportti esittelee seuraavaksi (luvut 3-6) niita keskeisia keskus-
teluja ja teoreettisia nakokulmia, jotka liittyvat kaytettaviin keskeisiin kasittei-
siin. 

Luvussa 3 esittelen ensin kognitiivisen tieteen nakokulmaa ja liikkeenjoh-
don kognitiivisia malleja. Taman jalkeen teen tiiviin yhteenvedon niista kes-
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kusteluista, joita on kayty toimialareseptista ja yritysparadigmasta. Samalla 
tuon myos esiin niiden muutoksesta kaytya keskustelua. 

Luvussa 4 on vuorossa strategia ja strateginen muutos. Tuon talloin esille 
keskustelun inkrementaalisesta ja vallankumouksellisesta muutoksesta seka 
strategisen muutoksen prosessuaalisesta analyysista. 

Luvussa 5 esittelen muutos -kasitteeseen liittyvia keskusteluja: vastakkain 
ovat evoluutio ja revoluutio. Samalla tuon esille yleiseen muutoksen selittami-
seen liittyvan keskeytetyn tasapainotilan mallin ja sen liittymisen kognitiivisten 
mallien muutokseen. 

Luvussa 6 esittelen hyvin tiiviisti keskeisimpia keskusteluja, jotka liittyvat 
taman tutkimuksen kohdeyrityksen kontekstiin - toimialaan ja monialayrityk-
seen. 

Luvussa 7luon ensin tutkimusaineiston tulkinnassa kaytettavan alustavan 
teoreettisen viitekehyksen, joka perustuu luvuissa 3-6 esitettyyn. Sen jalkeen 
esittelen taman tutkimuksen kohdeyrityksen, case-asetelman ja casen valinnan. 
Samalla kuvaan tutkimuksen tiedonhankinta- ja analyysimenetelmat. 

Luku 8 aloittaa taman tutkimuksen empiirisen osan (luvut 8-10). Tassa 
luvussa teen kohdeyrityksen strategisen muutoksen peruskuvauksen. 

Luvussa 9 teen kohdeyrityksen toimialareseptin ja yritysparadigman 
muutoksen peruskuvauksen. 

Luvussa 10 kuvaan miten kohdeyrityksen toimialareseptin ja yrityspara-
digman muutos vaikutti strategiseen muutokseen. 

Lopuksi on luvussa 11 esitetty tutkimustulokset ja tutkimuksen arviointi. 
Siina tiivistetaan keskeiset empiiriset tutkimustulokset seka esitellaan kontri-
buutio ja johtopaatokset: mita uutta tutkimus tuo keskusteluihin. Samalla poh-
ditaan tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia seka jatkotutkimuksen mah-
dollisia suuntia. Tutkimuksen rakenne ja kulku on esitetty kuviossa 5. 



34 

TUTKI-
MUS-
KOHDE 

TUTKI-
MUKSEN 
TAVOIT-
TEET 

TIETEEN-
FILOSO-
FISIA 
KEHYK
SIA 

Strateginen johtaminen 

+ 
Strategia prosessina, 
Logiikka -kii.sitteet 

.. 
Kohdeilmio: toimialareseptin, 
yritysparadigman ja strategian 
muutos 
Konteksti: toimiala, moniala-
yhtyma 

, 
Teoreettisen viitekehyksen muo-

dostaminen 

Casen kuvaaman strategisen todel-
lisuuden ymmartaminen 

f 

• Laadullinen tutkimus 
• Case-tutkimus 
• Historiallinen tutkimus 
• Prosessuaalinen tutkimus 

f 
Konstruktivistinen tieteen-
paradigma 

• Ontologia 
• Epistemologia 
• Metodologia 

I 
Kognitiiviset mallit 

I 

~ Piiiitavoite: millaisten pro-
sessien kautta yrityspara-
digma ja toimialaresepti 
muuttuvat ja miten se vai-
kuttaa strategiseen muu-
tokseen 

,_. Alatavoitteet: a-c 

• Hermeneuttisuus 

• Kontekstuaalisuus 

• Rakennekokonaisuus 

KUVIO 4 Tutkimuksen tavoitteet tutkimusteoreettisessa ja tieteenfilosofisessa 
viitekehyksessaan 

I 



LUKUl 
Johdanto: tut-
kimuksenja 
keskeisten kii.
sitteiden ensi-
esittely 

LUKU2 
Tutkimus-
asetelma 

LUKU3 
Toimialare-
septi ja yritys-
paradigma 

LUKU4 
Strategia 

LUKUS 
Muutos 

LUKU6 
Toimiala ja mo-
nialayhtyma 

LUKU7 
Empiirinen 
aineisto ja tu t-
kimuksen suo-
rittaminen 
LUKU8 
Kohdeyrityksen 
strategisen 
muutoksen 
nPru,;kuvau,; 
LUKU9 
Kohdeyrityksen 
toimialareseptin 
ja yritysparadig-
man muutoksen 
peruskuvaus 

LUKUlO 
Toimialareseptin 
ja yritysparadig-
man vaikutus 
strategiseen 
muutokseen 

LUKUll 
Tulokset ja tutki-
muksen arviointia 

TOIMIALA- YRITYSP ARA- STRATEGI-
RESEPTIN DIGMAN NENMUUTOS 
MUUTOS MUUTOS 

r----------, r---------- r----------
I I 

I I I I I 
I I I I 
I I I I 

I I 

2.1 Tutkimustehtava 
2.2 Tieteenfilosofinen ja metodinen nakokulma 
2.3 Yhteenveto ja tutkimuksen rakenne 

7.1 Alustava teoreettinen vutekehys 
7.2 Case-asetelman rakentaminen 
7.3 Tiedonhankinta- ja analyysimenetelmat 

11.2 Yhteenveto keskeisista emp risista tuloksista 
11.3 Tarkennettu teoreettinen viitekehys 
11.4 Kontribuutio ja johtopaatokset 

L----------1 
' 

~----------' 
I ' 
L----------1 

KUVI05 Tutkimuksen rakenne 

35 

KONTEKSTI: 
TOIMIALA, 
MONIALA-
YHTYMA 
r---------

I L----------



3 TOIMIALARESEPTIJA YRITYSPARADIGMA 

3.1 Kognitiivinen lahestymistapa 

3.1.1 Kognitiivisen tieteen nakokulma 

Kognitiivinen tiede pitaa mielta intentionaalisena, representatiivisena ja kom-
putationaalisena. Se tuo esiin alyllista kayttaytymista. Tiista esimerkkinii on 
iilyllinen strateginen kiiyttaytyminen strategisen johtamisen piirissa. Siita mita 
strategit tekevat, voidaan tehda havaintoja (Stubbart & Ramaprasad, 1990, 251). 
Kognitiivinen tiede tiihdentaa, etta tarkoitushakuinen mieli ohjaa iilyllisiii inhimilli-
siii toimintoja kuten tapahtumien tulkintaa, tavoitteiden asettamista ja suunnitelmien 
tekemistii. Tiima niikemys on yhteista sekii kognitiiviselle psykologialle (Simon, 
1979; Anderson, 1985) etta tulkinnallisemmalle kognitiiviselle suuntaukselle 
(Smircich & Stubbart, 1985). 

Halbwachs, joka oli Durkheimin vaikutuspiirissa, on rakentanut teorian 
orgaanisen solidaarisuuden luonteesta ja prosessista. Han esittaa, etta yksilot 
voivat hankkia, paikallistaa ja pitaa mielessaiin asioita vain ollessaan ryhmiin 
jiisenena (Connerton, 1989, 36). 

"It is of course, individuals who remember, not groups or institutions, but these 
individuals, being located in a specific context, draw on that context to remember or 
recreate the past." (Halbwachs, 1992, 22) 

Ulkoisen maailman tulkinta ei siis tapahdu suljetusti yksilon kognitioiden ta-
solla, vaan myos yksilon kognitioiden tasolla niin, etta se on vahvasti sosiaali-
sessa ja tulkitsevassa kontekstissa (Weick, 1977, 273; Johnson, 1986, 75). 

Kognitiiviset kartat (cognitive maps) ovat eriiita kognitiivisia malleja. 
Laukkanen (1989, 40-48) esittaa nelja niikokulmaa sille mita kognitiiviset kartat 
edustavat. Niikokulmat sopivat myos kognitiivisiin malleihin yleensa. 
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1. Kognitiiviset mallitjkartat edustavat henkilan sisiiistii kognitiivista rakennetta. 

Kun yksilo pyrkii pysymaan elossa ja toim.imaan, han luo ja ylliipitaa tie-
tyn rakenteen kasittavaa kognitiivista mallia maailmasta ja sen mekanis-
meista (Glaser, 1984; Rumelhart, 1984; Bandura, 1986). 

2. Kognitiiviset mallit/kartat ilmaisevat sosiaalisia yhteisiii tietoja ja uskomuksia. 

Kognitiiviset mallit edustavat ajattelumalleja, jotka kuuluvat yhteisena 
jollekin ryhmalle. Talloin analyysin taso on korkeammalla ja se on ylei-
sempi. 
Sosiaalitieteiden alueella on kaytossa mm. seuraavasti nimetyt sosiaalisen 
tason kognitiiviset mallit. Tama luettelo malleista perustuu Bartunekin 
(1984, 355) esitykseen, jota olen lisaksi taydentanyt: 

ideologiat 
(ideologies) 

liikkeenjohdon filosofiat 
(management philosophies) 

viitekehys 
(frame of reference) 

tulkitseva schema 
(interpretive schema) 

olettam.ukset 
(assumptions) 

paradigma 
(paradigm) 

uskomukset 
(beliefs) 

ideologiat ja arvot 
(ideologies and values) 

teoriat 
(theories) 

kvasiteoriat 
(quasi-theories) 

maailmankuva 
(world view) 

myytti 
(myth) 

kulttuuri 
(culture) 

Rhenman, 1969; Brunsson,.1981; 
Meyer, 1982b 

Miles & Snow, 1978 

Clark, 1972; Spybey, 1989 

Bartunek, 1984; Ranson et al, 1980 

Mitroff, 1983 

Pfeffer, 1981 

Nystrom, 1986; NystrOm & 
Starbuck, 1984; Sproull, 1981; 
D' Andrade, 1976 

Beyer, 1981 

Argyris & SchOn, 1978 

Hewitt & Hall, 1973 

Starbuck, 1982 

Schweder, 1977; Jonsson & Lundin,. 
1977; Hedberg, 1981 

Smircich, 1983; Allaire & Firsirotu, 
1984; Gunz & Whitley, 1985; 
Pettigrew, 1985a; Pennings & 
Gresov, 1986 
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tietovarasto 
(stock of knowledge) 

schema 
(schema) 

Schutz, 1962; Berger & Luckmann, 
1966 

Weick & Bougon; 1986 

3. Kognitiiviset mallitjkartat ovat tietoa tai ongelmanratkaisuaparaatti, jonka ihmi-
set luovat ad-hoc -periaatteella. 

4. Kognitiiviset mallitjkartat ovat tutkimuksen tuotteita. Tutkija rakentaa ne tulkin-
tansa kautta ja kiiyttiiii niitii ikiiiin kuin ne olisivat olemassa empiirisessii todelli-
suudessa. 

Mistaan empiirisesta ilmiosta ei kuitenkaan ole taydellista kognitiivista mallia 
eika mallin kayttokelpoisuutta voida parantaa lisaamalla siihen informaatiota 
yli tietyn maaran. Kognitiiviset mallit ovat siis yksinkertaisempia kuin ne ko-
konaisuudet, joita ne edustavat (Johnson-Laird, 1983,4, 10). 

3.1.2 Liikkeenjohdon kognitiiviset mallit 

Monet behavioristit pitavat ihmista, siis myos liikkeenjohtajaa, mustana laatik-
kona. Kognitiivinen tiede sen sijaan tutkii perinpohjin juuri tata mustaa laatik-
koa. Liikkeenjohtajat eiviit piiiiasiassa toimi vaistojen tai ympiiristodeterminismin mu-
kaan. Sen sijaan he toimivat aktiivisesti, intentionaalisesti ja tietoisesti (Stubbart & 
Ramaprasad, 1990, 252-253) havaitessaan, tulkitessaan ja valittaessaan toimin-
taympariston tapahtumia (Daft & Weick, 1984; Weick, 1977). Tama ajatus, etta 
liikkeenjohtaja toimii tarkoituksellisesti saavuttaakseen asetetut tavoitteet, on 
keskeista strategiselle johtamiselle (Ansoff, 1965; Schendel & Hofer, 1979; Por-
ter, 1985). Se muodostaa teoreettisen yhteyden kognitiiviseen tieteeseen. 

Viime vuosina on tehty yha lisaantyvasti tutkimusta liikkeenjohdon ja or-
ganisaation alueella kognitiivisten mallien nakokulmasta. Tallaista tutkimusta 
on tehty mm. seuraavilla alueilla: strateginen johtaminen (Smircich & Stubbart, 
1985), yrityksen tuloksellisuus (Lenz, 1981), organisatorinen sopeutuminen ja 
oppiminen (Hannan & Freeman, 1977, 1984; Hedberg, 1981; Astley & Van de 
Ven, 1983; Carroll, 1984; Hrebiniak & Joyce, 1985; Aldrich & Auster, 1986; Singh 
et al., 1986a; Wholey & Brittain, 1986). 

Naissa tutkimuksissa yksilot ja organisaatiot tulkitsevat sisaista ja ulkoista 
maailmaa kognitiivisten mallien kautta, silla inhimillisen tiedon prosessointiin 
liittyy rajoituksia (Simon, 1957; March & Simon, 1958; Gioia, 1986b; Walsh, 
1995). Kognitiiviset mallit ovat kuin karttoja, jotka ohjaavat viilitontii havaintoa 
(Weick & Bougon, 1986). Tiilloin liikkeenjohtajalla on ikiiiin kuin taipumus valita 
sellaista tietoa, joka vahvistaa kognitiiviseen malliin sopivia uskomuksia ja jiittiiii valit-
sematta siihen sopimatonta tietoa (Nisbett & Ross, 1980). Liikkeenjohtajan huomio, 
joka kohdistuu talla tavalla, on kognitiivisen mallin kannalta merkittavaa (Jack-
son & Dutton, 1988; Barnes, 1984; Walsh, 1988; Stubbart, 1989). Herbert Simon 
liittaa tahan tiedon prosessointiin ja paatoksentekoon seuraavia ajatuksiaan: 
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"The secret of problem solving is that there is not secret. It is accomplished through 
complex structures of familiar simple elements." (Simon, 1977, 69) 

"Intuition and judgment - at least good judgment - are simply analyses frozen into 
habit and into the capacity for rapid response through recognition." (Simon, 1987, 63) 

Laukkanen (1989, 11-12) tuo esille liikkeenjohdon ja organisaation alueelta kaksi 
kognitiivisia malleja kayttavaa traditiota. Ensimmainen on kiinnostunut selit-
tamaan kognitiivisten ilmiOiden avulla jotain muuta ilmiota. Toisen tradition 
kiinnostus kohdistuu erityisesti juuri kognitioihin, joilla pyritaan selittamaan 
liikkeenjohdollista todellisuutta. Taman tradition alueella on tehty tutkimusta 
mm. organisaatiokulttuurin, liikkeenjohdon agendan ja liikkeenjohdon usko-
musten piirissa. 

Tutkijat haluavat tietaa lisaa liikkeenjohdon ajattelusta. Tarkoituksellinen 
strateginen kayttaytyminen on tulosta siita mita johtajat tietavat yrityksestaan, 
ympiiristosta, kilpailijoista ja vaihtoehdoista ja miten he tulkitsevat tuota tietoa. 
Strategiatutkimuksen alueella on liikkeenjohdon kognitioiden vaikutusta selvi-
tetty mm. ympiiristoanalyysiin (Milliken, 1990), tilannetulkintaan (Gioia, 1986a; 
Dutton & Duncan, 1987) ja implementointiin (Dutton & Jackson, 1987). Kuiten-
kin strategioista tiedetaan kovin vahan liikkeenjohdon nakokulmasta katsottu-
na. 

Liikkeenjohdon tietamysta voidaan tarkastella kognitiivisen tieteen alu-
eella esimerkiksi kasittelemalla tietorakenteita, joita kutsutaan schemaksi. 
Schema auttaa liikkeenjohtajia sopeutumaan nopeasti muuttuvaan maailmaan. 
V ahvaksi ja voimakkaaksi aktivoitunut schema saattaa olla esteena muutokselle 
(Kuhn, 1979; Nisbett & Ross, 1980; Mintzberg, 1973; McCall & Kaplan, 1985; 
Kotter, 1982), mutta myos schemat muuttuvat. 

3.1.3 Organisaatio ja toimiala kognitiivisina jarjestelmina 

Eraiden tutkijoiden mukaan mennytta informaatiota voi varastoida organisaa-
tioihin (Walsh & Ungson_ 1991). March ja Simon (1958) kirjoittavat organisatori-
sesta muistista, joka toimii standardoiduin periaattein. Organisaation muisti voi 
olla myos muutoksen esteena, silloin kun se menettaa tehokkuutensa (Hedberg 
et al., 1976). Tassa mielessa organisaatiot "muistavat" menneita tapahtumia ja 
kykenevat operoimaan ratkaisuissa, jotka ovat samansuuntaisia aikaisemmin 
tapahtuneiden kanssa. Organisaatiot siis ovat kognitiivisia jiirjestelmiii, joissa ha-
vainnot, tieto, ajattelu ja tulkinta ovat jotain enemman kuin yksilollisten proses-
sien summa (Daft & Weick, 1984, 285). 

On esitetty, etta organisaatiot kehittavat ylemman tason ilmiOn, eraanlai-
sen tietopohjan tai yleisen toimialakulttuurin, joka on laajasti yhteinen sosiaali-
sella tasolla (Pennings & Gresov, 1986). Se muodostuu ja muuttuu siten, etta 
yrityksista siirtyy kilpailijoille uskomuksia ja tietoa, joka on ollut keskeista toi-
mialan yritysten menestykselle (Donaldson & Lorsch, 1984; Beyer, 1981). Orga-
nisaatiot toimivat muutosagentteina, uudelleenstrukturoivat toimialoja ja 
muotoavat toimialaviisautta (Hellgren & Melin, 1993). 
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Organisaation tason ja sosio-taloudellisen tason viiliin voidaan asettaa 
toimialan taso, joka on organisaation perusymparisto. Monista organisaation 
konteksteista juuri toimiala nayttaa historiallisesti ja empiirisesti olevan tiirkein. 
Strategiateoreetikot keskittyvat perinteisesti toimialatason analyysiin. He esit-
Uivat, etta toimialan piirissii esiintyy yhteinen mindset (toimialaresepti) ja se ohjaa 
strategista paatoksentekoa yrityksissa (Huff, 1982; Rumelt, 1979). Porter (1980) 
esittaa, etta yhteiset olettamukset strategiamuuttujista ovat perusta toimialan 
piirissa oleville strategisille ryhmille. 

Laajempi sosio-taloudellinen ymparisto vaikuttaa yrityksen toimiala-
tasoon toimialareseptin kautta. Toimialaresepti on kriittisen tiirkea strategian 
muotoilussa, silla se rajaa sen mita toimialalla pideman operationaalisena ja 
ammatillisesti hyvaksyttavana. Kun painotetaan toimialareseptiii rationaliteet-
tina, jonka kautta liikkeenjohto ratkaisee yrityksen strategista epavarmuutta, ei 
pida kuitenkaan kieltaa muiden rationaliteettien olemassaoloa. Niiitii ovat joh-
tajan omat intressit seka taloudelliset ja sosiaaliset tekijat (Spender, 1989, 65-66). 
Useat strategiatutkijat ovat tehneet empiirista tutkimusta toimialan piirissa val-
litsevista kognitiivisista rakenteista: toimialareseptin operationalisointi (Grinyer 
& Spender, 1979a,b), paatoksenteko (Porac et al., 1989), strategiarakenteet 
(Spender, 1989), kognitiiviset kartat (Laukkanen, 1989, 2000). 

Seuraavaksi esiteltavia kognitiivisia malleja - toimialareseptia ja yrityspa-
radigmaa- voisi tarkastella myos organisaatiokulttuurista kiisin. Sita pidetaan 
eraana kontekstina kognitiolle: se antaa kehyksen tarkoituksille ja palvelee sosi-
aalisesti muodostuneina linsseinii, joiden liipi organisaation jasenet havaitsevat, 
prosessoivat ja strukturoivat informaatiota (Phillips, 19%, 476). Talloin tieteen 
nakokulmina ovat antropologinen ja sosiologinen teoria (Kroeber & Parsons, 
1958; Spradley, 1972), joissa kulttuuri nahdaan ideoina, uskomuksina ja tietona 
(Spradley, 1972, 6). 

3.2 T oimialaresepti 

3.2.1 Toimialareseptin maarittely 

Organisaatiossa tehdyt paatokset eivat koskaan perustu taydelliseen informaa-
tioon. Tasta huolimatta on tehtava paatoksiii ja toimittava. Liikkeenjohtajilla on 
siis oltava taitoja, joiden avulla he selviytyviit tietoon liittyviin epiivarmuuden vallites-
sa. Spender nimittaa niiita tietynlaisia kognitiivisia taitoja yksilon parhaan ym-
miirryksen mukaan toimimiseksi Qudgment). Kun liikkeenjohtajia on teorioissa 
rutistettu rationaalisen paatoksentekijan muottiin, on tuloksena ollut heidan 
antamansa kontribuution luonteen vaiirinymmarrys. Talloin ei ole riittavasti 
huomioitu, etta he voivat vaikuttaa asioihin (Spender, 1989, 2-5). 

Yrityksen strategisen muutoksen ongelmat liittyvat organisaation kogni-
tiivisiin ja kultturaalisiin dimensioihin (Johnson, 1990). Tallaisten yhteisten ar-
vojen ja kollektiivisen toiminnan lisaksi siina on mukana myos yksilon tiedolli-
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sia prosesseja. Yksilot ja ryhmat siis omaavat tiedollisia rakenteita (cognitive 
structures), joiden avulla informaatiota organisoidaan ja muokataan samanlai-
seksi. Tiedolliset rakenteet toimivat tulkitsevina viitekehyksina: 

" ... (they consist of) conceptually related representations of objects, situations, events, 
and of sequences of events and actions." (Markus & Zajonc, 1985, 143) 

Tiedolliset rakenteet tayttavat informaatioaukkoja ja tekevat yksinkertaistuksia 
silloin, kun informaatiota on liikaa. Ne auttavat liikkeenjohtajaa tulkitsemaan toi-
mintaympiiristoiiiin, muovaamaan hiinen omaa todellisuuttaan ja ohjaamaan hiinen 
toimiaan. 

Kirjallisuudessa on esitetty monia kasitteita, jotka perustuvat edella esi-
tettyihin kognitiivisiin rakenteisiin. Jo luvussa 3.1.1 oli luettelo eraista sosiaali-
tieteiden alueella kaytetyista kognitiivisista malleista. Seuraavassa luettelossa 
esitetyt kasitteet ovat viela enemman lahisukulaisia juuri toimialareseptille ja 
yritysparadigmalle. Niista monet ovat sisalloltaan epaselvia ja niiden kaytto on 
jaanyt vahaiseksi. 

johtavat kasitykset 
(dominating ideas) 

tutkitseva kaava 
(interpretative schema) 

viitekehys 
(frame of reference) 

uskomus 
(belief) 

Normann, 1976 

Ranson et al., 1980; Bartunek, 1984 

Shrivastava & Mitroff, 1983 

Donaldson & Lorsch, 1984 

" ... (which) translates a world that can be overwhelmingly complex and ambiguous 
into comprehensible and familiar terms." (Donaldson & Lorsch, 1984, 79) 

implisiitinen teoria 
(implicit theory) 

Downey & Brief, 1986 

" ... (holders of which) seek to create an environment in which they all will have some 
elements of control" (Downey & Brief, 1986, 173) 

kartta 
(map) 

Weick & Bougon, 1986 

" ... (which) assimilates uncertain events to existing structures. Because maps relate an 
uncertain event to existing concepts, they generate meaning for the event." (Weick & 
Bougon, 1986, 131) 

hallitseva logiikka 
(dominant logic) 

kaava 
(schema) 

Prahalad & Bettis, 1986; 
Bettis & Prahalad, 1995 

Gioia, 1986a 

"(which is) used to impose structure upon, and impart meaning to otherwise ambi-
guous social and situational information to facilitate understanding." (Gioia, 1986a, 
56) 
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tiedollinen kartta 
(cognitive map) 

paradigma 
(paradigm) 

havaintosuodatin 
(perceptual filter) 

toimialaresepti 
(industry recipe) 

toimialaviisaus 
(industrial wisdom) 

Dutton & Jackson, 1987 

Johnson,1987a,1990 

Starbuck & Milliken, 1988 

Spender, 1983,1989 

Hellgren & Melin, 1993 

ToimialareseptUi on maaritelty mm. seuraavasti: 

"Discernible and shared accepted set of beliefs about what is consistent, realistic and 
which outcomes will follow the commitment of resources to specified actions." 
(Grinyer & Spender, 1979a) 

"The set of beliefs and assumptions held relatively commonly at an industry." 
(Grinyer & Spender, 1979b) 

3.2.2 Esimerkki toimialareseptista 

Spender on tutkinut toimialaresepteja mm. terasvalimoiden, meijereiden ja va-
rastotrukkien vuokrauksen toimialoilla (Spender, 1989). Yleisesti ottaen nama 
toimialat erosivat selvasti toisistaan. Terasvalimoalan tuloksellisuus oli alhainen 
ja yritykset toimivat monenlaisten paineiden alaisena. Meijerialalla nakymat 
olivat sen sijaan seesteisia. Liikkeenjohto oli organisoidumpaa, kysynta stabii-
liudessaan ennustettavaa ja teknologinen kehitys merkittavaa. V arastotrukkien 
toimialalla teknologia oli stabiilia, kysynta voimakkaasti kasvavaa ja kilpailu 
repivaa. 

Toimialaresepti koostui neljasta paaalueesta, jotka olivat hieman erilaisia 
kullakin toimialalla. Naiden neljan paaalueen sisalla oli yhteensa 14-15 ala-
aluetta, jotka myos olivat erilaisia kullakin toimialalla. Terasvalimoalalla toimi-
alaresepti oli seuraava (Spender, 1989, 104-123): 

Yleinen toimintaympiiristo: yleinen kysynnan heikkeneminen, sykliset markkinat, 
valimoiden fuusiointi, segmenttikohtainen tarjonta, asiakkaiden neuvottelu-
voima, asiakkaiden pitkan tahtaimen odotukset. 

Tyovoima: paikalliset tyovoimapoolit, henkiloston koulutus. 

Teknologia: valimon teknologinen johtaminen, perinteisen prosessin mekani-
sointi, uudet mahdollisuudet prosessissa. 
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Liikkeenjohdon mekanismit: asiakasportfolion johtaminen, johdon toiminta tiir-
keissa asiakassuhteissa, kvasimonopolien muodostuminen, kilpailun valttami-
nen, erikoistuminen. 

Meijerialalla toimialareseptin paaalueet olivat yleinen toimintaympiiristo, jake-
lun hoitaminen, tuotannon johtaminen, asiakassuhteiden johtaminen (Spender, 
1989, 140-156). 

Trukkivuokrauksen alalia toimialareseptin paaalueet olivat yleinen toi-
mintaympiiristo, asiakkaat ja sopimuspolitiikka, toimialan johtaminen, yleinen 
liikkeenjohtaminen (Spender, 1989, 166-180). 

3.3 Yritysparadigma 

3.3.1 Yritysparadigman maarittely 

Perinteisesti strategiaa on pidetty organisaation reagointina ymparistOonsa. 
Samanlaisessa ympiiristossii olevat organisaatiot reagoivat kuitenkin eri tavalla: niiden 
strategiat ovat erilaisia. Nilita eroja selitetaan johtajien paatoksenteolla, joka vai-
kuttaa valittuun strategiaan. Pelkastaan toimintaympiiriston voimat ja organi-
saation kyvykkyys eivat siis luo strategiaa, vaan myos ihmiset luovat sita. Yri-
tyksen sisainen ja ulkoinen todellisuus tulee ymmiirrettavaksi niiden oletusten 
ja uskomusten kautta, joita nimitetaan yritysparadigmaksi Gohnson & Scholes, 
1988, 46-50). 

"(It is) the form of managers' view of how to succeed in their business environments." 
(Johnson & Scholes, 1988) 

Yritysparadigma on ympiiroity ja suojattu organisaatiokulttuurin eri aspekteil-
la, joita ovat mm. rutiinit, rituaalit, tarinat, symbolit, valvontajiirjestelma, orga-
nisaatio- ja valtarakenne. Yritysparadigma on merkittava piirre organisaation 
elamaa. Se voi saada aikaan kilpailuetua tai estaa muutosta. Viimeksi mainittu 
voi johtaa jopa strategiseen epaonnistumiseen Gohnson & Scholes, 1988, 61-65). 

Kolmen strategiakasitteen- "grand strategy" (Smith et al., 1988), "strategic 
umbrella" (Karlof, 1987) ja "umbrella strategy" (Mintzbeg, 1988) - rinnalle on 
esitetty kasitetta "strategy logic" (Nasi et al., 1996, 25). Viimeksi mainittua on 
ehdotettu Johnsonin paradigma -kasitteen ytimeksi ja sita on maaritelty seuraa-
vasti: 

"Strategy logic of a firm comprehends a set of core elements in harmony or 
coordination, steering the whole of a firm towards survival and success. Strategy 
logic is subjective logic representing the thinking of key person(s) in the firm ... " (Nasi 
et al., 1996, 23) 
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Samanlainen kasite, joka sisiillollisesti sijoittuu liihelle yritysparadigmaa, on 
"strategic way-of-thinking": 

"Individual leader's strategic way-of-thinking that consists of a number of thematic 
set of values, assumptions, beliefs, ideas and thoughts about leadership and strategic 
development of organization." (Hellgren & Melin, 1993, 63) 

Yrityksen johtohahmon strateginen ajattelutapa ja yrityksen johtohenkiloiden 
sisaistama yritysparadigma ovat yleensa hyvin stabiileja. Jos yritys on toimi-
alalla, jossa vallitsee staattinen toimialaresepti ja jos itse yrityksessa on voimak-
kaasti dominoiva yritysparadigma, on yrityksella suuria ongelmia radikaalin 
strategisen muutoksen toteuttamisessa. Toisaalta, mita kauemmin tama tilanne 
vallitsee, sita liihempana on radikaalin muutoksen ennakoimaton puhkeami-
nen. Yritysparadigma on siis mahtava voima, joka joko estaa muutosta tai 
edistaa sita. 

3.3.2 Esimerkki yritysparadigmasta 

Kirjavainen (1997) on tutkinut kahta tietointensiivista yritysta myos yrityspara-
digman nakokulmasta. Toinen yrityksista on Oy Elomatic Group Ltd (Eloma-
tic), jota tarkastellaan yhtymatason nakokulmasta vuosina 1970-1995. 

Teknista konsultointia harjoittava Elomatic on perustettu vuonna 1970 ja 
sen palveluksessa oli tarkastelujakson lopussa noin 250 henkiloa. Sen vuotuinen 
kokonaislaskutus oli noin 70 mmk, jolla se sijoittui Suomen viiden suurimman 
konsulttitoimiston joukkoon. Elomatic operoi neljalla toimialalla: laivat, teolli-
suus, puunjalostus, CAD. Elomaticin vahemmistoosakkaana ovat Kvaerner Ma-
sa-Yards ja Raision Tehtaat. Osake-enemmisto on yrityksen perustajalla. 

Kirjavaisen rakentama yritysparadigma koostuu kahdesta osasta: arvostuk-
senomaisista ydinoletuksista ja kausaalis-argumentatiivisista oletuksista. Y dinoletuk-
set ovat organisaation arvojen kaltaisia. Ne eivat liity tiiviisti toimintaan, vaan 
tarjoavat perustan kausaalis-argumentatiivisille oletuksille (Fiol & Huff, 1992, 
278), jotka ovat monimutkaisen ja epavarman todellisuuden yksinkertaistuksia. 
Ne ovat odotusten kudosta, joka perustuu kokemuksiin, varastoituu muistiin ja 
ohjaa toimintaa (Brytting, 1991, 179). Nama keskeiset oletukset on Elomaticin 
osalta tiivistetty seuraavassa seka tutkimuksen alkuvuosia etta loppuvuosia 
koskien (Kirjavainen, 1997, 174-183): 

Arvostuksenomaiset ydinoletukset 

Alkuvuodet: 

paaomistajan kiinnostus laivoihin 
yrittajahenkisyyden ja yrittajyyden arvostus 
insinooriammattitaidon kunnioittaminen 



Loppuvuodet: 

tasavertainen kumppanuus asiakkaiden kanssa 
ammattimainen johtaminen ja yrittajahenkinen kulttuuri 
jatkuva osaamisen kehittaminen 

Kausaalis-argumentatiiviset oletukset 

Alkuvuodet: 
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kypsalliikin toimialalla on niche-strategialla kasvun mahdollisuuksia 
kriittisUi menestystekijoita ovat suunnittelutyon hinta-laatu -suhde, toi-
mitusten nopeus ja luotettavuus 
suurasiakkaiden kanssa ei kannata kilpailla viisaudesta niiden teknologia-
alueilla 
tehokkuus syntyy myas ihmisten motivaatiosta 

Loppuvuodet: 

asiakkaan ongelmien ymmartaminen ja kyky kehittaa asiakkaan toimintaa 
selviytyminen vaatii omien vahvuuksien tuntemista ja niiden vaalimista 
organisatorisen toimintamallin selkeys ja ammattimainen liiketoiminnan 
johtaminen ovat valttamattomia em. selviytymiselle. 

Kausaalis-argumentatiiviset oletukset ovat osa yrityksen sopeutumispyrki-
mysta: yksinkertaistusten ja tiivistysten avulla yritetaan hallita monimutkaista 
ja epavarmaa todellisuutta. Ne selittavat teleologisesti strategista kehitysta. 
Y dinoletukset puolestaan ovat evolutionaarisesti selittavili. Ne ovat sailyttavili 
voimia- oleellinen osa inertiaa (Kirjavainen, 1997, 193). 

Tutkimustulokset antoivat vahvistusta sille, etta yritysparadigma ohjaa luo-
vaa liikkeenjohdollista kiiyttiiytymistii: mitii havaitaan, miten havainnot tulkitaan, mi-
hin toimenpiteisiin ryhdytiiiin. Yritysparadigma ei ollut vain strategista muutosta 
hankaloittava, vaan se vaikutti myos strategisen linjauksen pysyvyyteen ja ir
rallisten valintojen johdonmukaisuuteen (Kirjavainen, 1997, 196). 

3.4 Toimialareseptin ja yritysparadigman muutos 

Donaldson ja Lorsch (1984, 79) esittavat, etta uskomuksen eriiiinii Junktiona on 
muutoksen uhatessa ylliipitiiii jatkuvuutta ja stabiiliutta. Talloin ammennetaan ko-
kemuksen antamaa oppia. Kirjoittajat tekivat myos loydon liikkeenjohtajien sy-
vasta emotionaalisesta sitoutumisesta uskomuksiin - lahes uskonnollisesta uh
rautumisesta niiden edessa (ibid., 111). 
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Liikkeenjohdon kognitioita koskevat stabiiliuden ja muutoksen nakokul-
mat ovat mielenkiintoisia. Eraat tutkijat esittavat, etta kognitiiviset mallit eivat 
muutu helposti. Mahdollinen muutos tapahtuu inkrementaalisti ja silloinkin 
vain jiirjestelman jossain osassa. Koko jiirjestelman rakenne ei muutu (Donald-
son & Lorsch, 1984; Hellgren & Melin, 1993, 61). Vastakkaista ajattelutapaa 
edustavat Weick ja Bougon (1986, 132). He esittavat, etta kognitiivisissa malleis-
sa tapahtuu usein muutoksia. Thmiset uudelleenorganisoivat jatkuvasti kasityk-
siaan, kun saavat uusia kokemuksia. 

Bartunek (1984) myontaa kummankin nakokulman mahdolliseksi. Han 
erottelee muutoksen asteen, kun han puhuu kognitiivisten mallien stabiiliu-
desta. First-order muutokset ovat inkrementaaleja muunnelmia nykyisista us-
komuksista ja tulkinnoista. Second-order muutokset ovat radikaaleja muutok-
sia, joita tapahtuu harvemmin ja joissa muutos on vallankumouksellinen. Lyles 
ja Schwenk (1992) esittavat samantyyppisen nakemyksen, kun he jakavat liik
keenjohdon omaaman tiedon stabiiliin ytimeen (core) ja muuttuvampaan lai
taan (peripheral set). Toisin kuin Bartunek, he vaittavat, etta muutos laidassa 
saa aikaan radikaalin muutoksen. Strateginen muutos tapahtuu ytimen ja lai
dan valisen vuorovaikutuksen tuloksena. 

V aikkakin edella esiteltiin kaksi erilaista nakokulmaa, jaa loppuvaikutel-
maksi se, etta kognitiiviset mallit ovat verrattain pysyviii ja mahdollinen muutos ta-
pahtuu yleensii hitaasti. Sen lisiiksi tapahtuu joskus vallankumouksellinen muutos. 
Tata tukevat paradigmoista ja strategisesta kehityksesta tehdyt tutkimukset 
(Barret al., 1992; Bartunek, 1984; Johnson, 1987a, 1990). Kognitiiviset mallit siis 
saattavat estaa muutosta, vaikka toimintaymparisro vaatisi uudenlaista strate-
gista otetta. Kognitiivisten mallien avulla kuitenkin myos nopeutetaan paarok-
sentekoa ja hallitaan siihen liittyvaa monimutkaisuutta: 

"Dominant logic provides a set of heuristics that simplify and speed decision making. 
This inherently results in adaptive ability, so long as changes in the underlying logic 
are not necessary." (Prahalad & Bettis, 1986) 

Tahan liittyy kuitenkin kaksi vaikeasti ratkaistavaa kysymysta: mika on kollek-
tiivisten kognitiivisten mallien ja mika on yksiloiden kognitiivisten mallien 
osuus yrityksen strategisessa kehityksessa? Ei my08kaan ole riittavasti tietoa 
siita miten yksilotason kognitioista syntyy kollektiivisia kognitioita (Isabella, 
1990; Langfield-Smith, 1992; Lyles & Schwenk, 1992). 

Muuttuvatko kognitiiviset mallit inkrementaalisti vai radikaalisti ei ole ainoa 
kiinnostava seikka. Yhtii kiinnostavia ovat kysymykset siitii milloin, miksi ja miten ra-
kenteet kognitiivisissa malleissa muuttuvat - tai eiviit muutu. Hellgren ja Melin 
(1993) kuvaavat muutosta kolmen kognitiivisen mallin piirissa (yksilon strate-
ginen ajattelutapa, yrityskulttuuri, toimialaviisaus). Naiden muutos sai aikaan 
radikaalin muutoksen heidan tutkimansa yrityksen strategiassa. 

Muutosta voi pitaa radikaalina, kun se yhdistyy johonkin toiseen muutok-
seen. Edella mainitussa tutkimuksessa (Hellgren & Melin, 1993) muutos, jonka 
sai aikaan uusi toimitusjohtaja, oli radikaali suhteessa vallitsevaan yrityskult-
tuuriin ja toimialaviisauteen. Myos LOwstedtin (1988, 1993) tutkimuksissa yk-
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silot ja ryhmat olivat muutoksen alkuunpanijoita. Nama esimerkit osoittavat, 
etta kognitiivisten alueiden valillii pitaa olla jannite. Vasta sitten voi tapahtua 
radikaali muutos. Muutos kuitenkin edellyttaa yksilolta ja ryhmalta myos val-
taa, voimaa ja muutosagentin roolia (Barbalet, 1987). 

Kaikilla organisaatioilla on tarve kilpailuymparistoa ja yrityksen operaati-
oita koskevien uskomusten ja odotusten homogeenisuuteen. Jos sellaisia ei ole, 
ei myoskaan ole organisatorisia toimintoja, vaan pelkastaan monia erilaisia yk-
silokohtaisia reagointeja. Toimialareseptia ja yritysparadigmaa koskeva homo-
geenisuus on valttamatonta jfujestyksen sailymiseksi. Kuitenkin myos hetero-
geenisuus on tarpeen, jotta yrityksella olisi kykya muuttua. V ahvaksi semen-
toitunut toimialaresepti ja yritysparadigma heikentavat heterogeenisuuteen 
suuntautuvia voimia. 

Vallitseva toimialaresepti ja yritysparadigma kyseenalaistuvat, jos niiden pohjalta 
ei eniiii pystytii luomaan menestyksekiistii strategiaa. Niiden muutosten perusdyna-
miikka perustuu Lewinin (1947) 'unfreezing-change-refreezing' -sykliin (Barret 
al., 1992; Bartunek, 1984; Johnson, 1990). 

Muutosvalmiuden syntyminen (unfreezing) liittyy poisoppimiseen, jolloin 
liikkeenjohto vahitellen hylkaa tietoa ja antaa taten tilaa uudelle tiedolle ja sen 
hahmottamiselle. Se aloittaa oppimisprosessin (Hedberg, 1981; Hedberg & 
Jonsson, 1989). Muutosvaiheessa (change) on poisoppiminen tapahtunut ja uu-
sia tulkintoja yrityksen ulkoisesta ja sisaisesta maailmasta kokeillaan. Muutos 
etenee entisten ja uusien tulkintojen taisteluna (Bartunek, 1984; Johnson, 1990). 
V akiintuminen (refreezing) syntyy, kun uusi tulkinta menestyy ja saa yha 
enemman tukea. 

Olen seuraavaksi tehnyt tiiviin yhteenvedon siita, mita Spender (1989, 193-
198) liittaa toimialareseptin muutokseen: 

Toimialareseptin muutos tapahtuu sen vuoksi mita tapahtuu yrityksissa, 
ei siksi mita tapahtuu toimialalla. 

Toimialaresepti muuttuu siksi, etta jotkut yritykset ottavat kayttoon uutta 
rationaliteettia, joka sitten leviaa muuhun osaan toimialaa. 

Erilaiset yritykset kayttavat erilaisia strategioita ja erilaisia resursseja: 
viestit kantautuvat toisiin yrityksiin siita mika toimii ja mika ei. Sitten 
toimialaresepti alkaa muuttua. 

Toimialaresepti muuttuu radikaalilla tavalla, kun sen elementit muuttu-
vat. 

Toimialareseptia ei pida ajatella itsenaisena ja erillisena, silla se vaikuttaa 
johtajiin ja ne vaikuttavat siihen. 

Strategiat voivat muuttua ilman, etta toimialaresepti muuttuu. 
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Olen samoin tehnyt tiiviin yhteenvedon siitii, mitii asioita Kirjavainen (1997, 
184-200) liittaa yritysparadigman muutokseen: 

Yritysparadigmalla on sisaisen yhteensopivuuden itsesailytysmekanismi: 
uudet oletukset eivat paase helposti vakiintumaan. 

Yritysparadigman sisainen yhteensopimattomuus on ilmio, joka liittyy sen 
muuttumiseen. 

Kriisit ja mahdollisuudet ovat eraita yritysparadigman muutoksen lahtei-
ta. 

Muutosvalmiuden syntyvaiheessa on kysymys yritysparadigman epayh-
tenaistymisesta, kun uusia oletuksia nousee entisten rinnalle. Poisoppimi-
nen ja uuden oppiminen eivat valttamatta tapahdu erillisina perakkaisina 
vaiheina, kuten kirjallisuudessa esitetaan. 

Yritysparadigman kaksijakoisuudella on merkitystii sen kehityksen ym-
martamisessa. Y dinoletuksia vievat eteenpain johtohahmojen intressit ja 
elamantilanteen kehitys. Kausaalis-argumentatiivisten oletusten muutok-
seen vaikuttavat johtohahmojen havainnot yrityksen sisaisesta ja ulkoi-
sesta tilanteesta. Edelliset muuttuvat hitaasti, jalkimmaiset asteittain, hie-
man nopeammin. 

V anhojen oletusten kyseenalaistaminen tukee strategisten ja operatiivisten 
muutosten etenemistii. Se taas puolestaan synnyttaa uusien oletusten va-
kiintumista. 

Yritysparadigma kehittyy yrityksen strategista tilannetta hitaammin, joten 
niiden suhde voi aiheuttaa ongelmia. Talloin esimerkiksi tilannetta vas-
taamattoman yritysparadigman aikaansaamat ongelmat voivat kasaantua 
kriisiksi. 

Uusi toimitusjohtaja on yritysparadigmaattisen muutoksen voimakas ka-
talysaattori. 

Yritysparadigman muutos saa aikaan sen, etta johdon tapa hahmottaa 
strategisia kysymyksia muuttuu radikaalisti. 

Yritysparadigma saa selvasti uuden sisallon vasta kokonaisvaltaisessa 
strategisessa muutoksessa. 

Yritysparadigman muutos ei ole yksittainen tapahtuma, vaan jatkuvasti 
kaynnissa oleva prosessi. 
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Inkrementaalissa muutoksessa toimialareseptia ja yritysparadigmaa muuttavat 
ulkopuolinen rekrytointi (Lindblom, 1959), ulkopuolinen konsultointi (Bennis, 
1966), ulkopuolinen devil's advocacy (Cosier, 1981; Janis & Mann, 1977; 
Schwenk, 1982), uusi toimitusjohtaja (Hedberg et al., 1976) seka valtaerojen pie-
nentaminen ja korkealle asetetut tavoitteet. 

Radikaalissa muutoksessa toimialareseptia ja yritysparadigmaa muuttavat 
keinot ovat samoja kuin inkremetaalisessakin muutoksessa. Naiden keinojen 
pitaa kuitenkin olla voimakkaampia niin toimialareseptia ja yritysparadigmaa 
suojaavien mekanismien loysentamisessa kuin ulkopuolisten nakemysten saa-
misessa organisaatioon. Uudenlainen toimialaresepti tai yritysparadigma vaati-
vat suurta muutosprosessia, joka on syvasti kulttuurinen ja poliittinen. 

Toimialaresepti ja yritysparadigma eivat muutu ellei niiden eheytta rikota. 
Muutosprosessi siis vaatii dominoivien seikkojen hollentamista. Tama voi ta-
pahtua esimerkiksi lisaamalla organisaatiossa olevaa jiinnitetta ja vahentamalla 
yhteenkuuluvuutta (Dalton, 1970; Biggart, 1977). Ongelmat ja kriisit laukaisevat 
muutoksia, silla jo March ja Simon (1958) esittivat, etta tyytymattomyys on tar-
kea organisatoristen ongelmien laukaisija. Liian pitkaan jatkunut menestys 
saattaa saada yllattaen seuraajakseen kuolemanspiraalin, kun organisaatio jaa 
menestyksesta johtuvan hybriksensa valtaan (Cyert & March, 1967). Hedberg 
(1981) on ehdottanut uusia ja yllattaen avautuvia mahdollisuuksia muutoksen 
alkusyyksi. 

Edella mainituista on toimitusjohtajan vaihtaminen ehka voimakkain toi-
mialareseptin ja yritysparadigman rikkoja (Mintzberg, 1978; Grinyer & Spen-
der, 1979b). Uusi toimitusjohtaja ei niinkaan luo uusia ratkaisuja nykyisiin on-
gelmiin, vaan vaikuttaa mukanaan tuomansa uudenlaisen toimialareseptin ja 
yritysparadigman kautta. 

3.5 Yhteenveto 

Kognitiiviset mallit auttavat organisoimaan ja tulkitsemaan informaatiota, luo-
maan sille tarkoitusta ja tekemaan maailmasta ymmarrettavan. Ne myos va-
hentavat epavarmuutta. Jos informaatiota on liikaa, kognitiiviset mallit auttavat 
sen yksinkertaistamisessa. Jos informaatiota on vajaasti, malli tayttaa vajauksen. 
Niilla on siten merkittava tehtava ajatteluprosessissa. 

Kognitiiviset mallit voivat edustaa yksilon sisiiista kognitiivista rakennetta 
tai yhteison yhteisia tietoja ja uskomuksia. Ne voivat myos olla ihmisten on-
gelmanratkaisuaparaatteja, joita he luovat ad-hoc -periaatteella. Kognitiiviset 
mallit voivat olla myos tutkimuksen tuotteita (Laukkanen, 1989, 40-48). 

Liikkeenjohto toimii aktiivisesti, intentionaalisesti ja tietoisesti havaites-
saan, tulkitessaan ja valittaessaan toimintaympiiriston tapahtumia. Epavarmuus 
-kasitteen hyvaksyminen luo tallaisen aseman liikkeenjohdolle. Silla on uuden-
lainen tehtava menna rationaalisen tiedonkeraamisen taakse ja kayttaa luovasti 
ymmarrystaan, kun se valitsee jarjestysta epajarjestykseen. Epavarmuuden val-
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litessa liikkeenjohdon Iuoma tieto on oleellista: sen avulla yritys liikkuu eteen-
pain (Spender, 1989, 185-187). 

Monista organisaation konteksteista toimiala on historiallisesti ja empiiri-
sesti tarkea. Se on organisaation perusymparistO, joka on organisaation tason ja 
yleisen sosio-taloudellisen tason valissa (Spender, 1989, 65-66). Toimialaa ja 
yritysta koskevaa informaatiota voi varastoida organisaatioihin. Myos organi-
saatiot ovat kognitiivisia jarjestelmia, joissa havainnot, tieto, ajattelu ja tulkinta 
ovat jotain enemman kuin yksilollisten prosessien summa (Daft & Weick, 1984, 
285). 

Toimialaresepti on toimialaspesifinen maailmankuva, joka on syntynyt toi-
mialaeksperttien muodostaman "heimon" piirissa. "(It is) the set of beliefs and 
assumptions held relatively common at an industry" (Grinyer & Spender, 
1979b). Sita tuodaan esille ammattiajattelun ja toimialalle syntyneen ajattelun 
avulla (Spender, 1989, 2-8). 

Organisaatiossa tehdyt paatokset eivat koskaan perustu taydelliseen in-
formaatioon. Tasta huolimatta on tehtava paatoksia ja toimittava. Toimiala-
resepti on tulkitseva viitekehys, jonka avulla luodaan jarjestysta toimialaa kos-
kevaan epavarmuuteen ja tiedon runsauteen (Spender, 1989, 33-36). 

Yritysparadigma vastaa yritystasolla samaa kuin toimialaresepti toimialata-
solla. "A paradigm is a core set of beliefs and assumptions which fashion an or-
ganization's view of itself and its environment" (Johnson, 1992). Yrityksen sisai-
nen ja ulkoinen todellisuus tulee ymmarrettavaksi niiden oletusten ja usko-
musten kautta, joita nimitetaan yritysparadigmaksi (Johnson & Scholes, 1988, 
46-50). Yritysparadigma on ymparoity ja suojattu organisaatiokulttuurin eri as-
pekteilla. Se on siis merkittava osa organisaation elamaa: se voi edistaa tai tu-
kahduttaa muutosta (Johnson & Scholes, 1988, 61-65). 

Toimialareseptissa ja yritysparadigmassa on kyse myos vallasta, joka il-
menee niiden mukaisen toiminnan vaatimuksena. Mita keskitetympaa valta on, 
sita oleellisempaa on ymmartaa valtakeskuksen sisaista subjektiivista todelli-
suutta (Hellgren & Melin, 1993, 66; Normann, 1976, 32). 

Muutos toimialareseptissii ja yritysparadigmassa ei tapahdu kovin helposti, 
silla liikkeenjohtajat ovat syvan emotionaalisesti sitoutuneet uskomuksiinsa. 
Kognitiiviset rakenteet muuttuvat inkrementaalisti jarjestelman jossain osassa. 
Jfujestelman rakenne ei siis muutu totaalisesti (Donaldson & Lorsch, 1984; Hell-
gren & Melin, 1993, 61). Weick ja Bougon (1986) sen sijaan esittavat, etta kogni-
tiivisissa malleissa tapahtuu usein muutoksia, silla ihmiset uudistavat jatku-
vasti kasityksilian, kun saavat uusia kokemuksia. 

Bartunek (1984) pitaa kumpaakin nakokulmaa mahdollisena, kun han pu-
huu inkrementaaleista first-order muutoksista ja radikaaleista second-order 
muutoksista. Lyles ja Schwenk (1992) omaavat samantyyppisen nakemyksen. 
He jakavat liikkeenjohdon omaaman tiedon pysyvaan ytimeen (core) ja muut-
tuvampaan laitaan (peripheral set). 

Kirjavainen (1997) jakaa yritysparadigman kahteen osaan. Toinen koostuu 
pysyvista ydinoletuksista, jotka ovat arvojen kaltaisia. Toisen sisaltona ovat 
kausaalis-argumentatiiviset oletukset, jotka ovat yksinkertaistuksia ja tiivistyk-
sia yrityksen sisaisesta ja ulkoisesta todellisuudesta. Edellinen sisaltaa paljolti 
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samaa kuin Bartunekin esittfuna ydin (core), jalkimmainen on Bartunekin esit-
taman laidan (peripheral set) kaltainen. A11a on esitetty edella mainittujen ka
sitteiden (Bartunek, 1984; Lyles & Schwenk, 1992; Kirjavainen, 1997) tiivistetty 
rinnastus: 

Bartunek 
(1984) 

Lyles & 
Schwenk 
(1992) 

Kirjavainen 
(1997) 

first-order change 
- inkrementaalit 

muutokset 

laita (peripheral set) 
- muuttuvampi osa 

kausaalis-argumenta-
tiiviset oletukset 
- todellisuuden 
yksinkertaistuksia 

-muuttuvia 
- perustana johdon 
havainnot 

second-order change 
- radikaalit 

muutokset 

ydin (core) 
- pysyvampi osa 

ydinoletukset 

- arvojen kaltaisia 

-pysyvia 
- perustana johdon 

intressit 

Kirjallisuudessa esitetaan, etta toimialareseptia ja yritysparadigmaa muuttavat 
mm. seuraavat syyt: ongelmat, kriisit, tyytymattomyys, mahdollisuudet, liian 
pitkaan jatkunut menestys, johtohahmojen intressit, ulkoinen rekrytointi, uusi 
toimitusjohtaja, ulkopuolinen konsultointi, organisaation sisaisen jannitteen li-
saantyminen, yhteenkuuluvuuden vahentyminen, dominoivien seikkojen hol-
lentyminen. Naista toimitusjohtajan vaihtuminen on eras voimakkaimmista 
syista. Uusi toimitusjohtaja vaikuttaa uudenlaisen toimialareseptin ja yrityspa-
radigman kautta. 

Strategiseen muutokseen vaikuttavat yrityksen ulkoiset ja sisaiset voimat 
seka vallitseva toimialaresepti ja yritysparadigma. Viimeksi mainitut muokkaa-
vat mielipidetta pelisaannoista ja toimintavapaudesta tietylla toimialalla ja tie-
tyssa yrityksessa. 

Toimialareseptia ja yritysparadigmaa koskeva homogeenisuus on valtta-
matonta jarjestyksen sailymiseksi. Kuitenkin myos heterogeenisuus on tarpeen, 
jotta yrityksella olisi kykya muuttua. Vahvaksi sementoitunut toimialaresepti ja 
yritysparadigma heikentavat heterogeenisuuteen suuntautuvia voimia. 

Vallitseva toimialaresepti ja yritysparadigma kyseenalaistuvat, jos niiden pohjalta 
ei eniiii pystytii luomaan menestyksekiistii strategiaa. Niiden muutosten perusdyna-
miikka perustuu Lewinin (1947) 'unfreezing-change-refreezing' -sykliin. 

Muutosvalmiuden syntyminen (unfreezing) liittyy poisoppimiseen, jolloin 
liikkeenjohto vahitellen hylkaa tietoa ja antaa taten tilaa uudelle tiedolle ja sen 
hahmottamiselle. Se aloittaa oppimisprosessin. Muutosvaiheessa (change) on 
poisoppiminen tapahtunut ja uusia tulkintoja yrityksen ulkoisesta ja sisaisesta 
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maailmasta kokeillaan. Muutos etenee entisten ja uusien tulkintojen taisteluna. 
Vakiintuminen (refreezing) syntyy, kun uusi tulkinta menestyy ja saa yhii 
enemmiin tukea. 



4 STRATEGIAJASTRATEGINENMUUTOS 

4.1 Nakfikulmia strategiaan 

Strategia on ilmiona monipuolinen ja se voidaan ymmartaa monella tavalla. 
Niinpa strategiatutkimuksen alueelle on syntynyt monia koulukuntia, joiden 
nakemykset strategiasta ja niihin liittyvista ilmiOista ovat hyvinkin erilaisia 
(esim. Hofer & Schendel, 1978; Chaffee, 1985; KarlOf, 1987; Gilbert et al., 1988; 
Nasi, 1987, 1988, 1991, 1999; Mintzberg et al., 1998). Mintzberg (1988, 13-19) 
esittaa, etta strategia -termia voidaan kayttaa seuraavalla viidella tavalla: 

- suunnitelma (plan) 

- juoni (ploy) 

- malli (pattern) 

- asema (position) 

- perspektiivi (perspective) 

liikkeenjohdon haluama kehityk-
sen suunta ja sen toteuttamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet 

tilannekohtainen laaja-alainen me-
nettely, jolla hyodynnetaan mahdol-
lisuuksia ja torjutaan uhkia 

sisaisesti yhdenmukainen malli yk-
sittaisille paatoksille ja toimenpiteille 
toiminnan virrassa 

organisaatiota ja sen toimintaympa-
ristoa yhdistava tekija: yrityksen 
asema markkinoilla 

maailmankuva: tapa hahmottaa 
maailmaa ja suhtautua sen tapahtu-
miin. 
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Chaffee (1985) puolestaan tiivistaa strategian ilmiona kolm.een oleellisesti erilai
seen nakokulmaan: 1) suunnittelupainotteinen ja tavoitelahtoinen liikkeenjoh-
don strategianakemys, 2) strategian muotoutumista korostava organisatorinen 
strategianakemys, 3) maailmaa hahmottava tulkitseva nakemys. 

Liikkeenjohdollinen strategianiikemys tarkoittaa strategialla yrityksen resurs-
sien ja toimintaympariston valiJla vallitsevaa yhteensopivuutta. Se maarittaa 
yrityksen tuote-markkina -alueen ja toimii liikkeenjohdon ajattelullisena tyova-
lineena (Learned et al., 1969; Andrews, 1971; Ansoff, 1965, 1980; Paine & Nau-
mes, 1974; Glueck, 1976; Lorance & Vancil, 1976; Steiner & Miner, 1977). 

Kun strategia ymmarretaan nain, siihen sisaltyy nelja osatekijaa (Hofer & 
Schendel, 1978, 25): liiketoiminnan laajuus (scope), resurssit (resource deploy-
ments), kilpailuedut (competitive advances), synergia (synergy). Strategia on 
tarkea paatos tai kuten edella on mainittu suunnitelma tai juoni (Mintberg, 
1988, 12-19). Se kuuluu tyoalueena selvasti vain liikkeenjohdolle, joka on suun-
nittelumestari ja antaa tekemansa strategian toteutettavaksi alaisorganisaatiol-
leen. Strategia on siis liikkeenjohdon tietoisesti ohjaaman loogisen analyysi-, 
suunnittelu- ja paatoksentekoprosessin lopputulema. 

Organisatorinen strategianiikemys kyseenalaistaa suunnittelu- ja tavoitelah-
toisen nakemyksen: ympariston seuraaminen ja strategisten muutosten tekemi-
nen ovat samanaikaisia ja jatkuvia toimintoja eivatka perakkaisia. Strategia ei 
ole pelkastaan liikkeenjohtokeskeista, silla muutkin organisaatiotasot pitaa saa-
da sitoutumaan siihen. Lisaksi muilla organisaatiotasoilla on myos annettavaa 
strategian sisalroa ajatellen. Nain suunnittelu ja toteutus lahentyvat ja saavat 
aikaan yrityksen strategisen ja operatiivisen tason lahentymista. 

Chaffeen (1985) esittaman ns. sopeutuvan strategianakemyksen mukai-
sesti ovat kirjoittaneet mm. Miller & Friesen, 1978; Mintzberg, 1978; Hambrick, 
1980; Bourgeois, 1980; Quinn, 1980; Jemison, 1981; Jauch & Osborn, 1981; Chak-
ravarthy, 1982; Shirley, 1982; Camillus, 1982; Miles & Cameron, 1982; Galbraith 
& Schendel, 1983. 

Nakyvasti uudenlaisella tavalla maaritteli strategiaa Mintzberg (1978, 
935): strategia on toimintamalli paat08ten ja toiminnan jatkuvassa virrassa. 
Talloin pitaa erottaa toisistaan aiottu strategia (intended strategy) ja toteutunut 
strategia (realized strategy). Se merkitsee strategian syntymisessii vaikuttavien 
tekijoiden ja niiden valisten suhteiden korostamista: hyvin harvoin toteutunut 
strategia on taysin samanlainen kuin aiottu. Mintzbergin mukaan strategiat ei-
vat synny muotoilemalla, vaan ne pikemminkin muotoutuvat. Lisaksi on mah-
dollista, etta strategiaa syntyy ainakin osittain ilman johdon intentioita (Mintz-
berg, 1988). 

Tulkitseva strategianiikemys esittaa strategian joko organisaatiolle tyypillise-
na tapana tulkita maailmaa tai liikkeenjohdon toimintalogiikkana. Edellisessa 
strategia nayttaytyy organisaatiokulttuurisena (Alvesson, 1989, 266; Greiner, 
1983, 322), jalkimmaisessa. kognitiivisena mallina (Karpik, 1981, 397; Prahalad & 
Bettis, 1986, 491). 

Tulkitseva strategianakemys olettaa, etta todellisuus on sosiaalisesti ra-
kentunutta: se syntyy sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Talloin strategiaa 
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voisi nimittiia orientoivaksi metaforaksi, jonka perusteella sidosryhmat ym-
martavat yritysta ja sen toimintaymparistOa (Pettigrew, 1977; Van Cauwen-
bergh & Cool, 1982; Dirsmith & Covaleski, 1983; Chaffee, 1984; Johnson, 1988; 
Gahmberg, 1991). Mintzbergin esittama strategia perspektiivina on sisalloltaan 
samansuuntainen kuin tulkitseva strategianakemys. 

Strategian maarittelen seuraavasti: strategia on yrityksen tiirkeiden piiiitosten 
ja toiminnan muodostama juoni - se on keskeisten tapahtumien punainen lanka. Tama 
maaritelma perustuu Mintzbergin (1987) ja Nasin (1991) ajatuksiin. Sen avulla 
voidaan suuntautua seka menneeseen etta tulevaan, se voi olla deskriptiivinen 
ja normatiivinen, se ei ole pe1kl<a ylimman johdon formaali suunnitelma. 

Strategiaprosessin maarittelen seuraavasti: strategiaprosessi koostuu piiiitok-
senteosta ja jiirjestelmistii, joiden avulla tapahtumien punaisen Iangan etenemistii 
suunnitellaan, toteutetaan ja valvotaan. 

Strategic choice 

Childin jo kolmisenkymmenta vuotta sitten tekemat tutkimukset osoittavat, etta 
liikkeenjohtajat tekevat arvovalintoja siita mika tulee strategian sisalloksi. Tal-
loin he eivat perustele paatoksiaan taydellisen rationaalisuuden avulla (Child, 
1964, 1968,1972, 1973). Nama ovat liikkeenjohdon strategisia valintoja (strategic 
choices), joita ei voi analysoida paatoksessa kaytettavissa olevan informaation 
avulla. Liikkeenjohtaja antaa jotain itsestiiiin tiihiin piiiitoksentekoon. Child siis tuo 
esille sen, etta organisatorinen analyysi - esimerkiksi strategian - on riittamaton 
ellei tiedeta liikkeenjohtajan omia intresseja ja paatoksenteon valintakriteereja. 

Childin merkitys on ollut suuri, silla han toi determinismin rinnalle myos 
toisen vaikuttavan nakokulman: liikkeenjohtajan omat valinnat piiiitoksenteossa. 
Edella esitetyssa Chaffeen (1985) kolmijaossa Childin vaikutus on merkittava 
organisatorisen strategianakemyksen ja myos tulkitsevan strategianakemyksen 
kohdalla. 

4.2 Strategisen muutoksen kuvaaminen 

Strategisen johtamisen ja determinismin suhde on aina ollut mielenkiintoinen. 
Organisaati.oteorian, poliittisten prosessien tutkimuksen ja strategian sisallon 
tutkimuksen piirissa on esitetty, etta yrityksen ulko- ja sisapuolella on deter-
ministisia voimia, jotka saatelevat lahes taydellisesti liikkeenjohdon paatok-
sentekoa. 

Bourgeois (1984, 590) esittaa, etta kirjallisuudessa tallaisia voimia ovat 
yrityksen koko ja omistustausta (Blau, 1970; Pondy, 1969), teknologia (Perrow, 
1967, 1970), ympariston pyorteisyys (Duncan, 1972a,b; Lawrence & Lorsch, 
1967), informaatiotarpeet (Galbraith, 1977), luonnonvalinta (Aldrich, 1975), val-
litseva strategia ja rakenne (Dye, 1975; Bourgeois & Brodwin, 1984), sisaiset po-
liittiset voimat (Cyert & March, 1967; Lindblom, 1959), ulkoiset poliittiset voi-
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mat (Carter, 1971), tuotteen elinkaari (Hofer, 1975), toimialan rakenne (Hatten 
et al., 1978), markkinaosuus (Buzzell et al., 1975), tavarantoimittajien ja asiak-
kaiden neuvotteluvoima (Porter, 1979a), mobiliteetin esteet (Caves & Porter, 
1977). Samalla Bourgeois kuitenkin toteaa: 

"... the strategy of a firm cannot be predicted, nor is it predestined; the strategic 
decisions made by managers cannot be assumed to be the product of deterministic 
forces in their environment." (Bourgeois, 1984, 589) 

Strateginen johtaminen on liitetty yrityksen toimintaympariston muutokseen ja 
organisatoriseen sopeutumiseen (Ansoff, 1979; Hofer & Schendel1978). Saman 
aikaisesti strategian muotoilu on kuvattu jatkuvaksi prosessiksi (Hedberg & 
Jonsson, 1977) ja liikkeenjohtaja muutoksen luojaksi, jonka taytyy seka mukau-
tua muutokseen etta saada organisaation muut jasenet vakuuttuneiksi muutok-
sen valttamattomyydesta (King & Cleland, 1978, 36). 

Myos 1980-luvulla organisatorinen muutos oli strategisen johtamisen teo-
rioissa huomion kohteena (Galbraith & Kazanjian, 1986). Samaan aikaan empii-
rinen strategiatutkimus kuitenkin keskittyi poikittaistutkimukseen eika niin
kaan strategian dynaamiseen puoleen (Galbraith & Schendel, 1983). Samalla 
esitettiin kysymys siita milloin organisaation reagointi toimintaympariston 
muutokseen on strategian muutos eika pelkastaan strategian tarkistus. 

Strategian muutosta on kuvattu sekii strategian sisiiltoon, ettii strategiaprosessiin 
liittyen (Schendel, 1992, 1-3). Edellinen spesifioi tavoitteita, tuote-markkina -
asemaa ja kilpailustrategiaa. Se keskittyy yksinomaan siihen millainen yrityk-
sen strateginen asema johtaa optimaaliseen tuloksellisuuteen muuttuvassa toi-
mintaymparistossa. Jalkimmainen puolestaan tuo esille normeja, jotka heijasta-
vat organisaatiossa olevaa yleistii nakemysta yrityksen ja toimintaympariston 
suhteesta. Talloin keskeisena on kysymys siita miten yrityksen hallinnolliset 
jiirjestelmat ja paatoksentekoprosessit vaikuttavat strategiseen asemaan (Chak-
ravarthy & Doz, 1992, 5). 

Sekii strategian sisiilto ettii strategiaprosessi tiihtiiiiviit yrityksen tuloksellisuuden 
parantamiseen. Ne kuitenkin eroavat siina, etta ne kasittelevat johtamisen eri as-
pekteja. Strategiaprosessin tutkimus voidaan erottaa strategian sisallon tutki-
muksesta ainakin seuraavien kolmen seikan suhteen (Chakravarthy & Doz, 
1992, 6): 

Kohde. Strategian sisallon tutkimus kasittelee sitii markkinoiden kombi-
naatiota, jossa yritys kilpaile, seka yrityksen tapaa kilpailla yksittaisilla 
markkinoilla (Montgomery et al., 1989, 159). Se on siis kiinnostunut yri-
tyksen menestyksellisestii positioinnista ymparistoonsa seka resurssien 
vaikutuksesta tuloksellisuuteen. Strategian sisallon tutkimus ei kerro mi
ten yritykset saavuttavat ja yllapitiivat hyvan kilpailu- ja resurssiaseman-
sa. Naista asioista sen sijaan antaa varikkaan kuvan strategiaprosessin tut-
kimus. 
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Tieteellinen perusta. Strategiaprosessin tutkimus vaatii laajemman ja erilai-
sen tieteellisen perustan kuin strategian sisallon tutkimus. Edellinen, toi-
sin kuin jalkimmainen, hyvaksyy organisatoristen toimijoiden rajoitetun 
rationaalisuuden. Se kasittelee myos yksiloiden, ryhmien ja organisaatio-
yksikoiden valista kayttaytymisen vuorovaikutusta. 

Metodologia. Strategian sisallon tutkimus voidaan tehda jopa vain kirjal-
listen dokumenttien perusteella. Strategiaprosessin tutkimukseen sen si-
jaan tarvitaan muitakin metodeja: haastattelu, havainnointi, kenttatutki-
mus, action research. Tutkimukset ovat pitkittaistutkimuksia eivatka poi-
kittaistutkimuksia kuten on usein strategian sisallon kohdalla. 

Ginsberg (1988, 561) jakaa strategisen muutoksen kahteen dimensioon. Ensim-
mainen on asema (position). Se kertoo tuote-markkina -valinnat ja kilpailuedut, 
joiden avulla yritys maarittaa suhteensa toimintaymparistoonsa (Bourgeois, 
1980). Strategian pitaminen asemana merkitsee ulospiiin katsomista: koetetaan 
loytaa organisaatiolle suotuisa asema toimintaymparistossa. 

Toinen dimensio on nakokulma (perspective). Se kertoo integroidusta ide-
oiden joukosta, jonka avulla ongelmia tulkitaan ja jonka lapi katsottuna paatok-
sia tehdaan (Hedberg & Jonsson, 1977). Strategian pitaminen nakokulmana 
merkitsee sisiiiinpiiin katsomista: koetetaan ymmartaa kollektiivista mielta (kult-
tuuria, ideologiaa, paradigmaa), joka muotoilee yrityksen suhdetta ymparis-
toonsa. 

4.3 Inkrementaali ja vallankumouksellinen muutos 

Strategista muutosta kasittelevassa kirjallisuudessa esitetaan organisatorisen 
muutoksen kahdeksi paatyypiksi inkrementaalinen ja revolutionaarinen. Olen 
seuraavassa tiivistanyt Pettigrew'n (1985a, 276-279) esittamia muutoksen piir-
teita edella mainitun kahden paatyypin kohdalla: 

1. Taustalla on ajatus strategian kehittymisesta jatkuvana prosessina, ei niin
kaan rationaalisesti laadittuna suunnitelmana. Tlihan liittyy nakemys 
strategian toteuttamisen keskeisesta asemasta ja lisaantynyt kiinnostus 
rakenteitten ja strategian kontekstin luonteeseen (Bower, 1978i Burgelman 
1983). 

2. Chandlerin (1969) lausuma, etta rakenne seuraa strategiaa sai seurakseen 
tutkimusta, jossa osoitettiin miksi ja miten strategia seuraa rakennetta 
(Galbraith & Nathanson, 1978). 

3. Quinn (1980) toi esille uudenlaisen prosessin tulkinnan. Han tukeutui 
Lindblomin (1959) ja Braybrooke & Lindblomin (1963) ajatuksiin ja esitti 
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case-tutkimuksiinsa perustuen, etta strateginen muutos voidaan kuvata 
loogisella inkrementalismilla. Talloin strateginen muutos nahdaan tietoi-
sena, vaihe vaiheelta etenevana evolutionaarisena prosessina, jossa liik
keenjohtaja operoi kaytannon monimuotoisin toimin tarkoitushakuisesti. 

4. Quinn kuvasi loogista inkrementalismia prosessiksi, jossa analyyttisyys ja 
poliittisuus yhdistyy. "(Managers have) to proceed flexibly and experi-
mentally from broad concepts to specific commitments, making the latter 
concrete as late as possible." (Quinn, 1980, 56) 

5. Mintzberg (1978) esitti, etta inkrementaalinen muutos tapahtuu ryopsah-
dyksena (takes place in spurt), jota seuraa tasainen jatkuvuuden kausi. 
Tama oli vastakohtaista Quinnin nakemyksille, joissa strategiat muuttui-
vat jatkuvana inkrementaalina ja kasautuvana prosessina. 

6. Quinnin tutkimukset ovat paljon rikkaampia kuin kenenkaan muun ra-
joitetun rationalistin kuten Simonin (1957) ja March & Simonin (1958). Se-
ka Quinn etta muut rajoitetun rationaalisuuden edustajat omaavat saman 
kasityksen rationaalisen nakokulman luonteesta. "(It is) conscious, fore-
sightful action reasonably autonomously constructed to achieve some goal 
or value." (Pfeffer, 1982, 7) 

7. Edella mainittua rationaalista nakokulmaa ei ole 1970-luvulla kehitellylla 
prosessiteorialla, niin sanotulla toiminnan ja valinnan garbage-can -nake-
myksella (Cohen et al., 1972, 1987; March, 1994). Sen mukaan yksilon, 
ryhman ja organisaation intressit ymmarretaan vain osittain. Ratkaisuja 
tehdaan ongelmista valittamatta eivatka valinnat ole suoria seurauksia 
prosessista. Toiminnasta sinansa tulee organisaatiossa tarkeampaa kuin 
vaihtoehtojen analyysi (Padgett, 1980; Cooper et al., 1981). Paatoksenteki-
jat eivat tavoittele yhteista nakemysta, vaan pyrkivat vain selviytymaan 
havaitsemistaan ongelmista. 

Kehitysvaihe- ja elinkaariteoriat sisaltavat sekii inkrementaalisia ettii revolutionaa-
risia vaiheita, joista muodostuu organisaation kokonaiskehitys (Quinn & Came-
ron, 1983, 33). Greinerin kehitysvaiheteoriassa rauhallisen kehityksen ja revolu-
tionaarisen kehityksen vaiheet vuorottelevat. Rauhallinen kehitysvaihe merkit-
see tiettya pysyvaa johtamistapaa, kun taas vallankumoukselliselle vaiheelle on 
ominaista tallaisen johtamistavan murtuminen (Greiner, 1972, 40). 

Myos Miller ja Friesen (1984a,b) korostivat, etta yrityksen kehitys koostuu 
erilaisista, toisistaan selviisti erottuvista vaiheista. Muutos vaiheesta toiseen ei kui-
tenkaan aina tapahdu ennustettavasti: yritykset siirtyvat uusiin vaiheisiin hy-
vinkin yksilollisten prosessien kautta. Keskeista on, etta Miller ja Friesen operoivat 
kokonaisvaltaisella muutoksella (quantum change), eivat inkrementaalisella. 

Keskeytetyn tasapainotilan teorian (punctuated equilibrium thesis) mu-
kaan organisaatiot kehittyviit pitkien stabiilien jaksojen (equilibrium periods) aikana, 
jotka keskeytyviit lyhyiden ja merkittiivien muutosten (revolutionary periods) esiinmur-
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taumisen vuoksi (Romanelli & Tushman, 1994, 1141). Mintzbergin tutkimustu-
lokset olivat samansuuntaisia keskeytetyn tasapainotilan teorian kanssa 
(Mintzberg, 1978, 943). 

"Almost everyone who spends much time thinking about change processes seems to 
conclude that the world changes in two fundamentally different modes." 
(Watzlawick et al., 1974) 

"Continuous, or first-order change occurs within a stable system that itself remains 
unchanged. Indeed system stability often requires frequent first-order change ... 
Discontinuous, or second-order change transforms fundamental properties or states 
of the system." (Meyer et al., 1990, 98) 

Erityisesti 1990-luvulla on noussut esille kasite strateginen uusiutuminen (stra-
tegic renewal), jota joskus kaytetaiin strategisen muutoksen (strategic change) 
asemesta. Talloin kayttajat korostavat strategian evolutionaarisuutta (Grinyer & 
Spender, 1979a, b; Miller & Friesen, 1980a, b; Nelson & Winter, 1982; Meyer et 
al., 1990). 

Kokonaisuudessaan edella esitetyt suuntaukset ja tutkijat tuovat esille sen, 
etta yrityksen kehitys ei etene tasaisesti. Suuria strategisia muutoksia tapahtuu 
epiisiiiinnollisesti ja niitii sisiiltyy yleensii yrityksen historiaan vain muutama. Ne eiviit 
ole ennustettavissa, mutta niiden identifiointi jalkikateen on helpohkoa (Kirjavai-
nen, 1997, 36). 

4.4 Strategisen muutoksen prosessuaalinen analyysi 

Pettigrew (1985b, 15) on osoittanut, etta valtaosa strategisen ja organisatorisen 
muutoksen tutkimuksesta on ei-historiallista, ei-kontekstuaalista ja ei-proses-
suaalista. Niinpa Pettigrew ehdottaa vaihtoehtoista, kontekstuaalista lahesty-
mistapaa: 

"... the study of organizational change is now at the stage where theory and 
knowledge is required principally to understand the dynamics of changing in 
alternative contexts ... and begin to examine how and why changes occure ... through 
time." (Pettigrew, 1985b, 25) 

Pettigrew esittelee lahestymistavan, jota han kutsuu kontekstuaaliseksi analyysik-
si. Tassa analyyttisessa lahestymistavassa organisatorisen kehityksen ymmar-
taminen tahtaa monitasoiseen konstruktioon: 

"Seeing historical processes of change as a complex dynamic system with a mixture 
of processes occuring at different levels and at various rates. It is in this dialoque 
between trends and forces in a multilevel and changing context, and in the 
relationships, actions, and initiatives between groups and individuals seeking to 
adjust social conditions to meet their ends, that much organizational change - its 
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origins, mechanisms and forms- can be located and understood." (Pettigrew, 1985b, 
37) 

Kun muutosprosessia analysoidaan, kuvataan ja seliteta.an, tarvitaan muutos~ 
prosessi ~kasitteen maarittelya. Van de Ven tekee eron muutoksen (change) ja 
muutosprosessin (process of change) valille seuraavasti: 

"... change is an empirical observation of differences in time on one or more 
dimensions of an entity ... the process of change is a latent pattern of differences 
observed: instead, they are conceptual inferences about the temporal ordering of 
relationships among observed changes." (Van de Ven, 1987, 331) 

Muutoksen tutkimuksessa onkin laadullinen ja prosessuaalinen pitkittaistutki-
mus saanut vahitellen osakseen kasvavaa kiinnostusta (Pettigrew, 1985b,c, 1987, 
1988; Sparrow & Pettigrew, 1988; Whippet al., 1987, 1989). Paaosa niiista tutki~ 
muksista klisittelee laajennettua strategista muutosta (extended strategic chan-
ge) (Pettigrew et al., 1992, 150), joka tapahtuu organisaatiossa useiden vuosien 
aikana. Tallainen tutkimus osoittaa, etta strateginen muutos ei ole sarja rationaali-
sesti suunniteltuja vaiheita, vaan sitii voi paremmin kuvata poliittisena, kulttuurisena 
ja kognitiivisena prosessina (Pettigrew, 1985a,b; Johnson, 1987a,b; Pettigrew & 
Whipp, 1991; Pettigrew et al., 1992; Mintzberg & Westley, 1992). 

Suunnitellun muutoksen toteuttaminen on vaikeaa ja ennustamatonta 
(Dawson_ 1994; Duck, 1993; Kanter et al., 1992). Lisaksi strategisen muutoksen 
toteutuminen edellytta.a, etta muutosta ajavat voimat ovat suuremmat kuin 
muutosta vastustavat voimat (Ginsberg, 1988; Miller & Friesen, 1984a; Huff et 
al., 1992). Talloin sen ymmartaminen vaatii muutoksen nakemista sosiaalisesti 
rakentuneena prosessina (Gioia & Chittipeddi, 1991; Weick, 1995). 

Edella sanottu kertoo Kuitusen (1993, 76~77) mukaan muutoksen proses-
suaalisesta analyysista seuraavaa: organisaation muutoksen tutkimisen uusi 
lahestymistapa ( dynaaminen_ kontekstuaalinen, historiallinen ja prosessuaali-
nen) tuntuu vakuuttavalta ja oikeansuuntaiselta; edella mainitut organisaation 
kehitysprosessiin liittyvat klisitteet ovat hyOdyllisia, kun kuvataan ja analysoi~ 
daan muutosta prosessuaalisena pitkittaistutkimuksena; yritys selittaa miten ja 
miksi muutos tapahtui, on kiinnostava haaste, kun tutkitaan organisatorista 
muutosta. 

4.5 Yhteenveto 

Edella esitetysta voidaan tiivistaa seuraavat ydinkohdat, joiden avulla tassa 
tutkimuksessa lahestytaan strategiaa ja strategista muutosta: 

Ensinnakin, tassa tutkimuksessa strategiaa tarkastellaan paaasiassa proses-
sina. Keskeisena kysymyksena on se, miten yritykset saavuttavat ja yllapitavat 
hyvaa kilpailu- ja resurssiasemaansa (Chakravarthy & Doz, 1992, %). Tahan 
liittyy strategia perspektiivina: koetetaan ymmartaa kollektiivista mielta, joka 
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muotoilee yrityksen suhdetta sisi.iisiin ja ulkoisiin tekijoihin (Ginsberg, 1988, 
561). Tassa tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu strategiseen muutosprosessiin, 
ei niinkaiin strategiseen muutokseen (Van de Ven, 1987, 331). 

Toiseksi, prosessin ohessa strategiaa tarkastellaan kuitenkin myos sisiilt6-
nii: tavoitteet, kasvu, tuote-markkina -asema, kilpailustrategia (Chakravarthy & 
Doz, 1992, 5-6). Talloin strategiaa pidetaiin asemana, jonka avulla koetetaan 
loytaa organisaatiolle suotuisa asema toimintaymparistossa (Ginsberg, 1988, 
561). 

Kolmanneksi, yrityksen strategisessa kehityksessa on erilaisia, toisistaan 
erottuvia vaiheita. Pitka tasaisen kehityksen vaihe on inkrementaalisen muutoksen 
aikaa. Tama vaihe muuttuu uudenlaiseksi tasaisen kehityksen vaiheeksi suu-
ren, mutta lyhytkestoisen vallankumouksellisen muutoksen kautta. Muutos vai-
heesta toiseen ei tapahdu ennustettavasti. Lisaksi yritykset siirtyvat uuteen vai-
heeseen hyvinkin yksilollisten prosessien kautta (Miller & Friesen, 1984a,b; 
Romanelli & Tushman, 1994). 

Strategiset piiiit6kset eiviit synny yrityksen ulkopuolelta deterministisesti, vaan 
liikkeenjohtajat tekeviit ne. He ovat tahtovia aktoreita, jotka tekevat valintoja mo-
nien vaihtoehtojen joukosta - omista lahtokohdistaan. 



5 MUUTOS- EVOLUUTIO JA REVOLUUTIO 

5.1 Evoluutio 

5.1.1 Darwinistinen gradualismi 

Kysymykset muutoksesta ovat jatkuvasti askarruttaneet organisaatiotutkijoita. 
Miten organisaatiot muuttuvat? Miten ne sopeutuvat tai epaonnistuvat sopeu-
tumaan ymparistoonsa? Miten muutos suunnitellaan ja toteutetaan? 

Eras paradigma on merkittavasti vaikuttanut organisaation muutospro-
sessia koskevaan ajatteluun: darwinistinen malli evoluutiosta pienten geenikom-
binaatioiden muutoksen hitaana virtana, josta ympariston valinta asteittain 
muotoaa jotain uutta. Tama kasitys sisiiltiiii ajatuksen inkrementaalisesta ja kumula-
tiivisesta muutoksesta. Sen avulla on selitetty kaikkea aina eroosiosta organi-
saatiomuutokseen saakka (Gersick, 1991, 10). 

Artikkelissaan "General Theory of Evolution" Csanyi tarkastelee molekyy-
lin, hermojarjestelman, organismin, kulttuurin ja tekniikan evoluutiota. Han 
esittaa lopuksi seuraavanlaisen evoluution maaritelman, jonka mukaan evo-
luutio on mahdollista jatkuvaa vaihdantaa (energy-flow) sisaltavassa avoimessa 
jarjestelmassa (Csanyi, 1980, 427): 

"Evolution is the process in the course of which an open system existing in an 
energy-flow leaves the state of equilibrium and in its structure replicative 
information evolves that continually increases and coverges toward a maximum 
until the whole system becomes one, coordinated replicative unit." 

Monet kirjoittajat (Watzlawick et al., 1974; Argyris & Schon, 1978; Bartunek, 
1984; Bass, 1985; Levy, 1986; Bartunek & Louis, 1988; Torbert, 1989) ovat esitta-
neet muutokselle ryhmateoriaan perustuvan viitekehyksen, jossa niin sanottu 
first-order change ei ole vallankumouksellinen, mutta second-order change sen 
sijaan voi olla vallankumouksellinen. Talloin darwinistinen luonnonvalinta on 
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samaa kuin first-order change. Mutaati.o sen sijaan on second-order change, 
sillii se muuttaa koko systeemUi. 

"(First-order change) occurs within a given system which itself remains unchanged ... 
(and second-order change is) a change of change." (Watzlawick et al., 1974) 

Argyris ja Schon (1978) ovat esittaneet oppimiseen liittyen_ etta sigle-loop lear-
ning tapahtuu systeemissa vallitsevien normien alueella eika se johda vallan-
kumoukselliseen muutokseen. Double-loop learning sen sijaan luo siihen mah-
dollisuuden. Tahan liittyvat myos seuraavat kasitteet (Lant & Mezias, 1992): 
first-order learning ja second-order learning. Edella sanotun perusteella voi-
daan erottaa seuraavat kaksi kasitteiden ryhmaa: 

single-loop learning - first-order learning - first-order change - luonnon-
valinta 
double-loop learning - second-order learning - second-order change -
mutaati.o. 

Edellisiin verrattavina laajoina kasitteina ovat organisaati.ota kuvaavat tyyppi N 
ja tyyppi P (Ramaprasad, 1979), joista edellinen liittyy darwinistiseen evoluuti.-
oon ja jalkimmainen systeemia muuttavaan revoluuti.oon. Tyyppi N sisaltaa 
seuraavat perusolettamukset: 

organisaati.olla on vain yksi vakaa ja pysyva ti.la 
organisaati.o tuhoutuu, jos se joutuu kauas tasta vakaasta ti.lasta 
organisaati.o tarvitsee negatiivisen feedback mekanismin, jotta se voi py-
sya siedettavissa rajoissa vakaan ti.lan alueella: rajojen yli menevaa muu-
tosta estetaan aktiivisesti. (Gould, 1989, 124). 

Tyyppi N siis sisaltaa mahdollisuuden seuraaviin: first-order change, single-
loop learning, solun jakaantuminen, luonnonvalinta ja muut ei-vallankumouk-
selliset muutokset. Tyyppi P sen sijaan sisaltaa mahdollisuuden vallankumouk-
selliseen muutokseen. Siihen sisaltyvat olettamukset ovat seuraavat: 

organisaati.o voi olemassaolonsa aikana olla monessa erilaisessa vakaassa 
ti.lassa - yhdessa kerrallaan 
organisaati.o, joka ajautuu kauas vakaasta ti.lastaan joko tuhoutuu tai sta-
biloituu johonkin toiseen vakaaseen ti.laan 
organisaati.o tarvitsee negatiivisen feedback mekanismin, jotta se voisi py-
sya siedettavissa rajoissa vakaan ti.lan alueella 
organisaati.o tarvitsee positiivista feedback mekanismia siirtyakseen sen-
hetkisesta vakaasta ti.lasta uuteen vakaaseen ti.laan. 

Evoluutiokiisitykseen sopii ajatus organisaation jatkuvasta muutosprosessista, jolloin 
yritys alituiseen seuraa toimintaympiiristihzsii muutoksia ja pyrkii sopeutumaan niihin 
(Meyer et al., 1990, 95). Tallaista evoluuti.onaarista muutosta ovat organisaati.oi-
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hin liittyen kuvanneet myos Burns & Stalker (1961), Chandler (1969), Emery & 
Trist (1965) ja Ansoff (1965). 

5.1.2 Inkrementalismi 

Inkrementalismin kasite organisaation politiikan muotoilussa juontaa juurensa 
Undblomin (1959) ja Braybrooke & Undblomin (1963) ajatuksista. Ne paatyivat 
teoriaan hajautetusta inkrementalismista (disjointed incrementalism), jolla seli-
tettiin julkisen vallan paatoksentekoa. Se on saanut osakseen seka tukea (Anton, 
1966; Wildavsky, 1964; Wildawsky & Hammond, 1%5) etta arvostelua (Arrow, 
1964; Dror, 1964, 1983; Etzioni, 1967, 1986, 1989). Samaan aikaan kehitettiin 
my<>s hieman toisenlaisia malleja, joista lupaavin oli Quinnin (1980) looginen 
inkrementalismi (logical incrementalism). Se syntyi tutkimuksista, jotka kasitte-
livat suuria ja monimutkaisia yritysorganisaatioita. 

Eisenhardt ja Zbaracki (1992) nimeavat organisaation politiikan muotoilun 
tutkimukselle kolme nakokulmaa. Ensimmainen on rationaalisuus ja rajoitettu 
rationaalisuus. Sen piirissa esitetaan, etta kognitiiviset rajoitukset pakottavat yk-
silot ja organisaatiot paatoksenteossa rajoitettuun rationaalisuuteen (Cyert & 
March, 1967; Hickson et al., 1986). Talloin on kyse tilannekohtaisesta optimoin-
nista, tyydyttavista ratkaisuista ja standardinomaisten menettelytapojen hyvak-
symisesta. 

Toisessa nakokulmassa politiikan muotoilu ja strateginen paatoksenteko 
on tulosta poliittisesta prosessista. Siina paaroksentekijat, jotka omaavat vas-
takkaisia tavoitteita ja erilaisia maana valtaa, kehittavat toimintaa muodosta-
malla voimakkaita koalitioita ja asiaan vaikuttavia prosesseja (Allison, 1971; Petti-
grew, 1973). 

Kolmantena nakokulmana on garbage-can -malli organisaatiosta. Sen yti
mena on sellainen organisatorinen paatoksenteko, joka ikaan kuin organisoitu-
na anarkiana syntyy sattumanvaraisesti mahdollisuuksien. tilanteiden, ongelmi-
en, ratkaisujen ja osallistujien pohjalta (Cohen et al., 1972). 

Inkrementalismi on esilla jokaisessa edella mainitussa tutkimusnakokul-
massa, joka liittyy politiikan muotoiluun. Ehka voimakkainta se on organisato-
riseen paatoksentekoon liittyvan vallan ja valtakoalitioiden alueella (Rajagopa-
lan & Rasheed, 1995, 290). 

Hajautettu inkrementalismi 

Tassa mallissa organis~ation politiikan tai ongelma-alueen analysointi ja arvi
ointi tapahtuu naennaisesti ilman koordinointia eri kohdissa organisaatiota. 
Politiikan korjaaminen on sen pikku osien parantelemista - ei vaihtoehtoisten 
tavoitteiden tai politiikan vaihtoehtojen miettimista. Tata mallia pidetaan sopi-
vana sellaiseen politiikan muotoiluun, jossa muutosten maara on pieni ja ne 
tapahtuvat olemassa olevan rakenteen piirissa. Muutos tapahtuu melko merki-
tyksettomassa muuttujassa tai se on merkitykseron muutos merkittavassa 
muuttujassa. Lisaksi paatoksentekijoilla on melko vahan ymmarrysta kyseisesta 
ongelmatilanteesta. 
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Politiikan formulointi tapahtuu eri ryhmien ja yksiloiden viilisena jatku-
vana neuvotteluprosessina, jossa osallistujat samalla luovat ja maarittavat omat 
ongelmansa ja ratkaisunsa: 

"Social order is contingently accomplished through the skilled actions of subjects 
who coordinate their relationship with others through various tactics which establish 
or confirm the grounds of the communicative exchange." (Knights & Morgan, 1991, 
254) 

Looginen inkrementalismi 

Quinnin mukaan (1980) suurissa yritysorganisaatioissa strategian kehittaminen 
tapahtuu prosessissa, jota formaalin suunnittelun, vallan ja kayttaytymisen 
paradigmat selittavat riittamattOmasti. Yritysjohdon toimintaa sen sijaan ku
vaavat paremmin vaihe vaiheelta tapahtuvat ratkaisut ja jatkuvat tarkistukset, kun 
uutta informaatiota tulee kayttOon. Toisin kuin hajautettu inkrementalismi, 
looginen inkrementalismi pitaa politiikan muotoilua tietoisena ja proaktiivisena 
prosessina, jota ylimman johdon vahva visio tukee. Kun hajautettu inkremeta-
lismi tavoittelee yhteista sopimista konfliktien minimoinnin avulla, looginen 
inkrementalismi tahtaa strategisten paatosten laadun nostamiseen ja niiden 
menestyksekkaan toteuttamisen varmistamiseen (Rajagopalan & Rasheed, 1995, 
292). 

Loogisen inkrementalismin mukainen prosessi siis tarkoittaa suunniteltua 
ja keskitettya inkrementaalisten paarosten koordinointia, jota tukee organisaati-
on ja sen tarpeiden jatkuva uudelleenarviointi. Hyvilla johtajilla on erinomai-
nen tuntuma tavoitteisiin, mutta heilta puuttuu selkeita ideoita niiden saavut-
tamisen toteuttamiseksi. Niinpa he etenevat kohti tavoitteita inkrementaalisti -
yrittamisen ja erehdyksen kautta. Weickin esittama pienten voittojen strategia 
kasittelee sosiaalisia ongelmia loogisen inkrementalismin hengessa: 

"Small wins do not combine in a neat, linear, serial form ... More common is the 
circumstance where small wins are scattered and cohere only in the sense that they 
move in the same general direction." (Weick, 1984, 43) 

Loogista inkrementalismia on myos kritisoitu. On esitetty, etta koska sen loy-
dokset on saatu case-tutkimuksista, niista puuttuvat hyvin maantellyt teoreetti-
sen loydokset. Pondy (1983) puolustaa loogisen inkrementalismin normatiivista 
luonnetta ja esittaa sen toimivan,. koska se yhdistaa ja institutionalisoi rationaa-
lisen ja intuitiivisen ajattelun organisatorisissa ja liikkeenjohdollisissa proses-
seissa. 

Quinnin (1980) esittama nakemys, etta strategiat syntyvat jatkuvina, in-
krementaalisina ja kasaantuvina, on vastakkaista Mintzbergin (1978) loydoksil-
le. Viimeksi mainitut sisaltavat ajatuksen, etta on myos ei-inkrementaalisia 
muutoksia, jotka tapahtuvat lyhytaikaisena ryopsahdyksena ja joita sitten seu-
raa muuttumattomuuden kausi. 

Hajautettu inkrementalismi rajaa tietoisesti alueensa vain inkrementalis-
miin eika looginen inkrementalismikaan kasittele ei-inkrementalististen paa-



66 

tosten syntymista (Rajagopalan & Rasheed, 1995, 294). Johnson (1988) esittaa, 
etta jos lii.kkeenjohto pitaa itseaan loogisen inkrementalismin hengessa toim.i-
vana, ei tiillainen tietoisesti johdettu inkrementaali muutos valttamatta pida 
silmalla organisaation toimintaympariston muutosta. Silloin voi kayda niin, etta 
inkrementaalisti hoidettu strateginen muutos ja toimintaympariston muutos 
eroavat toisistaan. Talloin tarvittaisiin ei-inkrementaalista, vallankumouksel-
lista muutosta. 

5.2 V allankumouksellinen muutos 

5.21 V allankumouksellisen muutoksen luonne 

Evoluution ja revoluution valinen nakemysero voidaan kiteyttaa nain: niihdiiiin-
ko muutos asteittaisena siirtymisenii muodosta toiseen vai ei. Gradualistinen para-
digma esittaa, etta systeemit hyvaksyvat mita muutoksia tahansa ja mihin ai
kaan tahansa kunhan ne ovat tarpeeksi pienia. Suuret muutokset johtuvat siita, 
etta pienet muutokset kasaantuvat. 

Darwinistisen gradualismin on haastanut uusi niikemys biologisesta evoluutiosta: 
keskeytetty tasapainotila, punctuated equilibrium (Eldredge & Gould, 1972). Siina 
esitetaan, etta lajit esiintyvat suurimman osan aikaa staattisina muotoina ja etta 
uudet lajit syntyvat odottamatta, akillisen vallankumouksellisen keskeytyksen 
ja sita seuraavan nopean muutoksen aikana. Samanlaisia empiirisili tietoja on 
tullut esimerkiksi seuraavilta alueilta: 

sosiaalitieteet 

innovaatiot 

organisatorinen 
sopeutuminen 

yksilon kehitys 

muutoksen metateoria 

normaalitiede ja tieteellinen vallankumous 
(Kuhn, 1979) 

evolutionaariset ja radikaalit teollisuus-
innovaatiot (Abernathy & Utterback, 1982) 

momentum ja revoluutio (Miller & Frie-
sen, 1984a) 

stabiilien kausien ja siirtymakausien vuo-
rottelu aikuisen kehityksessa (Levinson. 
1978) 

jarjestys, kaaos ja muutos itseorganisoitu-
vissa jarjestelmissa (Prigogine & Stengers, 
1984). 

Naissa kaikissa on sama perusasetelma: suhteellisen pitkat stabiilit tasapainoti-
lan kaudet keskeytyvat lyhyilla ajanjaksoilla, joissa tapahtuu vallankumouksel-
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linen metamorfoottinen muutos (Meyer et al., 1993). Tallainen muutos on dra-
maattinen, nopeasti tapahtuva, olemassa olevan systeemin hahmon kokonaan 
sarkeva. Tuota kaikkea seuraa systeemin uudelleenrakentuminen (Miller & 
Friesen, 1980a). 

"(Revolutionary or radical change is large, discontinuous change that) takes 
organizations outside their familiar domains and alters bases of power." (Starbuck, 
1983, 99) 

Talla uudella nakokulmalla on ollut merkittavia vaikutuksia siihen miten orga-
nisaatioiden nahdaan muuttuvan: milloin ja miten muutos tapahtuu seka miten 
sita voi johtaa. Se tarjoaa lupaavia kasitteellisia tyokaluja organisaation ja sen 
ympariston valisen suhteen ymmartamiseen. Pelkkii inkrementaali sopeutuminen 
ei riitii, kun yritysympiiriston taloudelliset, sosiaaliset ja tekniset trendit muuttuvat 
voimakkaasti (Halberstam, 1986; Kennedy, 1987; Loye & Eisler, 1987). 

"Theories of change emphasize either the stability of the process or the changes they 
produce, but a serious uderstanding of organizations requires attention to both." 
(March,1981, 563) 

Muutosta ei pida luonnehtia vallankumoukselliseksi pelkastaan vaikutusten 
perusteella, vaan myos muutosten luonne on keskeista. Hyvin dramaattiset 
vaikutukset ovat saattaneet johtua ei-vallankumouksellisista muutoksista ja 
hyvin vallankumouksellisilla muutoksilla ei valttamatta ole kovin dramaattisia 
vaikutuksia etenkaan lyhyella tahtayksella (Ramaprasad, 1982, 387). Seuraavak-
si esitetaan muutamia vallankumouksellisen muutoksen piirteita (Ramaprasad, 
1982, 389-390): 

1. V allankumouksellinen muutos voi tapahtua vain tyyppi P:hen liittyvien 
oletusten vallitessa. 

2. Lisays tyyppi P:n olettamuksiin: second-order negatiiviset feedback-loopit 
ovat valttamattomia, silla niiden tarkoituksena on ehkaista systeemia tu-
houtumasta vallankumouksellisessa muutoksessa. Metanormit, jotka pita-
vat systeemia pystyssa silloin, kun itse normeja muutetaan, ovat valtta-
mattomia. Yksinkertainen esimerkki metanormista on seuraava: ollaan 
yhta mielta siita, ettei olla eri mielta. Metanormi sallii erilaisten vaihtoeh-
toisten tilojen tutkimisen, ilman etta organisaatio murtuu, ennen kuin or-
ganisaatiolle muodostuu uusi vakaa tila. 

3. Edella mainittu lisays (second-order negatiivinen feedback-looppi) seka 
double-loop feedback ja oppiminen ovat valttamattomia, jotta vallanku-
mouksellista muutosta voi tapahtua. 

4. Muutos voi olla hyvin paikallinen, mutta sen vaikutukset saattavat tuntua 
koko organisaatiossa. Esimerkiksi mutaatio, joka tapahtuu niissa moskii-
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toissa, jotka ovat kehittaneet resistanssin DDT:ta vastaan, rajoittuvat vain 
muutamiin niista sadoista geeneista, joita moskiitolla on. Kuitenkin nuo 
muutamat mutaatiot saavat aikaan muutoksia koko moskiittolajin eloon-
jaamiseksi. 

5. Mutaatiot ovat harvinaisia (Ford, 1979) ja myos vallankumoukselliset 
muutokset ovat harvinaisia. Ihmiset voivat tietoisesti saada aikaan tallaisia 
muutoksia useammin kuin mita tapahtuu luonnon mutaatioissa. Geenit 
ovat aarimmaisen stabiileja kuten myas organisaatioiden perusrakenteet ja 
perusprosessit. Ne voivat kuitenkin muuttua ja muodostaa uusia kombi-
naatioita vastatakseen moniin ympariston muutoksiin ilman, etta kayvat 
lapi vallankumouksellista muutosta. 

6. Mutaatiot voivat olla joskus dysfunktionaalisia. Samoin myas vallanku-
mouksellinen organisatorinen muutos voi olla dysfunktionaalinen. Muu-
taatioiden seurauksia ei voida ennustaa, ei myoskaan organisatorisen val-
lankumouksellisen muutoksen seurauksia. Tallainen prosessi on paljolti 
yrittamisen ja erehdyksen varittamaa (Ford, 1979). Systeemi ei etene tasai-
sesti kohti ennakoitua lopputilaa, silla seka systeemin osat etta osien va-
lista vuorovaikutusta saatelevat saannot saattavat muuttua ennustamat-
tomasti vallankumouksellisen muutoksen aikana. "The definition of the 
system is ... liable to be modified by its evolution" (Prigogine & Stengers, 
1984, 189). Mutaatiot ovat peruuttamattomia, samoin vallankumoukselli-
set muutokset. 

Buckley ja Perkins (1984, 56-58) kayttavat vallankumouksellisen muutoksen 
synonyymina muodonmuutosta (transformative change). Siina tapahtuu suuria 
muutoksia perusoletuksissa, johon liittyy merkittava muutos tietoisuudessa, 
arvoissa ja havaitsemisessa. Se siis rikkoo vallitsevan uskomusrakenteen (De Bivort, 
1984, 244) ja on perinpohjainen, traumaattinen ja vallankumouksellinen (Klei-
ner & Corrigan, 1989, 27). Muodonmuutoksen vastakohdaksi esitetaan muu-
tostapahtumaa (transactional change), jossa muutellaan yksittaisia asioita ti-
lanteen mukaan (Burns, 1978, 4). Muutostapahtumassa johtaja ei muuta kult-
tuuria, mutta sita muutetaan muodonmuutoksessa (Bass, 1985, 1990). 

5.22 Syvarakenne, tasapainotilan kausi, vallankumouksellinen kausi 

Keskeytetyn tasapainotilan malli eroaa gradualistisesta mallista kahdessa suh-
teessa. Ensinnakin, gradualistinen malli hyvaksyy minka tahansa muutoksen, 
kunhan se on tarpeeksi vahainen. Suuret muutokset tapahtuvat siksi, etta pie-
net muutokset kumuloituvat. Keskeytetyn tasapainotilan malli puolestaan esit-
taa, etta on tietty raja, jonka yli menevaa muutosta estetaan aktiivisesti. 

Toiseksi, gradualistinen malli esittaa, etta samantyyppiset jarjestelmat ke-
hittyvat eteenpain suuntautuvina samaa vaylaa pitkin. Tallaista eteenpain 
suuntautumista esittavat myas elinkaari- ja vaiheteoriat, joilla on ollut merkit-
tava asema organisaation kehityksen kuvaamisessa. Keskeytetyn tasapainotilan 
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malli ei kuitenkaan tarjoa tuttua reittia kohti ennalta maiirattyja vaiheita. Tahan 
vaikuttavat systeemin rakenne ja sen osien vuorovaikutusta saatelevat saannot, 
jotka voivat muuttua ennustamattomasti vallankumouksellisen muutoksen ai
kana. 

Seuraavassa esitetaan kaksi Gersickin tekemaa sisiillollista tiivistelmaa: 
keskeytetyn tasapainotilan malli ja se miten tama malli eroaa gradualistisesta 
nakemyksesta. Naiden tiivistelmien taustalla on kuusi keskeytetyn tasapaino-
tilan mallin mukaista teoriaa: yksilot (Levinson, 1978), ryhmat (Gersick, 1988), 
organisaatiot (Tushman & Romanelli, 1985), tiede (Kuhn, 1979), biologiset lajit 
(Gould, 1989), perusteoria (Prigogine & Stengers, 1984). 

"Systems evolve through the alteration of periods of equilibrium, in which persistent 
underlying structures permit only incremental change, and periods of revolution, 
in which these underlying structures are fundamentally altered." (Gersick, 1991, 13) 

"Systems do not evolve through a gradual blending from one state to the next. 
Systems' histories are unique. 'They do not necessary evolve from lower to higher 
states, through universal hierarchies of stages, or toward pre-set ends." (Gersick, 
1991, 14) 

Keskeytetyn tasapainotilan nakemys (Gersick, 1991; Romanelli & Tushman, 
1994) koostuu kolmesta osasta: syviirakenne (deep structure), tasapainotilan 
kausi (equilibrium period) ja vallankumouksellinen kausi (revolutionary pe-
riod). Naista ensimm.ainen, syviirakenne, on kaikkein kriittisin taman nakemyk-
sen ymmiirtamiselle ja samalla se on vaikein kasite maiiritella (Kuhn, 1979, 174-
210; Levinson, 1986). 

Syviirakenne on perusvalintojen kimppu, johon systeemi perustuu (Gersick, 
1988, 17, 21). Se kasittaa perusosat, joista syviirakenne organisoituu, ja perusak-
tiviteetit, jotka yllapitavat olemassaoloa. Evoluutiota ja revoluutiota seka niiden 
suhdetta selitetaan tiilla kaiken perustana olevalla hyvin kestavalla jiirjestyk-
sella eli syviirakenteella. Se estaa ja rajoittaa muutosta tasapainotilan kausina. 
Suuren muutoksen kausina se rakentuu uudelleen ja pakottaa muutokseen. Tama la
hestyminen eroaa selvasti universaaleista elinvaihemalleista, jotka etsivat va-
lintojen seurauksista yleistyksia ja hylkaavat yksilollisten eroavuuksien olemas-
saolon. Gersick tiivistaa syviirakenteen olemuksen seuraavasti: 

"Deep structure is a network of fundamental, interdependent "choices", of the basic 
configurations into which a system's units are organized, and the activities that 
maintain both this configuration and the system's resource exchange with the 
environment. Deep structure in human systems is largely implicit." (Gersick, 1991, 
15) 

Syviirakenne pysyy erittain stabiilina kahdesta syysta. Ensinnakin, se toimii 
kuten paat<>spuu: muut vaihtoehdot rajautuvat pois ja valittu vaihtoehto on 
ainoa ymmiirrettava. Tama on yhdenmukaista organisaatiotutkijoitten esitta-
man ensivalinnan pysyvyyden kanssa (Eisenhardt & Schoonhoven, 1990; Ger-



70 

sick, 1988; Stinchcombe, 1965). Toiseksi, systeemin syvarakenne vahvistaa feed-
back-looppien avulla systeenilii kokonaisuutena. 

Tasapainotilan kautena tehdiiiin inkrementaaleja muutoksia, mutta syuiirakenne ei 
muutu (Wake et al., 1983). Samalla inertia ylliipitaa systeemin tasapainoa. Mutta 
miksi on niin vaikea tehda suuria muutoksia? Vastauksena tahan on kolme 
seikkaa: kognitio, motivaatio ja velvollisuus. 

Kognitiiviset mallit muovaavat voimakkaasti inhimillista tietoisuutta, sillii 
niiden avulla tulkitaan todellisuutta ja ymmarretaan toimintoja. Ne rajoittavat 
tietoisuutta vaihtoehdoista ja valikoivat hyvaksyttavan tiedon kuten on toimi-
alareseptin ja yritysparadigman kohdalla. Tiilloin nahdaan vain se mita usko-
taan: 

"(Phenomena) that will not fit the box are often not seen at alL" (Kuhn, 1979, 24) 

Levinson (1978) esittaa, etta muutoksen esteina ovat my<>s motivaatioon liittyvat 
seikat. Epavarmuus seka menetyksen ja epaonnistumisen pelko estavat elaman-
rakenteiden muuttumista uusiksi Kuhn (1979, 78) kuvaa tutkijoiden haluk-
kuutta tehda vain pienia muutoksia teorioihinsa, jotta valtyttaisiin ikavilta 
kriittisilta pohdinnoilta. Keskeisia ovat tasapainotilan aikana syntyneet riippu-
vuudet ja tasapainotilan paattymiseen liittyva oman aseman menettamisen pel-
ko. Ne vaikuttavat voimakkaasti motivaatioon valttaa merkittavia systeemi-
muutoksia (Gersick, 1991, 18). 

Levinson (1986) kuvaa elamanrakennetta ihmissuhteiden kimppuna, jo-
hon liittyvat velvollisuudet saatelevat yksiloa. Kuhn (1979, 35) tuo esille opiske-
lijoiden sosiaalistamisen, joka vaikuttaa inertian ja tietyn velvollisuuden li-
saantymiseen. 

Mutta systeemit myos hyotyvat tiillaisesta muutosvastarinnasta. Siita ni
mittain seuraa sisaista yhdenmukaisuutta ja inertian lisaantymista. Kuhn (1979, 
25) esittaa, etta normaalitieteen aikana ratkaistaan ongelmia, joita ei olisi rat-
kaistu, ellei olisi voimakasta sitoutumista senhetkiseen paradigmaan. Myos 
Tushman ja Romanelli esittavat, etta organisaatio tulee tasapainotilan kautena 
sisaisesti yhtenaiseksi: 

" ... selection process favor ... organizations whose strategic orientations are consistent 
with internal and external environmental demands." (fushman & Romanelli, 1985, 
195) 

Vallankumouksellinen kausi on keskeytetyn tasapainotilan mallin kolmas paa-
komponentti. Tasapainotilan kaudella tapahtuvan inkrementaalin muutoksen ja 
vallankumouksellisen muutoksen valinen ero on kuin koripallopelissa, jossa 
korirengasta ensin vahitellen siirretaan yha ylemmaksi ja lopuksi korirengas 
otetaan yhtakkia kokonaan pois. Ensi vaiheissa pelin syvarakenne ei muutu, 
mutta loppuvaiheessa se muuttuu. 

Mallin mukaan systeemi ei muutu niin, etta se siirtyisi vahittaisten muu-
tosten kautta nykyisesta pelista uudenlaiseen. Sellainen kokonaan uuteen peliin 
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siirtyminen on kokonaisvaltainen, yhdellii kertaa tapahtuva vallankumouksellinen 
muutos. 

Miksi systeemin osissa tapahtuvat inkrementaalit muutokset eivat muuta 
kokonaisuutta? Syvarakenne generoi inertiaa, joka estiia systeemia luomasta 
vaihtoehtoja kognitiivisten rajojensa ulkopuolelle. Lisaksi syvarakenne ikaan 
kuin vetiia puoleensa jokaista piirretta, joka on syvarakenteen mukaista. 

Tastii seuraa, etta syvarakenne purkautuu muutoksessa ensin osiin ja jat-
tiia samalla systeemin hetkittaisesti epaorganisoiduksi Talloin on mahdollista, 
etta mika tahansa vallankumouksellinen muutos voi tapahtua. Sitten systeemin 
osaset yhdessa joidenkin uusien osasten kanssa muodostavat uuden hahmon, 
joka toimii uuden syvarakenteen mukaisesti. 

Levinson (1986), Gersick (1989), Kuhn (1979) ja Prigogine & Stengers 
(1984) kuvaavat siirtymavaiheen hyvin samalla tavalla: ensin vanha tasapaino-
tila murtuu ja syntyy epatietoisuus tulevaisuudesta. Sitten valitaan uusi perus-
ta, jonka ymparille kristallisoituu uusi syvarakenne. Levinson (1978) ja Gersick 
(1989) kuvaavat siirtymakauden kahden erilaisen tapahtuman avulla: vanhan 
syvarakenteen syrjayttaminen ja uuden syvarakenteen synnyttaminen. 

5.23 V allankumouksellisen muutoksen dynam:iikka 

Mika laukaisee llikkeelle vallankumouksellisen muutoksen? Merkittavana al-
kul.ahrokohtana on tasapainotilan kauteen liittyvan inertian murtuminen. Siihen 
on kaksi syyta: ens:innakin, organisaatioon tulleiden uusien johtohenkiloiden 
suhtautuminen mahdollisuuksiin ja kriiseihin; toiseksi, systeemin saapuminen 
tiettyyn kriittiseen elinvaiheeseen. Uusien johtohenkiloiden eraana tehtavana 
on rikkoa syvarakenne ja perustaa uusi 

Systeemin jasenet eivat siis aloita vallankumouksellista jaksoa siksi, etta 
heilla on uusi idea, vaan siksi, etta tasapainotila on alkanut murtua (Gersick, 
1991, 26). Koska vallankumouksellisella kaudella ei ole ohjaavaa syvaraken-
netta eika sen antamaa tulevaisuuden suuntaa, organisaation jasenet tuntevat 
epavarmuutta. Tahan liittyvat voimakkaat tunnetilat, uudet kontaktit toimin-
taymparisroon, uusi kognitiivinen tulkinta seka vallankumouksellisen muutok-
sen eteneminen koko jarjestelmaan (Gersick, 1991, 27-30). Nama nelja seikkaa 
kertovat osaltaan siitii, miten jarjestelma toimii vallankumouksellisen muutok-
sen vallitessa. 

Tunnetilat. Kun ei enaa olla vanhan syvarakenteen johtamina eika enaa ole 
samaa voimakasta suuntaa tulevaisuuteen, systeemin jasenet tuntevat epavar-
muutta. Siihen liittyy voimakkaita tunteita: kaaoksen, ratkaisemattomuuden ja 
menetyksen pelkoa, mutta myos toivoa jostain paremmasta. 

Uudet kontaktit toimintaympiirist60n. Organisaatioon tulleet uudet johto-
henkilot omaavat uusia kognitiivisia nakokulmia, tuoretta tietoisuutta toimin-
taymparistosta ja energiaa luovaa varmuutta. Tatii he jakavat organisaation 
muille jasenille. He ovat merkittavia siirtymakauden hahmoja, joiden kanssa 
syntyneet suhteet antavat organisaation muille jasenille rohkaisua uuden tul
kintatavan oppimiseen. 
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Uusi kognitiivinen tulkinta. Havaitseminen on hyvin subkjektiivista: on 
monia tapoja tulkita maailmaa (Kuhn. 1979). Tama vaikuttaa osaltaan siirtyma-
vaiheen ennustamattomuuteen, sillii valittavana on monia mahdollisia polkuja 
(Prigogine & Stengers, 1984, 176). Syvarakenteen murtumista on kuvattu jona-
kin hetkena tapahtuvana symmetrian rikkoutumisena: 

"Symmetry breaking is a wide-spread ... behaviour of complex systems, including the 
human brain. (For example) taking the black features, we recognize devils, whereas 
the white features as foreground let us see angels ... Pattern recognition can often be 
viewed as sequence of symmetry breaking events, in which at each branching point 
new information is needed to break the symmetry and make a unique decision 
possible." (Haken,1981,19) 

Edell.a sanottu luo kaksi nakokulmaa keskeytetyn tasapainotilan mallin ja gra-
dualistisen evoluution val:isiin eroavaisuuksiin. Ensi.nniikin, historialla on mer-
kitysta, sillii historia determinoi sita millaista tietoa organisaation jasenet valit-
sevat. Toiseksi, systeemin tulevaisuus on ennustamaton, sillii se tieto, jota kay-
tetaan murtamaan symmetriaa voi tulia sattumanvaraisesti ymparistosta. 

Miksi ihmiset loytavat nopeasti uuden nakemyksen siirtymavaiheessa? 
Suuri epavarmuus olla ilman syvarakennetta johtaa suureen intensiivisyyteen 
loytaa uusia ratkaisuja. Luopuminen vanhasta syvarakenteesta vapauttaa sys-
teemin jasenet etsimaan symmetriaa murtavaa informaatiota seka havaitsemaan 
ja tulkitsemaan aikaisemmin tiedettya tietoa uudella tavalla. Jos uusi jarjestys ei 
saa otetta melko nopeasti, monet intressit vetavat sita kohti vanhaa syvaraken-
netta ja siksi siirtymakausi saattaa paattya epaonnistumiseen lyhyehkon ajan 
kuluessa. 

Vallankumouksellisen muutoksen eteneminen koko jiirjestelmiiiin. Mikaa.n 
muutos ei kata hetkessa koko jarjestelmaa. Muutos a1kaa organisaation keskei-
sista osista, jossa se vakiintuu ennen kuin se leviaa muuhun osaan organisaa-
tiota. Muutoksen pitaa a1kaa nopeasti ja samalla tarpeeksi pienissa ryhmissa, 
jottei sen eteneminen vaarannu. 

Syyt vallankumoukselliseen muutokseen 

Miksi vallankumouksellista muutoksia tapahtuu? Syyt ovat kahdenlaisia. En-
sinnakin, sisaiset syyt rikkovat systeemin osasten ryhmittymisen tai niiden 
suhteen toimintaymparistoon. Toiseksi, ulkoisen toimintaympariston muutok-
set uhkaavat systeemin kykya saada tarvittavia resursseja. Sisaisia syita ovat 
uusi toimitusjohtaja (Kotter & Heskett, 1992), muutosagentit, jotka kaantavat 
status quo -agentit muutokselle suopeiksi (Ginsberg & Abrahamsson, 1991). 
Tahan liittyvat tuloksellisuus (Oster, 1982), tavoitetaso (Cyert & March, 1967) ja 
organisatoriset vararesurssit (Bourgeois, 1981). Ulkoiset syyt syntyvat toimin-
taympariston trendimuutoksista (Meyer, 1982a; Strebel, 1989), jotka vaikuttavat 
resurssien saantiin (Aldrich, 1975), kapasiteettiin, investointeihin, kasvuun ja 
innovaatioihin (Tushman & Anderson, 1986), kilpailijoiden toimenpiteisiin 
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(MacMillan et al., 1985) ja sidosryhmien vaatimuksiin (Lundberg, 1984; Gins-
berg & Bucholz, 1990). 

Rajagopalan & Rasheed (1995, 295-296) tiivistavat vallankum.ouksellisen 
muutoksen syyt neljaan kohtaan: henkilovaihdokset ylimmassa liikkeenjohdos-
sa, muutokset sidosryhmien vaatimuksissa, jakamaton resurssisitoutum.inen, 
toimintaympariston epajatkuvuudet 

Liikkeenjohtoselitystii tukevat monet strategisen johtamisen alueen tutki-
mukset. Tichy (1983) loysi transformatiivisen johtajuuden roolin. Bourgeois ja 
Brodwin (1984) esittivat strategian toteuttamisen yhdeksi vaihtoehdoksi kaskija 
-mallia. Pfeffer ja Salancik (1978) toivat esille uuden toimitusjohtajan mukanaan 
tuomat uudenlaiset paamaarat ja arvot. 

Ajatus muutosten taustalla olevista sidosryhmien vaatimuksista perustuu 
Jonesin (1975) spekulatiivisen kasvun teoriaan (speculative augmentation). Se 
selittaa yhtakkisia suuria muutoksia julkisorganisaatioiden paatosprosessissa, 
joka yleensa on inkrementaalinen. Siina jonkin sidosryhman tekema vaatimus 
johtaa politiikan muutokseen huolimatta siita, onko muutokseen vaadittavia 
resursseja kayrossa vai ei. Yritysorganisaatiossa esimerkiksi omistajat, tavaran-
toimittajat, asiakkaat ja henkilosto saattavat pakottaa yrityksen ei-inkremen-
taaliseen muutokseen (ks. sidosryhmaajattelusta: Nasi, 1995). 

Seka jakamatonta resurssisitoutumista etta jakamatonta poliittista sitoutu-
mista tarvitaan, jotta julkisorganisaatiossa tapahtuisi ei-inkrementaalinen 
muutos. Tallaista organisaation kynnysselitysta (organizational threshold ex-
planation) on esittanyt Schulman (1975) analysoidessaan USA:n jattimaiseen 
avaruusohjelmaan liittyvaa paatoksentekoa 1960-luvulla. 

Isnard ja Zeeman (1977) ja Coppock (1997) ovat kayttaneet katastrofiteori-
aa selittamaan seka inkrementaalia muutosta etta epajatkuvaa suurta muutosta. 
He esittivat, etta pienet muutokset saattavat saada aikaan suuria muutoksia 
merkittavissa muuttujissa, jolloin seurauksena on katastrofaalinen muutos. 
Katastrofiteorialla on selitetty myos yritysorganisaation suuria muutoksia (Bi-
gelow, 1982; Halal & Lasken, 1980). Talloin katastrofaaliset muutokset ovat 
usein syntyneet toimintaympiinst6n epiijatkuvuuksista (Miller, 1982; Miller & Frie-
sen, 1980b; Tushman & Romanelli 1985). ToimintaymparistOssa tapahtuvia 
muutoksia ei kuitenkaan aina tulkita toimintaymparistOn epajatkuvuuksiksi, 
joten niilla ei silloin ole vaikutusta paatoksentekoon. Oliva et al. (1988) esittivat 
katastrofimalleille lisaantyvaa kayttoa organisatoristen ilmioiden tutkimisessa. 

Scheinin (1987) ajatus yrityksen kyvysta muuttaa toimintakulttuuriaan 
olisi eras mielenkiintoinen nakokulma koko edella esitettyyn muutoskeskuste-
luun. V aikka Scheinin tapa kasitella muutosta kulttuurisidonnaisena ilmiOna 
tulee lahelle syvarakenneasetelmaa, on se jatetty taman tutkimuksen rajauksen 
ulkopuolelle. 

Schein (1987, 31-38) on jakanut kulttuurin kolmeen tasoon: artefaktat, ar-
vot ja perusoletukset. Artefaktat ovat ihmistyon aikaansaannoksia, mm. tekno-
logiaa, taidetta ja havaittavaa kayttaytymista. Arvot ovat kaikenlaisen kulttuu-
risen oppimisen taustalla. Jos tietty toimintatapa todetaan organisaatiossa me-
nestyksekkaaksi, sen taustalla olevassa arvossa tapahtuu kognitiivinen muo-
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donm.uutos - siita tulee uskomus. Perusoletukset ovat toimintatapoja, joita pi-
detaan kiistattomina itsestaanselvyyksinli. Minka tahansa muun perusedelly-
tyksen pohjalta tapahtuvaa kayttaytymista pidetaan talloin kasittamattomana. 

5.2.4 Toimialaresepti ja yritysparadigma osana syvarakennetta 

Mika on toimialareseptin ja yritysparadigman suhde organisaation syvaraken-
teeseen? Ovatko ensin mainitut jokin osa tai perati hyvin merkittava osa syva-
rakennetta? Yhteisia tekijoita toimialareseptille, yritysparadigmalle ja syvara-
kenteelle ovat ainakin seuraavat kolme keskeista seikkaa: 

ne edustavat organisaation vakaata ja pysyvaa tilaa, jossa muita vaihto-
ehtoja rajataan pois siten, etta vakaan tilan rajojen yli menevaa muutosta 
estetaan aktiivisesti (toimialaresepti: Hellgren & Melin, 1993, 53; yrityspa-
radigma: Johnson, 1987a, 270-271; syvarakenne: Gersick, 1991, 13-16) 

ne ovat kognitiivisia malleja, jotka liittyvat arvoihin ja uskomuksiin (toi-
mialaresepti: Spender, 1989, 6-8; yritysparadigma: Markus & Zajonc, 1985, 
143; syvarakenne: Tushman & Romanelli, 1985, 176) 

ne ovat paaosaltaan implisiittisia (toimialaresepti Spender, 1989, 190; yri-
tysparadigma: Hellgren & Melin, 1993, 49-50; syvarakenne: Gersick, 1991, 
15). 

Kun toimialareseptia ja yritysparadigmaa vertaa syvarakenteeseen syntyy ero 
siina, miten niihin liittyva muutos halutaan ymmartaa. Syvarakenne on osa 
keskeytetyn tasapainotilan mallia, jossa lahes muuttumaton ja vakaa tasapaino-
tilan kausi voi muuttua uudenlaiseksi vakaaksi tilaksi vain vallankumoukselli-
sen kauden kautta. V allankumoukselliset kaudet ovat verrattain harvinaisia. 
Keskeytetyn tasapainotilan malli - ja syvarakenne sen osana - on siis rakennettu 
vallankumouksellisen muutoksen esiin nostamiseksi. Silloin vastakohtana on 
perinteinen darwinistinen gradualismi, joka on pelkastaan inkrementaalista. 

Toimialaresepti ja yritysparadigma on esitetty sellaisiksi, joissa helposti 
tapahtuva suuri muutos ei juuri ole mahdollinen. Jatkuvaa ja kumuloituvaa 
inkrementaalista muutosta voi kuitenkin tapahtua. Tallaisella muutoksen ym
martamisella on kuitenkin myos kilpailija: vallankumouksellinen muutos. Toi-
mialaresepti ja yritysparadigma voivat siis muuttua merkittavasti muutoksessa, 
joka tapahtuu kokonaisvaltaisesti ja verraten lyhyen ajan kuluessa. 

Tushman ja Romanelli maanttelevat organisaation syvarakenteen sisallon 
yksityiskohtaisesti seuraavalla tavalla: 

"While (it) may or may not be explicit, it can be described by (five facets): (1) core be-
liefs and values regarding the organization, its employees and its environment; (2) 
products, markets, technology and competitive timing; (3) the distribution of power; 
(4) the organization's structure; (5) the nature, type and pervasiveness of control 
systems." (Tushman & Romanelli, 1985,176) 



75 

Seuraavaksi naita organisaation syvarakenteen tiilla tavalla maariteltyja osia 
kaytetaan hyvaksi, kun niiden pohjalta muodostetaan toimialareseptin ja yri-
tysparadigman sisallot: 

Syvarakenteen osat 

1) ydinuskomukset ja arvot, 
jotka koskevat toiminta-
ymparistoa seka 

organisaatiota ja tyontekijoita 

2) yrityksen tuotteet, mark-
kinat, teknologia ja 
kilpailutapa 

3) organisaation rakenne 
4) vallan jakaantuminen 
5) valvontajarjestelman 

luonne 

V asfaavaf osat toimialareseptissa 
ja yritysparadigmassa 

Toimialaresepti 
1) ydinuskomukset ja arvot, 

jotka koskevat toimialaa 

Yritysparadigman ydin 
2) ydinuskomukset ja arvot, 

jotka koskevat organisaa-
iiota ja tyontekijoita 

Yritysparadigman laita 
3) yrityksen tuotteet, mark-

kinat, teknologia ja 
kilpailutapa 

4) organisaation rakenne 
S) valta ja valvonta 

Edella esitetyn perusteella toimialaresepti ja yritysparadigma voidaan ymmar-
taa erittain merkittavana osana syvarakennetta, silli:i niiden maaritelmissa on 
yhteisia piirteita (vakaa tila, joka liittyy kognitioihin, arvoihin ja asenteisiin ja 
joka on paaosaltaan implisiittinen), niiden yksityiskohta.L11.en sisi:ilto on hyvin 
samanlainen (Tushman & Romanellin esittamat viisi syvarakenteen sisallon 
osaa) ja niiden muutosta tarkastellaan seka inkrementaalisen etta vallankumo-
uksellisen muutoksen nlikokulmasta. 

5.3 Yhteenveto 

Organisaation muutosprosessien ymmartamiseen on vaikuttanut merkittavasti 
darwinistinen paradigma. Se on taustana ajatukselle muutoksen hitaasta inkre-
mentaalisestn virrasta. Yritysjohdon toimintaa kuvaavat vaihe vaiheelta tapahtu-
vat ratkaisut ja jatkuvat tarkistukset, kun uutta informaatiota tulee kayttoon. 
Organisaatiolla on ti:illoin yksi vakaa ja pysyva perustila. Organisaatio tuhou-
tuu, jos se joutuu kauas ti:ista vakaasta perustilastaan. 
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Darwistisen gradualismin - ja siten inkrementalismin - on haastanut uusi 
nakemys biologisesta evoluutiosta: keskeytetty tasapainotila. Siina lajit esiinty-
vat suurimman osan aikaa staattisina muotoina. Uudet lajit syntyvat odotta-
matta, akillisen vallankumouksellisen keskeytyksen ja nopean muutoksen aikana. 
Organisaatioihin liitettyna tama merkitsee seuraavaa: pelkastaan inkrementaali 
sopeutuminen ei riita, kun yritysympariston taloudelliset, sosiaaliset ja tekniset 
trendit muuttuvat voimakkaasti. Niinpa Quinnin (1980) nakemys strategiasta 
jatkuvana ja kasautuvana on vastakkaista Mintzbergin (1978) loydoksille, joissa 
strategian pitkiit stabiilit kaudet murtuvat vallankumouksellisissa lyhytkestoisissa 
muutoksissa. 

Keskeytetyn tasapainotilan malli koostuu kolmesta osasta: syvarakenne, ta-
sapainotilan kausi ja vallankumouksellinen kausi. Syvarakenne on perusvalin-
tojen kimppu, johon systeemi perustuu. Se estaa ja rajoittaa muutosta tasapai-
notilan kausina. Suuren muutoksen kausina se rakentuu uudelleen ja pakottaa 
muutokseen. Tasapainotilan kausina tehdaan inkrementaaleja muutoksia, 
mutta syvarakenne ei muutu, silla inertia pitaa systeemin tasapainossa. V allan-
kumouksellisella kaudella tapahtuu kokonaisvaltainen ja yhtakkinen vallan-
kumouksellinen muutos, kun uusi syvarakenne syntyy. Silloin ikaan kuin ryh-
dytaan pelaamaan pella uusin saannoin. 

V allankumouksellisen muutoksen syiksi on esitetty seuraavia: henkilovaih-
dokset ylimmassa johdossa, muutokset sidosryhmien vaatimuksissa, jakamaton 
resurssisitoutuminen, toimintaympariston epajatkuvuudet (Rajagopalan & 
Rasheed, 1995). Vallankumouksellisen muutoksen vallitessa organisaatiossa vai-
kuttavat tunteet, uudet kontaktit toimintaymparistoon, uudet kognitiiviset tul
kinnat ja vallankumouksellisen muutoksen eteneminen koko jarjestelmaan 
(Gersick, 1991). 

Toimialaresepti ja yritysparadigma voidaan kiisittiiii syviirakenteen osiksi kuten 
luvussa 5.2.4 on esitetty. Syvarakenteen piirteiden mukaisesti nekin edustavat 
organisaation vakaata ja pysyvaa tilaa; ovat muodostuneet kognitiivisista mal-
leista; ovat paaosiltaan implisiittisia. 



6 KONTEKSTI- TOIMIALA JA MONIALAYRITYS 

6.1 Toimiala 

Toimiala -kasite esiintyi jo Marxin analyyseissa, kun han kuvasi teollisuusalojen 
ja maantieteellisten alueiden kehitysta. Sittemmin tata kasitetta on kaytetty tyo-
organisaatioiden tutkimisessa. Toimiala koostuu joukosta yrityksiii, jotka tuottavat 
samanlaisia hyodykkeitii. Ne kilpailevat keskena~ joskin tama kilpailu vaihtelee 
intensiteetiltaan ja sita voidaan myos saadella. Lisaksi toimiala voi kasittaa toi-
mialajarjestoja seka julkisen vallan koordinoivia ja taloudellisesti tukevia yksi-
koita. Tassa suhteessa toimialojen homogeenisuus vaihtelee suuresti (Whipp & 
Clark, 1986, 26). 

Kullakin toimialalla on oma rakenteensa ja kielensii, joilla on merkittiivii vaikutus 
toimialalla tapahtuvaan oppimiseen. Toimialat ovat kriittisesti riippuvaisia resurs-
seista, rahoituksesta, tavarantoimittajista, asiakkaista ja tyovoimasta. Teknolo-
gia muuttuu seka vahitellen etta voimakkaina ryopsahdyksina. Toimialan 
muutokseen kaytettiin 1980-luvulla populaatioekologista selittamista (Aldrich 
et al., 1984). Samaan aikaan tallaista selittamista jo kritisoitiin: sita pidettiin liian 
mekanistisena toimialan muutosprosessien monimutkaisuuteen nahden (Aber-
nathy & Clark, 1983). 

Whipp (1990) esitti, etta toimialan rakenne vaikuttaa tyohon ja kollektiivi-
seen toimintaan neljatta tavalla: 1) toimialan yritysten alueellinen keskittymi-
nen, jonka syyt historiallinen kehitys paljastaa, 2) toimialan yritysten fragmen-
toitumisen aste, 3) johdon ja tyontekijoiden arvostus, joka maaraytyy tuotteiden 
statuksen ja yrityksen tuloksellisuuden mukaan, 4) ulkomainen tai yleensa li-
saantynyt kilpailu. 

Toimialan kehittymisessa ovat Whippin (1990) mukaan merkittavia 
omistukselliset muutokset, teknologinen muutos ja toimialan ulkopuolelta ta-
pahtuneet johtotason rekrytoinnit. Teknologisen muutoksen voimakasta mer-
kitysta painotti myos Stekler (1985). Han esitti, etta teknologisessa muutoksessa 
pitaa erottaa kaksi erilaista muutoksen aluetta: tuotantomenetelmat ja tuotteen 
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ominaisuudet. USA:n ja Britannian autotoimialoja tutkiessaan Abernathy (1978) 
esitti kahdeksan vuosikymmenen aikana tapahtuneen toimialamuutoksen kah-
della muuttujalla: markkinat ja teknologia. Kumpikin muuttuja vaihteli korke-
asta muutoksesta alhaiseen muutokseen. 

Toimialan kilpailuvoimat 

Yksi tunnetuimmista tavoista kuvata kilpailua ja samalla toimialan rakennetta 
on Porterin (1972, 1979a, 1985) viiden kilpailuvoiman malli. Kilpailuvoimat miiii-
rittiiviit kilpailun intensiteetin toimialalla. Perusajatuksena on, etta toimialan tulok-
sellisuutta ei saatele tuotekehitys tai teknologinen kehitys, vaan toimialan ra-
kenne. 

Nama viisi kilpailuvoimaa ovat mahdolliset uudet kilpailijat (new ent-
rants), hankkijat (suppliers), ostajat (buyers), korvaavat tuotteet (substitutes) ja 
nykyiset toimialalle vakiintuneet yritykset (industry competitors). Kilpailu- ja 
rakennekasitteen ulottaminen koskemaan my<>s asiakkaita ja hankkijoita on ta-
vanomaista laajempi. Niinpa Porter puhuu laajennetun kilpailun mallista. 

Jos kaikki viisi voimaa ovat vahvoja, toimialan tuloksellisuus on huono 
tuotettiinpa sitten mita tuotteita tahansa. Sen sijaan jos nama viisi kilpailuvoi-
maa pysyttelevat heikkoina, tuotteiden hinnat ovat korkeita ja toimialan tulok-
sellisuus hyva (Bowman, 1990, 31). 

Tama malli muutti ja laajensi tarjonta-kysynta -analyysia. Ensinnakin, se 
siirsi huomiota kaksivaiheisesta horisontaalisesta ketjusta kolmivaiheiseen, joka 
kasitti hankkijat, kilpailijat ja ostajat. Toiseksi, se huomioi myos alalle tulijat, 
korvaavat tuotteet ja kilpailijat (Ghemawat, 1999, 25). 

Toimialan strategiset ryhmat 

Porter (1976, 1979b, 1980) ja Caves & Porter (1977) hioivat Huntin (1972) ajatuk-
sia toimialan strategisista ryhmista sellaisiks:i, etta ne nousivat voimakkaan 
kiinnostuksen ja keskustelun kohteeksi. Porter maaritteli strategisen ryhman 
seuraavasti: 

"An industry can be viewed as composed of clusters or groups of firms, where each 
group consists of firms following similar strategies in terms of the key decision 
variables. Such a group could consist of a single firm, or could encompass all the 
firms in the industry. I define such groups as strategic groups." (Porter, 1979b, 215) 

Porter (1979b) esitti hypoteesin siita, etta tallaisten ryhmien esiintyminen toimi-
alalla lisaa kilpailua. Mita enemman ryhmia on ja mita lahempana niiden 
markkinaosuudet ovat toisiaan, sita kiihkeampaa on kilpailu. Saman saa aikaan 
ryhmien strategian erilaisuus ja myos se, etta ryhmien asiakkaat ovat samoja. 

Strategiset ryhmiit miiiirittiiviit ja muovaavat toimialaa, sillii ne luovat alalletulon 
esteitii (entry barriers). Tasta laajennuksena on kasite liikkuvuuden este (mobi-
lity barrier), joka tarkoittaa myos ryhmien valisen liikkuvuuden esteita. Nama 
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esteet, jotka johtuvat yritysten strategisista ratkaisuista, tekeviit jiiljittelyn vaike-
aksi, hitaaksi ja kalliiksi. 

Strategisten ryhmien teoriaa on kiiytetty eriiiinii viitekehyksenii, kun on 
tarkasteltu yritysten strategisen kayttaytymisen samanlaisuutta ja erilaisuutta, 
yritysten strategioiden vaikutusta tuloksellisuuteen sekii strategian ja tulokselli-
suuden muutosta (McGee & Thomas, 1986; Cool & SchendeL 1987, 1988; Fie-
genbaum & Thomas, 1990, 1995; Bogner et al.,1996). 

Vaikka strategisten ryhmien tutkimusta on tehty pitkiiiin, on kuitenkin melko vii-
hiin yksimielisyyttii tutkimustuloksista. Kriittisissii puheenvuoroissa kysytiiiin on-
ko strategisia ryhmiii sittenkiiiin olemassa ja onko niiitten ryhmien ja tulokselli-
suuden valillii yhteytta (Thomas & Venkatraman, 1988; Barney & Hoskisson, 
1990; Dranove et al, 1998). 

Agenttiteoria 

Yksilon ja organisaation vaikutusta laajempaan kokonaisuuteen on tarkasteltu 
agenttiteoriassa. Giddens on miiiiritellyt tiitii yksilon kapasiteetiksi, jolla han 
muuttaa vallitsevaa tilannetta tai tapahtumien kulkua (Giddens, 1984, 14). Yh-
den tai muutaman keskeisen yksilon vaikutus muutokseen perustuu siihen, etta 
heidat on valittu ja legitimoitu tyoskentelemiiiin ylimmiin liikkenjohdon tehtii-
vissii tietyssii organisaatiossa (Hellgren & Lowstedt, 1998, 49-50). Hellgren ja 
Melin (1992, 1993) ja Melin ja Hellgren (1994) osoittavat, etta keskeiset yksilot 
vaikuttavat organisaationsa viilityksellii. Niiin he saattavat muuttaa toimialan 
rakennetta ja toimialareseptiii. 

6.2 Monialayritys 

Monialaistumista eli diversifiointia on miiiiritelty uusien tuotteiden kehittiimis-
strategiaksi (Chandler, 1969, 17), uudenlaista johtamisosaamista vaativaksi laa-
jenemiseksi uudelle tuote-markkina -alueelle (Rumelt, 1986, 9-11), tilanteeksi, 
jossa sekii tuote etta markkinat ovat uusia (Ansoff, 1965, 98-99), yrityksen laaje-
nemiseksi uusille tuotealueille, jotka vaativat muutoksia yrityksen hallinnolli-
seen rakenteeseen, jiirjestelmiin ja muihin johtamisen prosesseihin (Ramanujam 
& Varadarajan, 1989). 

Galbraith korosti, etta monialayrityksen luonteeseen ja johtamiseen vai-
kuttaa se millii jalostusketjun alueella yritys toimii ja miltii ydintoimialalta sen 
laajeneminen on liihtenyt liikkeelle (Galbraith, 1983; Galbraith & Kazanjian, 
1986). Tiimii oli uusi ulottuvuus monialaistumisen kiisitteeseen. Monialaistumi-
sesta saattoi Galbraithin mukaan tulia piirteiltiiiin kovinkin erilaista. Tiihiin vai-
kutti kolme seikkaa: jalostusketjun kohta, jossa yritys alkujaan alkaa toimia, 
suunta mihin se laajenee ja laajentumisalueen suuruus. 

Galbraith jakaa jalostusketjulla olevat yritykset yliivirran yrityksiin (raaka-
aineiden, massatuotteiden ja puolivalmisteiden tuottajat) ja alavirran yrityksiin. 
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Ylavirrassa lisaarvo syntyy valmistamalla raaka-aineista standardituotteita 
kustannustehokkaasti massatuotantona. Alavirrassa saadaan lisaarvoa erilais-
tamalla tuotteita kehittamisen, asemoinnin, mainonnan ja jakelutieratkaisun 
avulla (Galbraith & Kazanjian,. 1986, 52-53). 

Lainema (1996, 46) maarittaa "monialayrityksen yritykseksi, joka on laajentu-
nut usealle toimialalle joko yhdellii tai useammalla teollisuuden jalostusketjun osa-
alueella". Tallaisen monialayrityksen eras keskeinen toiminnallinen malli on tu-
losyksikkoorganisaatio. Siita tehdaan selkoa seuraavaksi. 

Tulosykslldkoorgandsaatio 

Olen tehnyt tiiviin yhteenvedon siita, miten Lainema (1996, 49-61) kuvaa tu-
losyksikkoorganisaatiota, johtamista seka konserninjohdon ja tulosyksikoiden 
suhdetta: 

1. Monialayrityksen johtamisesta vastaa konserninjohto, jonka muodostaa 
toimitusjohtaja viilittOmine alaisineen. Kaikki konsernin toimitusjohtajan 
suorat alaiset (tulosryhmien johtajat) eivat kuulu konserninjohtoon. 

2. Monialaisuus ei riipu erilaisten liiketoimintojen organisointitavasta. Orga-
nisaatioratkaisut voivat helpottaa monialaistumisen aiheuttamia johtami-
sen ongelmia tai siirtaa niita johdon tasolta toiselle. 

3. Monialayrityksen johtamisen monimutkaisuutta lisaavat kansainvalisty-
minen, vertikaalinen integraatio, toimialalogiikat ja valta. 

4. Yritysostoin laajeneva yritys joutuu johtamaan erilaisista toimiala- ja yri-
tyskulttuureista muodostunutta yksikkojen kokonaisuutta. Jokaisella toi-
mialalla on oma toimialalogiikkansa, perususkomuksensa ja arvonsa. 

5. Tulosryhmien johtajien paavastuu on tulosryhmien johtaminen ja siita 
heita ensisijaisesti palkitaan. Tulosryhma tulosyksikkoineen muodostaa 
usein pienimuotoisen monialayrityksen. 

6. Monialaisuus edellyttaa tulosyksikkorakennetta. Vain taman rakenteen 
avulla monialayritysta voidaan kehittaa ja hallita. 

7. Tulosyksikot ryhmitellaan niin, etta niista muodostuu mahdollisimman 
samanlaista toimialalogiikkaa edustavia tulosryhmia. 

8. Tulosyksikkoorganisaation avulla voidaan tulosyksikoita valvoa ja sen 
ansiosta tulosyksikon johtoa on helpompi vaihtaa kuin omistajaraken-
teeltaan hajanaisessa yrityksessa (Williamson, 1986). Tulosyksikkorakenne 
korostaa yrittajyytta, joka liittyy tuloksentekoon, laatuun, kustannuste-
hokkuuteen ja teknologiaan (Penrose, 1980, 36-40). 
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9. Monialayrityksen laajeneminen siirtaa johdon entista kauemmaksi opera-
tiivisesta toiminnasta ja tiedosta. Samalla tiedon ja annettujen ohjeiden 
laatu heikkenee: tapahtuu valvonnan havikkia (control loss) (Williamson, 
1986, 32-36). 

10. Konserninjohdon tehokkuus perustuu selkeampaan tavoitteiden asettami-
seen, parempiin henkilopaatoksiin ja parempaan valvontaan seka resurs-
sien jakoon. Sisaisella johdolla on aina enemman ja parempaa tietoa kuin 
ulkopuolisilla. 

Johtaminen ja monialaistumisstrategia 

Se miten monialayritysta johdetaan on erittain keskeista. Tahan liittyen voidaan 
puhua strategisen johtamisen tyyleista. Kun Goold ja Campbell (1987) ovat tut-
kineet monialayrityksen konserninjohdon roolia, he ovat paatyneet kolmeen 
strategisen johtamisen tyyliin. 

Strategisen suunnittelun tyyli merkitsee sita, etta konserninjohto osallistuu 
tulosryhmien ja jopa tuloyksikkojen strategiseen suunnitteluun ja paatoksente-
koon. Nama yritykset pitavat strategisen suunnittelun jli:rjestelmaa tarkeana ja 
uskovat strategiavalintojen maarittavan tuloksellisuuden. 

Strategisen valvonnan tyyli antaa strategisen suunnittelun vastuun tulos-
ryhmille, mutta edellyttaa yhdenmukaista suunnitteluprosessia. Konsernin-
johto kyseenalaistaa tehtyja strategisia suunnitelmia ja valvoo valitun strategian 
toteutumista. Taloudellinen valvonta, tavoitteet ja niiden seuranta ovat naille 
yrityksille tyypillisia. 

Taloudellisen valvonnan tyyli merkitsee, etta yrityksella ei ole tarkasti maa-
ritettya muodollista suunnittelujarjestelmaa, vaan ne keskittyvat tulosseuran-
taan. Strateginen suunnittelu ja paatoksenteko ovat tulosryhmien ja tulosyksi-
koiden johdon vastuulla. 

Goold ja Campbell esittivat, etta vallitseva strategisen johtamisen tyyli 
johtui liiketoiminnan luonteesta. Mita enemman tulosryhmia ja tulosyksikoita, 
sita varmemmin vallitsi taloudellisen valvonnan tyyli. Jos taas tulosryhmien ja 
tulosyksikoiden valilla oli paljon sidoksia, vallitsevana oli strategisen suunnit-
telun tyyli. Strategisen valvonnan tyyli on kompromissinomainen valivaihe, 
silla usein sen kautta siirrytaan esimerkiksi strategisesta suunnittelusta strategi-
seen valvontaan. 

Monialayritysta on pystyttava johtamaan jatkuvasti kohti tulevaisuutta. 
Niinpa konserninjohdon pitaa kehittaa johtamistyyli sellaiseksi, etta se sopii 
yhteen monialaisuuden asteen ja luonteen kanssa. Toinen mahdollisuus on 
muuttaa monialaisuutta niin, etta se sopii vallitsevaan johtamistyyliin. 

Lainema on vaitoskirjassaan (1996, 100-102) rakentanut monialayritysten 
luokitteluun kaksimuuttujaisen mallin. Muuttujina ovat monialaisuuden aste ja 
monialaisuuden luonne. Sen pohjalta han on maantellyt monialaistumisstrate-
gian 
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" ... jalostusketjun ja jalostusketjujen osa-alueitten maaxlin ja hallitsevan osa-alueen 
sijainnin yhdistelmiiksi, johon konserni pyrkii tai jonka se on tiettyna hetkena saa-
vuttanut" (Lainema, 1996, 117) 

Tutkiessaan 23 suomalaisen yrityksen monialaistumisstrategian kehitysta Lai
nema on luokitellut monialayritykset kuvion 6 mukaisesti (Lainema, 1996,116-
118). Esimerkiksi Amer, Nokia, Repola ja Metsa-Serla olivat sen mukaan vuon-
na 1991 laaja-alaisia konsemeja, joissa ei ole hallitsevaa jalostusketjun osa-
aluetta eika hallitsevaa logiikkaa. Niinpa ne ovat laaja-alaisia monilogiikan 
yrityksia. 

Kapea-alainen 
(liiketoiminnat 
jakautuvat 1-2 
osa-alueelle) 

Laaja-alainen 
(liiketoiminnat 
vahintiiiin 3 osa-
alueella) 

y dintoimialan 
jalostuskeljun 
osa-alueen logiik-
ka hallitseva 

Kone 
Kymmene 
Valmet 
Huhtamiiki 

Cultor 
Enso 
Kemira 
Kyro 
Orion 
Tam pella 

Uuden jalostus-
keljun osa-alueen 
logiikka hallitseva 

Asko 
Ahlstrom 

Instrumen-
tarium 
Neste 
Fiskars 
Metra 
Outokumpu 
Partek 

KUVIO 6 Yritysten monialaistumisstrateginen luokittelu 

6.3 Yhteenveto 

Ei hallitsevaa 
jalostuskeljun 
osa-alueen logiik-
kaa 

Amer 
Nokia 
Repola 
Metsii-Serla 

Toimiala koostuu joukosta yrityksia, jotka tuottavat samanlaisia hyodykkeita ja 
kilpailevat keskenaan. Toimiala voi lisaksi klisittaa toimialajlirjestoja ja julkisen 
vallan elimia. 

Toimialaa ja sen muutosta voi kuvata muutamallakin muuttujalla, esimer-
kiksi markkinoilla ja teknologialla. Ratkaisevasti laajempi on Porterin viiden kil-
pailuvoiman malli, joka menee seka horisontaalisessa etta vertikaalisessa suun-
nassa yli perinteisen toimialan maarittelyn. Talloin mukaan tulevat hankkijat, 
ostajat, uudet alalle tulijat ja korvaavat tuotteet. Toimialan rakennetta ja sen 
rajoja kuvaavat strategiset ryhmiit, joiden sisana olevien yritysten strategiat ovat 
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keskenaan hyvin samanlaisia. Ryhmien valillii on voimakkaita llikkuvuuden 
esteita. 

Monialayritys on yritys, joka on laajentunut usealle toimialalle joko yhdella 
tai useammalla teollisuuden jalostusketjun osa-alueella. Monialayritysten kon-
serninjohtoa voi luokitella strategisen johtamisen tyylin mukaan kolmeen luok-
kaan: strateginen suunnittelu, strateginen valvonta, taloudellinen valvonta 
(Goold & Campbell, 1987). 

Tassa tutkimuksessa esiintyva monialayhtyma Amer-yhtyma Oy on mo-
nialaistumisstrategialtaan "laaja-alainen monilogiikan yritys" (Lainema, 1996, 
117-118). Tama monialayritys siis on laaja-alainen konserni, jossa ei enaa ole 
hallitsevaa osa-aluetta eika hallitsevaa logiikkaa. Taman tutkimuksen koh-
deyritys Hyppola Oy:ta tulee osa tata suurehkoa monialayhtymaa. Niinpa koh-
deyritysta tarkastellaan monialayrityksen muodostamassa kontekstissa, jossa se 
on tulosryhmana. 



7 ALUST AVA TEOREETTINEN VIITEKEHYS, 
EMPIIRINEN AINEISTO JA TUTKIMUKSEN 
SUORITT AMINEN 

7.1 Alustava teoreettinen viitekehys 

Yhteenveto tieteenteoreettisesta osasta 

Taman tutkimuksen keskeisinii kiisitteinii ovat seuraavat kolme: strategia proses-
sina, logiikka -kiisitteet ja muutos. Niiden alueelle rakentuvat seuraavat tieteelliset 
keskustelut, joita on edellii kuvattu luvuissa 3-6: kognitiiviset mallit, logiikka -kii-
sitteet, toimialaresepti, yritysparadigma, strategia prosessina, strateginen valinta (stra-
tegic choice), toimiala ja monialayhtymii, inkrementaali ja vallankumouksellinen muu-
tos, keskeytetyn tasapainotilan malli. Seuraavaksi tehdiian tiivis yhteenveto noista 
keskusteluista ja niiden yhteydesta nyt kiisillii olevaan tutkimukseen. 

Kognitiiviset mallit. Ne auttavat organisoimaan ja tulkitsemaan informaa-
tiota. Ne edustavat yksilon ja yhteison sisiiistii kognitiivista rakennetta ja voivat 
olla myos tutkimuksen tuotteita. Tiissii tutkimuksessa kognitiivisia malleja tar-
kastellaan ensisijaisesti yksilon - keskeisen toimitusjohtajan - tiedollisena ra-
kenteena. Mukana on kuitenkin myos yhteisollinen niikokulma. Silloin kogni-
tiiviset mallit liitetiian kohdeyrityksen ylimpiian johtoon - keskeisen toimitus-
johtajan suoranaisiin alaisiin. Kognitiiviset mallit eiviit kuitenkaan ole olemassa 
raakana empiirisenii havaintona. Ne perustuvat tutkijan tulkintaan ja ovat siinii 
mielessii tutkimuksen tuotteita. 

Logiikka -kiisitteet. Ne ovat esillii taman piiivan strategiakeskustelussa. 
Niilla tarkoitetaan sellaisia kognitiivisia malleja, jotka sisiiltiiviit liikkeenjohdon 
johtavia kasityksiii ja arvoja. Ne ohjaavat liikkeenjohdon paiitoksentekoa ja siten 
myos strategisia valintoja. "Kognitiiviset mallit" on siis laaja yleisnimi, jonka 
suojassa on liiketaloustieteessii yksiloidympi alue: logiikka -kasitteet. Tassa 
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tutkimuksessa kuitenkin kaytetaan termia kognitiiviset mallit, koska silloin on 
koko ajan eksplisiittisesti yhteys kognitiiviseen tieteeseen. 

Toimialaresepti on toimialaspesifinen maailmankuva, joka on syntynyt toi-
mialaeksperttien muodostaman heimon piirissa. Se ilmenee ammattiajattelun ja 
toimialalla syntyneen ajattelun avulla. Tassa tutkimuksessa tarkastellaan kol-
men toimitusjohtajan toimialaresepteja, joita pidetaan myos heidan suoranais-
ten alaistensa toimialaresepteina. Talloin ei oteta selville toimialan keskeisten 
paattajien piirissa vallitsevaa toimialareseptia. Se laitetaan sulkeisiin samoin 
kuin mahdollisuus, etta nyt tarkasteltavat toimialareseptit eroaisivat toimialalla 
yleisesti vallitsevasta toimialareseptista. 

Yritysparadigma vastaa yritystasolla samaa kuin toimialaresepti toimialata-
solla. Yrityksen sisainen ja ulkoinen todellisuus tulee ymmarretyksi niiden us-
komusten ja oletusten kautta, jota nimitetaan yritysparadigmaksi. Tassa tutki-
muksessa tarkastellaan kolmen toimitusjohtajan yritysparadigmoja, joita pide-
taan myos heidan suoranaisten alaistensa yritysparadigmoina. 

Strategia prosessina. Tassa tutkimuksessa strategiaa tarkastellaan paaasiassa 
prosessina. Keskeisena kysymyksena on se, miten yritykset saavuttavat ja ylla-
pitavat hyvaa kilpailu- ja resurssiasemaansa. Silloin prosessikoulukunnan eraa-
na nakokulmana on strategisten paatosten muodostuminen ja se miten kogni-
tiiviset mallit vaikuttavat yrityksen paatoksentekoprosessiin. 

Strateginen valinta (strategic choice). Liikkeenjohtaja antaa jotain itsestaan 
edella mainittuun paatoksentekoon. Ne ovat arvovalintoja siita mika tulee ole-
maan strategian sisaltona. Strategiset paatokset eivat synny yrityksen ulkopuo-
lella deterministisesti, vaan liikkeenjohtajat tekevat ne. He ovat tahtovia akto-
reita, jotka tekevat valintoja monien vaihtoehtojen joukosta - omista lahrokoh-
distaan. 

Inkrementaali ja vallankumouksellinen muutos. Seka strategista muutosta etta 
kognitiivisten mallien muutosta- ja yleensakin organisatorista muutosprosessia 
- on selitetty kahtalaisesti. Ensinnakin, on esitetty, etta muutos tapahtuu hitaa-
na inkrementaalina virtana. Organisaatio on koko ajan vakaassa ja pysyvassa 
perustilassa. Toiseksi, pelkastaan inkrementaali muutos ei riita loputtomiin, 
vaan pitkat stabiilit kaudet murtuvat vallankumouksellisissa lyhytkestoisissa 
muutoksissa. 

Keskeytetyn tasapainotilan malli. Se koostuu kolmesta osasta: syvarakenne, 
tasapainotilan kausi ja vallankumouksellinen kausi. Syvarakenne on perusva-
lintojen kimppu, joka estaa ja rajoittaa muutosta tasapainotilan kausina. Suuren 
radikaalin muutoksen kausina se rakentuu uudelleen ja pakottaa muutokseen. 
Tasapainotilan kausina tehdaan inkrementaaleja muutoksia, vallankumouksel-
lisella kaudella tapahtuu kokonaisvaltainen muutos. Tassa tutkimuksessa stra-
tegista muutosta ja kognitiivisten mallien muutosta tarkastellaan taman muu-
tosmallin kautta. 

Toimiala ja monialayritys. Taman tutkimuksen kohdeyritys nahdaan toimi-
alan ja omistavan monialayrityksen muodostamassa kontekstissa. Toimiala 
koostuu joukosta yrityksia, jotka tuottavat samanlaisia hyodykkeita ja jotka kil-
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pailevat keskenaiin. Monialayritys on yritys, joka on laajentunut usealle toimi-
alalle joko yhdella tai useammalla teollisuuden jalostusketjun osa-alueella. 

Teoreettinen viitekehys 

Kun tutki:musongelma liittyy toimialareseptin ja yritysparadigman muutokseen 
ja sen vaikutukseen strategisessa muutoksessa, on tuossa samalla esitetty teo-
reettisen viitekehyksen keskeiset osat ja suhteet. Osina ovat toimialaresepti, yri-
tysparadigma, strategia ja muutos. Suhteena on niiiden kognitiivisten mallien vaikutus 
strategiseen muutokseen. 

Kognitiivisten mallien ja strategian suhdetta voi tarkastella inkrementaali-
sesta nakokulmasta. Jos strategia muuttuu vain hieman, vaha vahalta, ei muu-
toksen syyna ole kognitiivisten mallien muutos, vaan kenties yrityksen epatyy~ 
dyttavasta tuloksellisuudesta johtuva tarkistus. Strategian tarkistamista pie-
nemmat muutokset merkitsevat ainoastaan strategian toteutuksen tiukempaa 
valvontaa. 

Inkrementaalille nakokulmalle vastakohtaisia ovat yritysta niin suuresti 
vavisuttavat muutokset, etta toimialaresepti ja yritysparadigma muuttuvat 
vallankumouksellisesti. Se puolestaan saa aikaan vallankumouksellisen muu-
toksen strategiassa. 

Noista ajatuksista ja teoreettisen osan yhteenvedosta syntyy taman tutki-
muksen alustava teoreettinen viitekehys. Nuo ajatukset eivat kuitenkaan ole 
ennen esittamattomia. Niinpa alustava teoreettinen viitekehys (kuvio 7) on ke-
hitelty lainatun kuvion (Grinyer & Spender, 1979b, 203) pohjalta. Siina on kaksi 
reittia: inkrementaali ja radikaali. Edelliseen kuuluvat kuviossa vaiheet 1 ja 2, 
jalkimmaisessa on vaihe 3. 

V aihe 1 lahtee liikkeelle epatyydyttavasta tuloksellisuudesta. Jotta tilanne 
korjautuisi yritysjohto ryhtyy tiukempaan valvontaan. Se kohdistuu strategian 
toteutukseen eli operatiivisiin toimintoihin. Mikali tuloksellisuus jaa naista toi-
menpiteista huolimatta epatyydyttavaksi, siirtyy yritysjohto vaiheeseen 2. Se 
merkitsee strategian tarkistamista. Talloin siis strategian sisaltoa muotoillaan 
uudenlaiseksi. Merkittavaa on, etta tama muotoilu on inkrementaalista: se ei 
uhkaa vallitsevaa kognitiivista mallia, vaan on sille alisteinen - kuten oli myos 
vaihe 1. 

Mikali strategiankaan muuttaminen ei paranna epatyydyttavaa tulokselli-
suutta, siirtyy yritysjohto vaiheeseen 3. Talloin siis siirrytaiin inkrementaalilta 
reitilta radikaalille reitille. Se merkitsee vanhan kognitiivisen mallin hylkaa-
mista, silla jos sen varassa jatkettaisiin, olisi lopputuloksena tuhoutuminen. 
V anhan kognitiivisen mallin hylkaamiseen liittyy uuden omaksuminen. Uusi 
kognitiivinen malli aiheuttaa strategian uudelleenmaarittelyn. 

Kognitiivisilla malleilla on konservatiivinen vaikutus: ellei malli muutu, se 
sallii strategiassa vain sellaisia muutoksia, jotka eivat uhkaa mallia. Liikkeen-
johto nakee silloin strategiset tilanteet toimialareseptin ja yritysparadigman la-
pi, jolloin muutoksen mahdollisuutta ei synny. Radikaalille reitille, ennen vai-
hetta 3, on lisa tty toimialareseptin ja yritysparadigman muutokseen painostavia 
syita. Mikali tallaisia syita ei ole, on kaytossa vain inkrementaali reitti. 
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Kognitiivisen r--+ Strategian r------. 
Strategian 

r---+ 
Yrityksen 

mallin omak- miiiirittely toteutus tulokselli-
suminen suus 

~II' ' epiiJdyttiivii Vaihel 
Tiukempi ~ 

valvonta 

Vaihe2 
Tarkista 
strategia ~ 

Vaihe3 • saapuminen 
Hylkiiii vanha kriittiseen elin-
kognitiivinen vaiheeseen 
malli ja omak- • muutoksia sidos-
su uusi ryhmien odotuk-

sissa 
• uusi toim.johtaja 

KUVIO 7 Alustava teoreettinen viitekehys 

7.2 Case-asetelman rakentaminen 

7.21 Case-yrityksen kuvaus 

Taman tutkimuksen kohdeyritykseksi valittiin vuonna 1905 perustettu tampe-
relainen perheyritys Hyppola Oy (Hypp<>la), joka harjoittaa graafisen paperin 
tukkukauppaa ja paperinjalostusta. Tassa tutkimuksessa keskitytaan paaasiassa 
ensiksi mainittuun liiketoiminta-alueeseen - graafisen paperin tukkukauppaan. 

1950- ja 1960-luvulta alkaen Hyppola oli vahitellen kasvanut yhdeksi alan 
johtavista yrityksista seka graafisen paperin tukkukaupan etta paperinjalostuk-
sen (kirjekuoret) alueella. Yrityksen markkinaosuus oli vuonna 1978 graafisen 
paperin tukkukaupassa 25% ja kirjekuorissa 20 %. Se rakensi 1%0-luvulla tuk-
kuliikkeista ensimmaisena ilmastoidun paperivaraston. Silla oli erittain laheiset 
suhteet paperinvalmistajiin ja sen paperivalikoimassa oli myos ulkomaisia pa-
perilaatuja. 



88 

Vuonna 1978 Hyppolan liikevaihto oli 55 mmk, jossa oli kasvua 21 % 
edellisestii vuodesta. Sijoitetun paaoman tuottoaste oli 16 % ja maksuvalmius 
hyvallii tasolla. Yrityksen palveluksessa oli 180 henkiloa. Hypp<>Ian liikevaih-
don ja henkilostomaaran kehitys on esitetty liitteessa 1 (Amer-yhtyma Oy:n pa-
periryhman pyoristetty liikevaihto ja henkilostomaara 1980-1995). 

Vuonna 1979 yrityksen koko osakekanta siirtyi Amer-yhtyma Oy:n omis-
tukseen. Tutkimuksen keskeisimpana tarkastelujaksona ovat vuodet 1979-1990. 
Sina aikana kohdeyrityksen nimi muuttui vuonna 1984. Siitii huolimatta yrityk-
sestii kiiytetiiiin tiissii tutkimuksessa selvyyden vuoksi vain yhtii nimeii: Hyppalii. 

7.22 Konteksti: toimiala ja monialayhtyma 

Toimialana graafisen paperin tukk.ukauppa 

Graafisella paperilla tarkoitetaan paperia, jolle graafisin painomenetelmin pai-
netaan tekstia ja kuvia. Tuloksena on mm. mainospainotuotteita, esitteitii, julis-
teita, pakkauksia, vuosikertomuksia, kirjoja ja lehtia. 

Paperitehtaat, jotka ovat liikevaihdoltaan miljardiluokan yrityksia, toi-
mittavat valmistamiaan papereita suurina erina ja niiden toimitusajat ovat pit-
kia. Painotalot, jotka ovat muutamia suurimpia lukuun ottamatta korkeintaan 
muutaman kymmenen miljoonan markan yrityksia, eivat halua varastoida mo-
nia paperilaatuja. Ne eivat tieda millaiselle paperille lahitulevaisuudessa saata-
vat tyot halutaan painaa. Ideaali ratkaisu olisi, jos tarvittavat paperit saapuisi-
vat painotyotii aloitettaessa suoraan painokoneen viereen, jolloin ei olisi valiva-
rastointia eika sidotun paaoman kustannuksia. Graafisen paperin tukkuliikkeet 
ovatkin syntyneet siksi, etta graafista paperia ka.yttavat painotalot saisivat tar-
vitsemansa paperin nopeasti_ sopivina maarina ja sopivana valikoimana. 

Tukkukauppa siis toimii paperinvalmistajia ja painotaloja yhdistiivana te-
kijana. Tukkukaupan piirissa tiitii toimintaa pidetaan logistisen osaamisen 
myymisena tavarantoimittajille ja asiakkaille. Hyva logistinen osaaminen tar-
koittaa tavara- ja informaatiovirtojen hallintaa ja kustannustehokkuutta. Lisaksi 
varastoihin ja myyntisaataviin sitoutuneen paaoman optimointi seka ostovel-
kojen maksuajan maksimointi ovat keskeisia, jotta a1alla menestyisi. 

1980-luvun loppupuolelle saakka jokainen suomalainen paperinvalmistaja 
toimitti tuotteitaan jokaiselle tukkuliikkeelle: jokaisen tukkuliikkeen paperivali-
koima oli samanlainen. Niinpa kilpailu kaytiin hinnan ja palvelun alueella. Pal-
velun tarkeimpia osa-alueita olivat myyntityo, paperin tekninen laatu, toimi-
tusnopeus ja toimitusvarmuus. 

Vuonna 1979 graafisen paperin tukkukaupan piirissa olevilla yrityksilla 
oli seuraavat markkinaosuudet: 

Suuret tukkuliikkeet: Hypp<>Ia 25 %, Dahlberg 20 %, Hel-Pap 20 %. 

Keskisuuret tukkuliikkeet: Kirjateollisuus, Papyrys ja Print-myynti, joiden 
markkinaosuus oli yhteensa 25 %. 
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Pienet tukkuliikkeet: Eliasson, Laaksonen, Nylund, Pa-Hu, joiden markki-
naosuus oli yhteensa 10 %. 

Graafisen paperin tukkutoimialan kokonaisliikevaihto oli 1970-luvun lopussa 
noin 300 mmk. Kymmenen vuotta myohemm.in sama luku oli noin 600 mmk. 
Kasvu johtui alan jatkuvasta hyviista kehityksestii ja suurasiakkaille toimitetta-
van arkitetun paperin siirtymisestii paperiteollisuuden suoratoimituksista tuk
kuliikkeiden hoidettavaksi. 

Uutena omistajana Amer-yhtyma Oy 

Amer-yhtyma Oy:n (Amer) perustivat vuonna 1949 Suomen Teknillinen seura, 
Suomen Ekonomiliitto, Helsingin Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunta ja 
Maa- ja vesitekniikan Tuki. Perustamista seuraavina vuosina yrityksen toimi-
alana oli tupakkateollisuus. Muutaman vuosikymmenen aikana toiminta kasvoi 
ja monipuolistui. Vuonna 1976 liikevaihto ylitti 200 mmk:aa, josta puolet tu1i 
tupakkateollisuudesta (Amer-Tupakka), kolmasosa kustannus- ja kirjapaino-
toiminnasta (Weilin+G008) ja kymmenesosa urheiluviilineteollisuudesta. Kun 
Amer vielii lisiiksi harjoitti laivanvarustusta ja kukkapuutarhatoimintaa, voitiin 
sita jo tuolloin pitaa diversifioituneena yhtionii - monialayhtymana. 

1970-luvun alussa oli toimitusjohtajaksi tullut Heikki 0. Salonen. Hiinen 
rohkea niikemyksensa vaikutti yrityksen kehittiimisen suuntaan. Vuonna 1976 
osakepaaomaa korotettiin merkittaviisti ja samalla haettiin yhtymiin osakkeiden 
noteeraamista Helsingin arvopaperiporssissii. Ratkaisut toivat julkisuutta, nos-
tivat vakavaraisuutta ja avasivat uusia nakymiii aiotun kasvun rahoittamiselle. 
Koska tupakkateollisuudessa ei ollut merkittavaa mahdollisuutta kasvuun, 
paatettiin jatkaa diversifioitumista. 

Lukuisten yritysostojen joukossa oli vuonna 1979 taman tutkimuksen 
kohdeyritys Hypp<>lii. Amerille se merkitsi paperiliiketoimintaan menemista. 
1980-luvulla merkittavimm.at yritysostot olivat autojen maahantuontia ja mark-
kinointia harjoittava Korpivaara Oy ja urheiluviilineita valmistava ja markki-
noiva Wilson Sporting Goods. Vuoteen 1991 mennessa Amer oli historiansa 
aikana ostanut tai perustanut 53 yritysta, joista siihen mennessa oli myyty 23, 
lakkautettu 8 ja sulautettu muihin toimintoihin 8. 

Amerin pyoristetty liikevaihto oli vuonna 1977 250 mmk, vuonna 1981 600 
mmk, vuonna 1985 5.800 mmk ja vuonna 1991 7.600 mmk. Kasvu tu1i paaasias-
sa yritysostoista. Liitteessa 2 kerrotaan Amerin kehityksesta: divisioonien suh-
teellinen osuus yhtymiin liikevaihdosta, liikevaihto, nettotulos ja omavarai-
suusaste. 

Amerin yhtymatason strategiaa tarkistettiin 1980-luvun alkuvuosina. Yh-
tymiin yleiset tavoitteet olivat seuraavat vakaa ja kasvava osingonjako, turvalli-
set sijoitukset, tuloksen oltava parempi kuin muissa potentiaalisissa sijoitus-
kohteissa, liiketoimintojen jatkuvuus. Yhtymiin taloudelliset tavoitteet olivat 
seuraavat: tuloksellisuus (uudessa liiketoiminnassa vahintiiiin 20 prosentin 
ROA), maksuvalmius, kasvu, liiketoiminnan turvaaminen (tietty osa taseesta 
oltava turvallisessa ja likvidissii muodossa). 



90 

Yhtyman portfoliopolitiikka muodostui seuraavista neljasta kohdasta: lii-
ketoiminnat on jaettu itseniiisiksi divisiooniks:i, yhtyman tulee vaJttaa liiketoi-
mintoja, joissa on voimakkaita kausivaihteluita, yhden divisioonan painoarvo ei 
saa nousta portfoliossa liian suureksi, divisioonien lukumaara pidetaan hallit-
tavana. 

Laineman (1996) luomassa yritysten monialaistumisstrategisessa luokit-
telussa, Amer on "laaja-alainen monilogiikan yritys". Amer siis oli laaja-alainen 
konsern:i, jossa ei ollut hallitsevaa jalostusketjun osa-aluetta eika hallitsevaa lo-
giikkaa. Amerin strategisen johtamisen tyyli oli hyvaa tulosta tekevien divisi-
oonien kohdalla strategista valvontaa ja taloudellista valvontaa. Jos divisioonan 
tulos jai jalkeen suunnitellusta, oli Amerin strategisen johtamisen tyylina my08 
strateginen suunnittelu: osallistuminen strategiapohdintaan. Amerilla oli myos 
tapana vaikuttaa aktiivisesti divisiooniensa strategisiin ratkaisuihin niiden 
merkittavissa kehityshankkeissa ja suurissa yritysostoissa. 

7.23 Case-asetelma 

Merkittavaa on caseen liittyva laajempi tutkimuksellinen kasite "asetelma" (set-
ting). Ensi vaiheessa on varsinaisen casen lisaksi kyse my08 asetelmaan liitty-
vista valinnoista. Asetelma vaikuttaa jopa tutkimusongelman muotoutumiseen 
saakka: 

"A setting is named context in which phenomena occur that might be studied from 
any number of angles; a case is those phenomena seen from one particular theoretical 
angle." (Hammersley & Atkinson,.1983) 

Tiettyja seikkoja pidetaan tavoiteltavina, jotta asetelma olisi ideaalinen ( Mar-
shall & Rossman, 1989): 

Tutkimuksen aloittaminen ja tekeminen on mahdollista. Tutkimuksen 
kohde suhtautuu asiaan myonteisesti. 
Todennakoisesti voidaan loytaa runsaasti prosesseja, ihmisia, vuorovai-
kutusta ja rakenteita, jotka liittyvat tutkimusongelmaan. 
Tutkijalla on sellainen rooli, etta han voi yllapitaa yhteytta tutkimuskoh-
teeseen niin pitkaan kuin mahdollista. 
Datan laatua ja luotettavuutta vahvistetaan kaikin keinoin. 

Taman tutkimuksen case-asetelma kasittaa: 

graafisen paperin tukkukaupan 
monialayritys Amer-yhtyma Oy:n 
case-yritys Hyppola Oy:n 

(toimialakonteksti) 
(yhtymakonteksti) 
(yrityskonteksti) 

Edella esitetyt tavoiteltavat seikat toteutuvat hyvin. Ensinnakin, tunnen hyvin 
toimialan, monialayrityksen ja case-yrityksen,. silla tyoskentelin taman mo-
nialayrityksen johtotehtavissa vuosina 1978-1989 ja sita ennen sen eraassa tu-
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losyksikossa vuosina 1967-1978. MinuTia oli tuona aikana mahdollisuus seurata 
erittain laheltii case-yritykseen liittyvaa paatoksentekoa seka monialayritykses-
sa etta case-yrityksessa. Lisaksi olen tehnyt lisensiaatintyoni kyseisen case-
yrityksen strategisesta kehityksesta (Laine, 1991). 

Toiseksi, toimialalla ja case-yrityksessa tapahtui 1980-luvulla merkittavili. 
ja mielenkiintoisia muutoksia, jotka muovasivat toimialan rakennetta ja case-
yrityksen strategiaa. Kolmanneksi, J.aheinen yhteyteni monialayrityksen ja case-
yrityksen avainhenkiloihin loi mahdollisuuden jatkuvaan ja syvalliseen kon-
taktiin ja tiedonsaantiin. Neljanneksi, datan laatua ja luotettavuutta on ollut 
edella mainituista syista johtuen mahdollista varmistaa uusintahaastatteluilla ja 
kirjallisilla dokumenteilla. 

7.24 Case-tapauksen valinta 

Case-tapauksen valinnassa oli keskeisena kriteerina sen antaman potentiaalisen 
informaation rikkaus, jonka avulla voitaisiin saavuttaa tutkimuksen tavoitteet 
(Glaser & Strauss, 1967, 49; Marshall & Rossman, 1989, 54; Patton_ 1990, 181, 
185). Lisaksi keskeisena kriteerina oli tiedonsaannin varmuus, jatkuvuus ja 
laatu. Case-tapaukseksi valittu Hyppola taytti nama kriteerit seuraavien tietojen 
ja alustavien oletusten perusteella: 

1. Toimialalla (graafisen paperin tukkukauppa) oli 1970-luvulla selkea toi-
mialaresepti ja case-yrityksessa selkea yritysparadigma. 

Toimialalla oli selkea rakenne, jossa ei juurikaan tapahtunut muu-
toksia 1970-luvulla. 
Case-yritys oli toiminut koko 1900-luvun ajan. Talla perheyrityksella 
oli ollut kaksi pitkaaikaista toimitusjohtajaa. Yrityksen rakenne ja sii-
na vallinnut johtamiskulttuuri olivat pysyneet samoina 1960- ja 1970-
luvuilla. 
Case-yrityksen avainhenkilot eivat olleet vaihtuneet 1970-luvun ai
kana. 

2. Toimialalla ja case-yrityksessa tapahtui suuria muutoksia vuosina 1979-
1994. 

Case-yrityksen omistus vaihtui: omistajaksi tuli dynaaminen mo-
nialayhtyma. 
Toimitusjohtaja vaihtui. Han toteutti suuren strategisen ja rakenteel-
lisen muutoksen. Yritykseen tuli muitakin uusia avainhenkiloitii. 
Yrityksen toimialaresepti ja yritysparadigma muuttuivat. 
Toimialalla tapahtui monia yritysostoja ja yhteistyojarjestelyja: toi-
mialan rakenne muuttui merkittavasti. 
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3. Tiedonsaannin varmuus, jatkuvuus ja laatu olivat taman casen kohdalla 
hyviilla tasolla. 

Olin seurannut case-yrityksen ja monialayrityksen toimintaa hyvin 
laheltii, kun tyoskentelin johtotehtavissa samaisessa monialayhty-
massa. 
Minulla oli luottamuksellinen ja intensiivinen suhde seka case-
yrityksessa etta monialayrityksessa toimineisiin avainhenkiloihin. 
Olin tehnyt samasta case-yrityksestii lisensiaatintyoni (Laine, 1991). 
Siina tutkimuksen kohdeilmiona oli strategian ja rakenteiden muo-
dostamien konfiguraatioiden (Miller, 1986) muutos. 

Tassa tutkimuksessa keskitytaan vain yhteen caseen. Yin (1984, 47-48) on esitta-
nyt yhden casen valinnan pohjautuvan johonkin tai joihinkin seuraavista kol-
mesta perustelusta. Ensinnakin, case voi olla kriittinen case (critical case), joka 
testaa tunnettua ja hyvin rakennettua teoriaa. Kriittinen case on sopiva vahvis-
tamaan, kritisoimaan tai laajentamaan tiillaista teoriaa. Toiseksi, case voi olla 
uniikki case (unique case), jolloin tietty ilmio on niin harvinainen, etta mika ta-
hansa case on tutkimisen arvoinen. Kolmanneksi case voi olla paljastava case 
(revelatory case), jolloin tutkitaan ilmiotii, joka on ollut aikaisemmin tuntema-
ton tieteelliselle tutkimukselle. Vain yhteen caseen keskittyvan tutkimuksen 
luonteeksi Yin esittaa seuraava: 

"A single<ase study is analogous to a sigle experiment, and many of the same 
conditions that justify a single experiment also justify a single-case study." (Yin, 1984, 
47) 

Nyt kasilla oleva yksi case muodostaa hyvan mahdollisuuden tutkia miten toi-
mialaresepti ja yritysparadigma muuttuvat ja miten ne vaikuttavat yrityksen 
strategiaan. Talloin case on yiniliiisittain yksittainen experimentti. Se voidaan 
luokitella kriittiseksi caseksi, jonka avulla halutaan kritisoida, vahvistaa ja laa-
jentaa tunnettua teoriaa. Taman lisaksi case on stakelaisittain sisainen case (in-
trisic case), jonka avulla halutaan ymmartaa juuri tiitii casea ja sen kuvaamaa 
strategista todellisuutta (Stake, 1995b, 237-238). Tuo ymmartaminen fokusoituu 
taman tutkimuksen alatavoitteisiin a-c. 

7.3 Tiedonhankinta- ja analyysimenetelmat 

Jos kvalitatiivisessa tutkimuksessa tavoitellaan teorian luomista tai tarkista-
mista, ovat tiedonhankinta ja sen analysointi tutkimusta tehtiiessa intensiivises-
sa ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Aivan tutkimuksen alkuvaiheessa tutki-
jalla ei ole yksityiskohtaista eika lopullista tiedonhankinta- ja analyysisuunni-
telmaa. Tuo suunnitelma tasmentyy vaha vahaltii sitii mukaa, kun aineistoa 
saadaan ja sita ryhdytiian analysoimaan tutkimusasetelman pohjalta (Hookana-
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Turunen, 1998, 160). Tutkimuksen loppuvaiheessa saavutetaan tilanne, jossa 
lisainformaation antama rajahyoty tuntuu perustellusti vahaiselta (Glaser & 
Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1990). 

Tutkimuksen alkuvaiheiden aikana muodostettiin ensikuvaa teoreettisesta 
viitekehyksesta, tarkasteltiin aikaisemmin kerattya aineistoa ja kerattiin lisaa 
empiirista aineistoa. Tata tyota ohjasivat eraat keskeiset termit ja itse tutkimus-
ongelma. Kuvio 8, jonka perusidea on saatu Kirjavaiselta (1997, 76), kertoo tut-
kimuksen tiedonmuodostuksen etenemisesta. 

Tiedonhankintamenetelmat 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tavallisimpia tiedonhankintamenetelmia ovat 
haastattelut, ( osallistuva) havainnointi ja dokumenttien analysointi (Marshall & 
Rossman, 1989, 79; Patton, 1990, 10). Tassa tutkimuksessa kaytettiin juuri noita 
menetelmia niin, etta haastattelulla oli suuri merkitys. Muut menetelmat tuki
vat sita triangulaation hengessa (Hirsijarvi & Hurme, 1991). Empiirinen tutki-
musaineisto on kuvattu liitteessa 3. 

Tutkimusaineisto liittyy kohdeyrityksen kehityshistoriaan. Se alkaa vuo-
desta 1905 ja paattyy vuoteen 1994. Keskeisimpina ajanjaksoina ovat 1970- ja 
1980-luvut. Suuri muutoskausi ajoittuu vuosiin 1980-1989. 

Olin tyoskennellyt Amerin johdossa vuosina 1978-1989, joten kohdeyritys 
Hyppola, omistajayritys Amer ja niiden avainhenkilot olivat jo ennestaan erit-
tain tuttuja. Tuona aikana olin Amerissa seurannut lahelta Hypp()laan liittyvaa 
ylimman johdon keskustelua ja paatoksentekoa. Olin myos itse ajoittain ollut 
mukana siina. Hyppola oli muullakin tavalla tuttu: olin ollut tekemisissa Hyp-
polan ja sen avainhenkiloiden kanssa mm. strategiseen johtamiseen liittyvissa 
kysymyksissa. 

Usaksi olin vuonna 1991 saanut paatOkseen lisensiaatintyoni - taman tut-
kimuksen ensimmaisen vaiheen. Siina empiirisena aineistona oli Hyppola ja 
kohdeilmiona strategian ja rakenteen muodostamien hahmojen muutos. 

Haastattelut. Haastattelut jakaantuivat ajallisesti kahteen vaiheeseen, joista 
ensimmainen tapahtui lisensiaatintyon yhteydessa, toinen taman vaitoskirja-
tyon yhteydessa. 

Ensimmaisessa vaiheessa, vuosina 1986-1988, haastattelin seitsemaa Hyp-
p()lan avainhenkiloa ja yhta henkiloa Amerin johdosta. Haastattelutapahtumia 
oli yhteensa 15, joista kukin kesti noin kaksi tuntia. En nauhoittanut naita 
haastatteluja, vaan merkitsin haastattelun kulun muistiin kirjallisesti. Nauhoi-
tuksesta luopuminen johtui siita, etta halusin heti alussa luoda luontevan ja 
jannittamattOman ilmapiirin, jotta keskustelu etenisi avoimesti. 

Naiden haastattelujen tarkoituksena oli saada kuva siita miten nama hen-
kilot hahmottivat kohdeyrityksen historiallisen, strategisen ja rakenteellisen 
kehityksen. Jokainen haastattelu kasitti seka avoimia etta teemallisia osia (liite 
4). Koska vastaajat toimivat eri tasoilla organisaatiossa, kysymysten lopullinen 
muotoilu vaihteli itse haastattelutilanteessa. 
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Toisessa vaiheessa, vuosina 1991 ja 1998-1999, haastattelin ensimmii:isessa 
vaiheessa haastatelluista kahdeksasta henkilosta viitta. Sen lisaksi hankin yh-
de.ksan kokonaan uutta haastateltavaa, joista viisi liittyi Hyppolaan ja nelja 
Am.eriin. Haastateltavia oli yhteensa 14 ja haastattelutapahtumia yhteensa 22, 
jotka kukin kestivat noin kaksi tuntia. Yksi haastatteluista oli puhelinhaastatte-
lu. Neljaa haastattelua lukuun ottamatta nauhoitin kaikki toisen vaiheen haas-
tattelut. Naiden haastattelujen tarkoituksena oli syventaa kuvaa kohdeyrityksen 
historiallisesta ja strategisesta kehityksesta niin. etta syntyy lisaa aineksia johto-
henkiloiden toimialareseptin ja yritysparadigm.an identifioimiseksi. Jokainen 
haastattelu kasitti seka avoimia etta teemallisia osia (liite 4). Teemat olivat kui-
tenkin vain lahtokohtia, joita taydensin luovasti haastattelun ja haastattelujen 
edetessa. Nain syntyi uudenlaisia tapoja teemojen kasittelyyn. 

Ensim.mii:isessa ja toisessa vaiheessa haastattelin siis yhteensa 17 eri hen-
kiloa. Haastattelutapahtumia oli yhteensa 37. Seitseman henkilon osalle tuli yk-
si haastattelukerta, viiden osalle kaksi haastattelukertaa ja viiden osalle kolme 
haastattelukertaa tai enemman. Kun yhden haastattelun kesto oli noin kaksi 
tuntia, oli haastattelujen yhteinen kesto noin 70 tuntia. 

Edella mainittujen lisaksi oli viela yksi henkilo, jota olisin halunnut haas-
tatella. Han kuitenkin kieltaytyi ja perusteli paat5staan sanomalla, ettei mielel-
laan Iahde arvioimaan ajanjaksoa, jolloin vastuussa ovat olleet muut henkilot 
kuin han. Kaikki haastatellut henkilot olivat innokkaasti mukana. Yhdenkaan 
haastatellun kohdalla ei ollut vaikeuksia sopia haastattelun ajankohtaa. He 
suhtautuivat asiaan erittain myonteisesti ja varasivat haastatteluun runsaasti 
aikaa, vaikka aivan valtaosa haastatteluista tapahtui tyoaikana. 

Pyrkimyksenani oli siis saada selville miten haastateltavat hahmottavat 
kohdeyrityksen strategisen muutoksen ja sen taustalla vaikuttavat seikat. Tahan 
liittyvia kokemuksia, mielipiteita, tietoja ja tunteita sain suorien siteerausten 
muodossa (Hirsijarvi & Hurme, 1984, 1991; Patton, 1990). Haastatteluissa ta-
pahtui sellaista vuorovaikutusta, etta saatoin tasmentaa kasiteltavia asioita lisa
kysymyksilla. Pyrkimyksenani oli tulkita haastateltavien vastauksia jo itse 
haastattelutilanteessa ja valittomasti esittaa sopivia, tutkimusta palvelevia lisa-
kysymyksia. 

Havainnointi. Havainnoinnin avulla voidaan syventaa ja jopa uudelleen 
tulkita haastattelujen luomaa kuvaa. Tassa tutkimuksessa tein havainnointia 
varsinaisten haastattelujenkin yhteydessa, mutta muu havainnointi oli merkit-
tavampaa. Se tarkoitti kaytannossa monenlaista aineistonkeruun ulkopuolista 
vuorovaikutusta kohdeyrityksen ja omistajayrityksen johdon kanssa. Viralliset, 
epaviralliset, epamuodolliset ja satunnaiset tapaamiset, puhelinsoitot ja muu 
ajatustenvaihto lisasivat merkittavasti kohdeyrityksen, toimialan ja omista-
jayrityksen ymmartamista. 

Dokumentit. Dokumentit saattavat olla tarkoitushakuisesti tehtyja niin, etta 
ne sisaltavat tietoisen valikoidusti tietoa. Tassa tutkimuksessa on kuitenkin 
pantu painoa myos dokumenttien keraamiseen. Dokumentit avasivat ilmioon 
oman nakokulmansa ja niiden anti auttoi yha syvallisempaan tulkintaan. 



96 

Aineiston kasittely 

Kvalitatiivisen tutkimuksen vaiheet eivat etene toisistaan riippum.atta: tapahtuu 
jatkuvasti aineiston jasentamista, tulkintaa, uudelleenjasentamista ja uudel-
leentulkintaa. Kun tutkimus eteni, alustava teoreettinen viitekehys toimi koko 
ajan apuna empiirisia havaintoja kasiteltaessa. 

K valitatiivisen pitkittaisaineiston analyysissa ensimmainen tehtava oli 
jarjestaa aineisto kronologisesti niin, etta tapahtumien jarjestys nakyi konkreet-
tisesti (Van de Ven. 1987). Samalla alkoivat hahmottua yksittaisten lausum.ien ja 
alustavan teoreettisen viitekehyksen suhde seka aineiston periodisointi. Taman 
jalkeen syntyi murrostapahtumien tunnistaminen ja koko aineiston nakeminen 
niiden nakokulmasta (Hammersley & Atkinson, 1983). 

Itse asiassa aineiston kasittelyssa oli kyse sen jatkuvasta uudelleenjasen-
tamisesta ja uudelleentulkinnasta. Tassa olivat luovalla tavalla vastakkain 
alustavan teoreettisen viitekehyksen tarjoamat aikaisemmat selitysmallit ja ca-
se-aineiston tarjoamat uudet selityspiirteet (kuvio 8). Pyrin koko ajan empiiri-
sen aineiston yha syvallisempaan ja jasentyneempaan teoreettiseen tulkintaan 
(Silverman_ 1985). Lopulta olin vakuuttunut, etta lisaaineisto tai lisatulkinta ei 
enaa anna rajahyotya taha.n kokonaistulkintaan. 



8 KOHDEYRITYKSEN STRATEGISEN MUUTOKSEN 
PERUSKUV AUS 

8.1 Pitka prologi - yrityksen historiaa 

Perustamis- ja alkuvaihe (1905-1915) 

Liiketoiminnan alkuunpanija oli vuonna 1883 syntynyt, Jamsassa nelja luokkaa 
kansakoulua kaynyt, Sulo Salmelin. Vuosisadan alkuvuosina han toimi maito-
kauppiaana. Tuohon aikaan liittyy seuraava kertomus paperipussien valmista-
misen aloittamisesta: 

"Salmelinin liikkeeseen pistliytyi ostoksille nainen, joka kertoi valmistavansa paperi-
pusseja Serlachiukselle. Tyo oli kasityota ja sita tehtiin urakalla. Kun nainen tuli seu-
raavan kerran, Salmelin ehdotti, etta pussintekija siirtyisi hanen palvelukseensa. 
Liikkeen pienessa takahuoneessa odottivat jo tarveaineet ja valineet. V astapuoli 
suostui ja aloitti paperipussien teon heti seuraavana paivana." ( ep 3/ 86) 

Elinkeinoilmoitus Paperipussitehdas ja Kauppa -nimisen yrityksen perustami-
sesta tehtiin vuonna 1905. Paperipussien valmistaminen kasityona aloitettiin 
tehdastiloissa, Tampereella, Verkatehtaankatu 13:ssa, vastapaata Rafael Haarlan 
silloista tonttia. Vuonna 1906 Salmelin kavi Helsingissa tapaamassa Aleksi 
Hyppolaa, Jamsan aikaista kansakoulutoveriaan. Han ehdotti, etta Hyppola 
muuttaisi Tampereelle ja ottaisi paperipussien myynnin vastuulleen. 

Tama vuonna 1883 syntynyt jamsalaisen maalaistalon poika oli toiminut 
vuosina 1899-1903 Tampereella kauppa-apulaisena ja yrittajana. Han oli valilla 
ehtinyt pistaytya toimessa myos Turussa. Sita oli seurannut tyoskentely Helsin-
gissa vuosina 1904-1906 kolmessa kauppaliikkeessa, opiskelu iltaisin kauppa-
alan kursseilla ja yhtiokumppanuus toverinsa kauppaliikkeessa. Aleksi Hyp-
pola muutti Salmelinin ehdotuksesta takaisin Tampereelle, jossa han vastasi 
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tuotteiden myynnistii kauppiaille ympiiri Suomea. Hevos- ja venekyydilla han 
matkusti vuosina 1906-1911 aina Lappiin saakka. 

Paperipussitehdas ja Kauppa muutettiin osakeyhtioksi. Kaupparekisteriin 
tehtiin vuonna 1913 merkintii Aleksi Hyppolan valitsemisesta johtokunnan pu-
heenjohtajaksi ja toimitusjohtajaksi. Ensimmainen paperipussikone pyorahti 
kayntiin vuonna 1914. Vuoden 1917 aikana Aleksi Hyppola sai vahitellen os-
tettua yrityksen koko osakekannan. 

Kehittamis- ja vakiinnuttamisvaihe (1916-1938) 

Paperinjalostustoiminnassa alkoi voimakas kehitysvaihe, jonka ponnisti vauh-
tiin energinen Aleksi Hyppola. Vuonna 1919 kaynnistyi toinen uudenaikainen 
pussikone ja tehdas alkoi menestya entistii paremmin. Samana vuonna Hyppola 
osti omat toimitilat. Yritys osti pussitehtaan, tamperelaisen kilpailijansa, vuon-
na 1925. 

Myos kirjekuorien valmistus oli aloitettu. Kuoret tehtiin kasityona aina 
vuoteen 1921 saakka, jolloin hankittiin saksalainen, suoraan paperirullalta val-
mistava kone. 1930-luvulla yrityksen tuotteina olivat kauppapussit, kirjekuoret, 
kaarepaperit, kartongit ja pakkausrasiat. Kirjapainoille myytavien graafisten 
papereitten merkitys alkoi myos vahitellen kasvaa. Yrityksen reaalinen liike-
vaihto lahes viisinkertaistui vuosien 1916-1938 aikana. Toiminta oli kuitenkin 
viela 1930-luvun lopussakin kotipaikkakunnalle keskittynytta. Tampere ympa-
ristoineen merkitsi valtaosaa liikevaihdosta. 

Aleksi Hyppolastii tuli koko yrityksen henkiloityma, joka tiesi ja paatti 
kaikesta. Haneltii oli kysyttava lupa pienimpiinkin ratkaisuihin. Keskeisia ar-
voja olivat ahkera tyonteko, saastiiminen, tuotteiden laatu, asiakaspalvelu ja 
isanmaallisuus. Aleksi Hyppola ei sallinut, etta mitiian tuhlattiin. Hanen saas-
tavaisyyttaan kuvaa seuraava kertomus: 

"Aleksi Hyppolii huomasi, etta yrityksen laitosmiehellii oli yska. Han halusi auttaa ja 
osoitti ystavlillisyyttaan tarjoamalla yskanpastillin. Ensin han kuitenkin jakoi pastil-
lin sokerisaksilla neljaan osaan, jolloin laitosmies ei kehdannut ottaa kokonaista pas-
tillia, vaan yhden neljasosan." (rl3/86) 

Aleksi Hyppolan laatimia saastiivaisyyteen kehottavia painettuja iskulauseita 
oli konttorin ja tehtaan seinilla. "Saasta seka kotona etta tehtaalla - se on ainoa 
tapa selvitii talouslamasta" oli eras niista. Isanmaallisuutta kohotti myos toimi-
tusjohtajan veli, jaakarikapteeni ja paperi-insinoori Iivari Hyppola, joka toimi 
tehtaan teknisena johtajana. 

Laadun merkitys korostui monina tarkastuksina, jotka tuntuivat jopa liial-
lisilta. Asiakas oli aina oikeassa. Maksuaikoja myonnettiin, mutta luottotap-
pioilta kuitenkin valtyttiin. Ahkera tyonteko oli itsestiianselvyys. Elavana esi-
merkkina oli Aleksi Hyppola, jonka vapaa-aikakin oli yhta tyontekoa ja liike-
elamaa. Han pystyi hoitamaan erityisen hyvin yrityksen yhteiskuntasuhteita, 
silla hanella oli lukuisia luottamustoimia seka yritysten etta talous- ja maan-
puolustusjarjestojen johtoelimissa. 
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Perustamis- ja alkuvaiheen seka kehittamis- ja vakiinnuttamisvaiheen kir
jallisena liihteena on Poppius ja Raevuori (1945, 223-237). 

Sodan vuosikymmen (1939-1949) 

Sota-aika oli my5s Aleksi Hypp<>lan yritykselle vaikeaa aikaa. Olot olivat epa-
vakaat, tyovoimasta oli puutetta ja paperia oli vaikea saada. Taman kriisiajan 
yli auttoi yksi tuote - kirjekuoret. Kirjeita kirjoitettiin tavattoman ahkerasti se-
ka kotoa rintamalle etta rintamalta kotiin. 

Aleksi Hypp<>la oli 1920-luvun lopussa ottanut perheeseensa vaimonsa si-
sarenpojan, Erkki Porramon, joka valmistui ekonomiksi Helsingin Kauppakor-
keakoulusta 1938. Samana vuonna Porramo aloitti tyOskentelyn perheyritykses-
sa ns. maaseutuedustajana. Seuraavan vuoden han vietti liihes kokonaan Sak-
sassa ja tyoskenteli siella paperialan tukkuliikkeessa. 

Heti sodan jalkeen Erkki Porramon Saksan opintomatkan tietoja ryhdyt-
tiin toteuttamaan kaytann5ssa. Paperipaaleja ei enaa pidetty arkit pystysuoras-
sa, vaan Saksan mallin mukaisesti vaakasuorassa. Entinen sailytystapa, joka 
johtui trukkien puutteesta, sai aikaan paperin vaaristymista. Uudella ratkaisulla 
yritys pystyi tarjoamaan kirjapainoille kilpailijoitaan parempaa laatua. 

"Sen tunsi, etta sodan jiilkeen yritettiin kovasti ja haluttiin tehda hyvaa laatua." (ep 
3/86) 

Yleisesti ottaen yrityksen tila oli sodan jalkeen huono. Kirjekuorikoneet olivat 
vanhoja ja vanhanaikaisia, yhta ainoaa kuorikokoa tekevia. Paperista oli pula ja 
tehtaitten toimittama paperi osoittautui huonolaatuiseksi. Yrityksen hyva henki 
oli kuitenkin sailynyt. 

Kasvu suurimmaksi tukkuliikkeeksi (1950-1979) 

Korean sota loi 1950-luvun alussa myonteisen kasvukauden myos Suomen pa-
peritukkukauppaan, josta Aleksi Hyppolan yritys hallitsi yha suurempaa osaa. 
Vuosikymmenen puolivalissa paperin tukkukappa ohittikin liikevaihdoltaan 
jalostuksen. Siita liihtienkin yrityksen tukkukaupan suhteellinen osuus liike-
vaihdosta kasvoi jatkuvasti. 

1950- ja 1960-lukujen taite oli voimakasta kasvun aikaa. Viidessa vuodessa 
liikevaihto reaalisesti kaksinkertaistui. Samansuuruinen kasvu tapahtui jalleen 
kymmenen vuotta myohemmin. My0s 1970-luvun viimeiset vuodet olivat eri-
tyisen hyvia. 

"Erkki Porramo oli 1950-luvulla kaymlissli Kankaan paperitehtaalla. Tehdasesittelyn 
jalkeen tutustuttiin lahettiimful toimintaan. "Tassa llihtee tavaraa suurille helsinkilli.i-
sille paperitukkureille", sanoi esittelija. Tuo lausahdus sieppasi Porramoa erityisesti 
ja sai aikaan entista voimakkaanunan halun yrityksen kehittiimiseen." (ep 3/86) 
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Porramo ryhtyikin Kankaan paperitehtaan kanssa neuvotteluihin, joiden tulok-
sena yritys sai jatkuvasti varillisia papereita, vaikka niista oli pulaa. Yleensakin 
paperista oli 1950- ja 1960-luvuilla pulaa ja hintataso pysytteli sen vuoksi kor-
kealla. Kirjekuorien valmistajien kesken oli kayty keskusteluja tietyn hintatason 
pitamisesta, joten kannattavuus saatiin pysymaan hyvana. Erkki Porramo ni-
mitettiin 1950-luvun puolivalissa toimitusjohtajaksi ja Aleksi Hyppola siirtyi 
paatoimiseksi johtokunnan puheenjohtajaksi. Samaan aikaan yrityksen nimi 
muutettiin Hyppola Oy:ksi. 

Kun kotimaassa tuotettu paperivalikoima kehittyi 1960-luvulla yha moni-
puolisemmaksi, tarvittiin myos tukkuliikkeissa ajan vaatimukset tayttavia va-
rastoratkaisuja. Vuonna 1966 Hyppola rakensikin, paperitukkuliikkeista en-
simmaisena, ilmastoidun paperivaraston. Kolme vuotta myohemmin varasto-
rakennusta laajennettiin ja myos kauppapussien valmistus siirrettiin sinne. 
Kolmas rakennusvaihe valmistui vuonna 1977, jolloin oli kirjekuoritehtaan ja 
konttorin vuoro muuttaa uusiin tiloihin. 

1970-luvulla paperin hinta nousi jatkuvasti. Hyppolalla oli kilpailijoihinsa 
verrattuna paremmat taloudelliset edellytykset suurten tilinpaatosostojen te-
kemiseen. Yrityksen tulosta voitiin nain jarjestella ja paperin hinnan jatkuvasti 
kohotessa myyntikatetta parantaa. 

Hyppolassa ei oltu 1970-luvun loppuun mennessa tehty totunnaisten me-
netelmien mukaista budjetointia. Laskelmia tehtiin lahinna rahoitus- ja talous-
suunnittelun alueella. Muodollinen strateginen suunnittelu oli tuntematonta. 
Myyntiorganisaation alistussuhteet nayttivat epaselvilta. Myyntiedustajilla oli 
poikkeuksellisen suuri toimintavapaus tavoitteiden asettamisessa. Myynti pe-
rustui paljolti kolmen hyvin palkatun tahtimyyjan suorituksiin. Markkinaosuus 
jai Uudellamaalla muuta maata alhaisemmaksi, vaikka Helsinkiin perustettiin-
kin vuonna 1971 jakeluvarasto ja vuonna 1974 myyntikonttori. 

"Perheyritys Hyppoliissii toiminta oli ostamista ja myymistii. Ei siis ollut markki-
nointiajattelua. Mutta niin muutkin toimivat siihen aikaan. Ei mietitty elinkeinon ja 
toimialan tulevaisuutta. Siis mikii tukkuliikkeen rooli voisi olla tulevaisuudessa. Ei-
viit niihneet vaaraa paperiteollisuuden taholta. Ruotsissa paperiteollisuus oli jo osta-
nut 10 vuoden aikana kaikki tukkuliikkeet. Suomi ja Saksa olivat eniiii ne maat, joissa 
oli puhdas yksityinen itseniiinen tukkiliikebisnes." (ep 10/86) 

Erkki Porramo oli solminut paperinvalmistajiin vuosien varrella hyvat suhteet, 
samoin tarkeimpiin asiakkaisiin. Han oli kaukonakoisesti etsinyt hyvia tava-
rantoimittajia myos ulkomailta, vaikka ostomaarat ensimmaisina sopimusvuo-
sina jaivat melko vaatimattomiksi. 

Hyppola oli vankasti perheyhtio. Aleksi Hyppola oli ennen kuolemaansa 
siirtanyt yrityksen osakkeet yhdentoista sukuun kuuluvan henkilon omistuk-
seen. Yrityksessa tyoskenteli Erkki Porramon ja hanen poikansa lisaksi Aleksi 
Hyppolan tyttaren mies. Sen lisaksi sukulaisia tyoskenteli konttorissa, tehtaalla 
ja varastossa. 

Erkki Porramo sai tietaa, etta paperiteollisuudella ja Finnpapilla oli suun-
nitelmia yrityksen ostamisesta. Myyntihalujen asemesta Hyppola tutki jopa 
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yritysostomahdollisuuksia Ruotsista. 1970-luvun lopussa tilanne kuitenkin 
muuttui merkittavasti: suvun piirista ei katsottu loytyvan riittavan kyvykasta 
toimitusjohtajaa Erkki Porramon seuraajaksi. Lopullinen sysays kohti yrityksen 
mahdollista myyntia oli tieto siita, etta muutamat osakkeenomistajat olivat 
toisten tietamatta tarjonneet yrityksen osake-enemmistoa Yhtyneille Paperiteh-
taille. 

Yhtyneet Paperitehtaat otti kuitenkin yhteytta Porramoon. Kauppaa ei 
syntynyt, mutta osakkeenomistajat olivat nyt yksimielisia yrityksen myymisen 
valttamattomyydesta. Olihan keskinainen luottamus mennytta. Niinpa Erkki 
Porramolle annettiin tehtavaksi aloittaa vuonna 1979 myyntineuvottelut erait-
ten yritysten kanssa. 

8.2 Tamperelaisen perheyrityksen strategia 1970-luvulla 

8.2.1 Strategian sisalto 

Seuraavassa esitetty strategian sisalto perustuu tutkijan tulkintaan. Kysymyk-
sessa on toteutuneen strategian tarkastelu jalkikateen. Yrityksessa ei naet ollut 
ennen vuotta 1980 strategiaa kirjallisessa muodossa eika sita ollut yhtena sel-
keana kokonaisuutena toimitusjohtajan mielessakaan. Mutta lahjakas liikemies 
osasi haistaa mahdollisuuksia ja luoda kilpailuetuja. Toimitusjohtaja Erkki Por-
ramon mielesta Hyppolan menestys perustui tuolloin seuraaviin seikkoihin: 

"Hyvli paperivalikoima, hyvlissa kunnossa oleva tavara, ilmastoitu varasto, nopea 
toimituskyky, varma toimitus, hyvlit myyjlit... ei se itselllilin mennyt... piti olla hyvli 
maine, ettei oudoksuttu." (ep 12/98) 

Kaksi liiketoiminta-aluetta 

Liiketoiminta-alueina olivat graafisen paperin tukkukauppa ja paperinjalostus. 
Edellisessa tarjottiin graafisille painotaloille monipuolista paperivalikoimaa, 
josta toimitettiin pienilikin eria lyhyella toimitusajalla. Jalkimmainen kasitti 
kirjekuorien ja pussien valmistusta ja markkinointia yrityksille ja julkisorgani-
saatioille. Yrityksella oli ollut nama kaksi liiketoiminta-aluetta jo viidenkym-
menen vuoden ajan eika kumpaakaan tiettavasti milloinkaan ollut asetettu ky-
seenalaiseksi. 

Hyppola oli aloittanut paperinjalostusyrityksena, mutta vahitellen graafi-
sen paperin tukkukauppa oli kasvanut jalostusta nopeammin. 1950-luvun puo-
livalissa sen liikevaihto ohitti jalostuksen liikevaihdon. Liiketoiminta-alueiden 
valilla oli kiintea yhteistyo ja synergia. Kumpikin liiketoiminta-alue liittyi pape-
riin. Tukku toimitti jalostukseen raaka-aineen. Jalostuksen paaartikkelina olivat 
kirjekuoret, joita puolestaan valmistettiin tukkua varten: tukku markkinoi niita 
asiakkailleen - painotaloille, jotka lisapainatuksin jalostivat kuoria loppuasiak-
kaille. 
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"70-luvulla graafisen paperin osuus kasvoi. Kirjekuorien ja kauppapussien osuus 
oheni." (tp9/86) 

Paperin saatavuuden turvaaminen 

Kun paperiteollisuus keskittyi vientiin ja kun sen neuvotteluvoima oli yliver-
tainen, oli paperin saatavuuden turvaaminen kaikkein kriittisin strateginen 
tehtava. Hyppolassa se koostui kolmesta osasta: hyvat suhteet paperiteollisuu-
teen, paperiostojen vuosisopimukset ja tilinpaatosostot. 

Hyvat suhteet paperiteollisuuteen 

Toimitusjohtaja Erkki Porramo kehitti naita suhteita tietoisesti ja jatkuvasti. 
Molemminpuolinen luottamus kasvoi vuosien varrella. Seurauksena oli hyva 
tietovirta teollisuudelta hanelle ja hanelta teollisuudelle. Tuloksena oli hyvia 
tavarantoimitukseen liittyvia sopimuksia ja jopa vihjeita ulkomaisten edustus-
ten saamiseksi. 

"Kilpailijat eivat ehka hoksanneet etukateen tilaamista, mutta kylliihlin meilla oli pa-
remmat suhteet tehtaisiin." (ep 12/98) 

"Oli hyvat suhteet ja tietoja vaihdettiin. Kysyivat mielipidettani hinnanasetannassa ja 
jopa antoivat vinkkeja ulkomaisista edustuksista. Tallainen tapaus oli japanilainen 
Jujo-Paper, josta tuli meille hyva tuote." (ep 12/98) 

Paperiostojen vuosisopimukset 

Paperiteollisuudelle kotimarkkinat olivat viela 1970-luvullakin toisarvoiset, silla 
viennin osuus ja merkitys oli ylivertainen. Tasta johtui, etta tukkuliikkeella oli 
ongelmana kriittisten paperilaatujen saatavuuden varmistaminen. Hypp()la oli 
ratkaissut asian vuosisopimuksilla, joissa sovittiin etukateen vuosittain ostetta-
vat suuret maarat. Nama tilaukset saatettiin maksaa jopa etukateen. Kilpaili-
joilla ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia samaan. 

"Tukkuliikkeilla oli aina pula varillisista papereista. Hyppola kun oli verotuksen 
kanssa vaikeuksissa niin se alkoi kayttlinUiiin sitovia ostosopimuksia paperitehtaiden 
kanssa. Ostettiin se maksimimaara 20 tonnia ja muut tukkuliikkeet saivat odotella 
niin kauan, etta me ensin saimme sen maariin." (ep 12/98) 

"Maksoimme etukateen ja sitten saatettiin vaatia toimituksia. Kylla kilpailijoita har-
mitti kauheesti." (ep 12/98) 

Tilinpaatosostot 

Tilinpaatosostot olivat huomattavia. Niilla oli kahtalainen merkitys. Ensinna-
kin, niilla jarjesteltiin yrityksen hyvaa tulosta sellaiseksi, ettei verottajan osuus 
noussut pahimmalle mahdolliselle tasolle. Toiseksi, kun paperin hinta nousi 
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1970-luvulla jatkuvasti, antoivat joka vuosi kasvaneet tilinpaatosostot hyvan 
lisan katteeseen. Lisaksi nain varmistettiin paperin saatavuutta. 

"Minulla oli aina tarkasti varastotilanne tiedossa, mutta jos oli suuri varasto niin se 
oli hyva asia, silla paperin hinta nousi kovaa tahtia. Se oli hyva sijoitus. Ja kun kerran 
oli syntynyt verovelkaa niin silli ei halunnut maksaa pois. Varastovarausta piti aina 
vaan kasvattaa." (ep 12/98) 

"Tilinpaatosostot olivat aina huomattavat jane kasvoivat vuosi vuodelta." (tp 3/86) 

"Saatiin lisata sitovat ostosopimukset varaston maaraan ja tehda varaukset siita sit-
ten." (ep 12/98) 

Ei kehittamisinvestointeja 

Yrityksessa oli korostettu Aleksi Hypp<>lan ajoista alkaen vanhakantaisen pula-
aikahenkisen saastamisen merkitysta. V aikkakin se saattoi luoda pohjaa tulok-
senteolle ja estaa turhien riskien ottamista, siita tuli seka johdon etta muun hen-
kilokunnan piirissa myos toimintaa kahlitseva voima. Kehittamatta jaivat niin 
suunnittelu- ja valvontajarjestelmat kuin jalostustehtaan konekanta. Samalla 
pikkutarkka saastaminen ohjasi ajattelua pienien yksityiskohtien pohtimiseen. 

Toiminnan keskittaminen Tampereelle 

Uudenmaan markkina-alueen merkitys ymmarrettiin, eika sita enaa koetettu 
hoitaa pelkastaan Tampereelta kasin. Helsinkiin perustettiin 1970-luvulla pieni 
jakeluvarasto ja myyntikonttori. Siita huolimatta markkinaosuus ei merkitta-
vasti noussut. Paaosa toimituksista Uudellemaalle tapahtui edelleen Tampe-
reella olevasta varastosta. 

Myyntikonttoria hoiti yksi Hyppolan kolmesta huippumyyjasta eli mar-
salkasta. He olivat huippupalkkaisia, mutta nakemykseltaan yksinomaan 
myyntimieshenkisia. Uudenmaan aluetta siis lahestyttiin pelkastaan myynti-
tyon nakokulmasta ja myyntikonttorin vetajaan ehdottomasti luottaen. Tama 
ratkaisu tuki eraalla tavalla Tampere -keskeisyytta. Nythan Hyppolassa voitiin 
ajatella, etta Helsingin markkina-alue oli hoidettu kuntoon, vaikka Tampere-
keskeisyys jatkui edelleen seka toiminnallisesti etta kulttuurisesti. 

"Helsinkiin perustettiin pieni jakeluvarasto vuonna 1971 ja kolme vuotta myohem-
min myyntikonttori." (ep 11/91) 

"Myyntityon painopiste oli kuitenkin selvasti muualla kuin paakaupunkiseudulla." 
(tp 11/91) 

"Graafisen paperin tukussa Suur-Helsinki merkitsi meille 70-luvun lopussa noin 30 
prosenttia. Se oli kovin vahan." (tp 11/91) 
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llmastoitu paperivarasto 

Hyppala oli vuonna 1966 ensimmaisena suomalaisena paperitukkuliikkeena 
rakentanut ilmastoidun paperivaraston. Sen avulla yritys oli entisestiian lisan-
nyt markkinaosuuttaan graafisen paperin tukkukaupassa, sillii nyt paperi pys-
tyttiin toimittamaan ladullisesti kilpailijoita parempana. V aikkakin kilpailijat 
seurasivat perassa, taman strategisen ratkaisun vaikutus sateili koko 1970-
luvulle. Hyvan laadun lisaksi uusi paperivarasto sai aikaan sen, etta kapasitee-
tin kaytroaste parani. 

Aleksi Hyppola oli hieman huolestuneena seurannut suurien rakennusin-
vestointien aloittamista vuosina 1966 ja 1969. Erkki Porramon liikemiestaidosta 
ne sen sijaan antoivat vahvan nayton, sillii niiden avulla yrityksen kannattava 
kasvu vauhdittui entisestiian. 

"Ennen vuotta 1966 paperi varastoitiin kylmahkoon varastoon, jossa ei ollut ihnas-
tointia." (rl3/86) 

"Ilmastoitu paperivarastomme oli ensi.nuniinen laatuaan Suomessa." (rl3/86) 

"Nekalan rakennusprojektin ensi.nuniinen vaihe oli vuonna 1%7. Ajateltiin, etta 
kyllii tassa kymmenen vuotta parjataan, mutta meni kaksi vuotta niin tehtiin saman-
suuruinen viereen. Siita taas kahdeksan vuotta niin kolmas vaihe. Kylliihan se Alek-
sia kovasti hirvitti, mutta yrityskin kasvoi." (pv 12/98) 

"Uusi paperivarasto rakennettiin ensisijaisesti siksi, etta haluttiin varastoida korkea-
laatuisia painopapereita uudella tavalla. Uimpotilaltaan ja ihnankosteudeltaan opti-
maalinen varastointi lisasi paperin laatua painotaloille." (tp 3/86) 

"Ilmastoidusta varastosta saa paperia vaikka suoraan painokoneelle eika ole valiva-
rastointia. Se merkitsee vaheii11IUin reklamaatioita. Jos lampBtilaero on 10 astetta niin 
paperilavan kayttoonotto kestaa 3-4 paivaa kosteuseron vuoksi." (rm 12/91) 

"Kun uusi paperivarasto valmistui, kapasiteetin kayttOaste nousi." (tp 3/86) 

Paperivalikoiman kehittaminen 

Hyppola myi kaikkien suomalaisten paperitehtaiden kaikkia paperilaatuja. 
Tuotevalikoiman kehittaminen tapahtui u1komaisten paperien alueella. Hyp-
polan u1komaiset paperiedustukset olivat yksinmyyntiedustuksia. Niinpa ne 
toivat uniikin lisan paperivalikoimaan ja antoivat kilpailuetua. Viela 1970-
luvulla tietyt u1komaiset paperit olivat laadullisesti suomalaisia arvostetumpia. 

"Paperitukku sai merkittavat ulkomaiset Sumitomon ja Zandersin edustukset Jalos-
tuksen puolella ei sen sijaan syntynyt uusia tuotteita." (ep 2/88) 

"V ahvoja merkkituotteita oli viihan. Zandersin tuotteet erottuivat sen sijaan voimak-
kaasti." (ep 2/88) 
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"Paperivalikoimaa laajennettiin ja kehitettiin. Sen sijaan jalostuspuolella tuotevali-
koima polki paikallaan." (km 9/86) 

Osaava myyntityo 

Myyntityo oli merkittaviisti keskittynyt kolmen huippumyyjan vastuulle. Rei-
dan asemaansa kuvasivat nimitykset "tahtimyyjat" ja "marsalkat". Heilla oli 
suurta itsenaisyytta hinnanasetannassa ja toimitusehtojen sopimisessa. Toimi-
alalla oli yleinen kiisitys, etta nama Hyppolan huippumyyjat olivat osaamises-
saan alan eittamatonta parhaimmistoa. Paperin teknisten ominaisuuksien hal-
linta, myyntitaito ja asiakassuhteen hoitaminen olivat niita alueita, joilla he oli-
vat kilpailijoiden myyntimiehia etevampia. 

"Kolmelle huippumyyjalle oli annettu mahdollisuus sopia hinnasta ja myyntieh-
doista." (rl2/88) 

"Koska tulos ja kassavirta olivat hyvili, oli mahdollisuus kaytllia kilpailukeinona 
myos maksuaikaa." (ep 12/98) 

"Kylla monet olivat sita mielta, etta oli suuri ero Hyppolan myyjilla ja muitten tukku-
reitten miehilla." (ep 12/98) 

Hyva palvelu 

Hyppola oli kuuluisa hyviista palvelustaan, joka tarkoitti hyvaa saatavuutta, 
tuotteitten virheettomyytta, toimitusvarmuutta ja toimitusnopeutta. Graafisille 
painotaloille oli tarkeaa saada haluamaansa paperia, saada sita ehdottoman 
varmasti ja saada sita nopealla toimituksella. 

"Hyvaan laatuun kiinnitettiin jatkuvasti huomiota seka tukkupuolella etta jalostuk-
sessa." (ep 3/86) 

"Faktorikoulussa tekivat kerran kokeen, etta kukin menee omaan firmaansa ja lahet-
taa merkittavimmille tukkuliikkeille samansisaltoisen paperitilauksen. Ja niin kavi, 
etta vaikka Hyppolli toimitti T ampereelta, niin sen toimitus tuli jokaiselle ensimmai-
sena." (ep 12/98) 

"Kerrankin kilpailijan, Papyruksen, edustaja ei pystynyt asiakkaalleen toimittamaan, 
niin se sanoi, etta kylla Hypp6lastii saa. Se oli niin tunnettua asiaa." (ep 12/98) 

"Tukussa oli laaja valikoima, oikeaa tavaraa, riittavasti, nopea ja varma toimitus, en-
simmaisena Suomessa oma kaukokuljetus yolla Helsinkiin ja Turkuun." (ep 2/88) 

8.22 Strategiaprosessi 

Yrityksessa ei ollut tehty muodollista strategista suunnittelua. Strategian sisal-
toa ei ollut milloinkaan laitettu kirjoitettuun muotoon. Se ei myoskaan naytta-
nyt olevan toimitusjohtajan mielessa selkeana kokonaisuutena, vaan pikem-
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minkin eri alueita kasittavina toimintapolitiikkoina. Yrityksen johtohenkiloiden 
piirissa ei kaytetty viela 1970-luvullakaan strategia -kasitetta. 

Hyppolan strategian sisalto koostui suurista paatoksista ja toteutuneista 
toimintalinjoista. Ne olivat yksinomaan Erkki Porramon mielessa, mutta ne ei-
vat olleet systemaattisen keskustelun piirissa. Yrityksen "johtoryhma" - toimi-
tusjohtaja, hallintojohtaja, tekninen johtaja, ostopaallikko - ei tehnyt yhdessa 
strategiatyota. Tama ei ollut mahdollista senkaan vuoksi, etta johtoryhmaa ja 
sen kokouksia ei ollut. 

"70-luvulla ehdotettiin, etta jospa pitii.isimme avainporukalla viikoittain lyhyen pala-
verin. Pari kertaa sita koetettiin, mutta siina tuli niin monia mielipiteilli, etta lopetin 
sen siihen." (ep 2/88) 

Toimitusjohtaja Porramo kavi luonnollisesti kahdenkeskisia keskusteluja edella 
mainittujen avainhenkiloiden kanssa. Niissa kasiteltiin myos toimintalinjoja ja 
suuria paatoksia. Nama keskustelut olivat seka (strategiseen) suunnitteluun etta 
(strategian) toteuttamiseen liittyvia. 

8.2.3 Rakenne 

V allan ja vastuun keskittyminen 

Erkki Porramo jatkoi johtamisessa Aleksi Hyppolan viitoittamaa tieta. Yritysta 
johdettiin kaukonakoisesti, mutta yksityiskohtiin puuttuen, keskitetysti yhden 
henkilon kaskyin. 1960-luvun puolivaliin saakka Porramo suoritti ostot, tarkasti 
laskut, teki myyntityota seka toimi tarvittaessa tyonjohtajana ja jopa koneen-
kayttajana. 

"Tyo maarattiin tehtavaksi, eika sita perusteltu, joten aina ei tiennyt miksi se piti teh-
da." (tp 9/86) 

"Oli johtaja, joka sanoi missa kaappi seisoo. Haneen meni kaikki langat. Jos jotain 
tartti kysya niin han johti ylhaalta alas asti." (pv 12/98) 

"Oikeana kiitena oli hallintopaallikko Lahtinen ja marsalkkoina myyjat Eliasson ja 
Saari. Muistin ulkoa paljonko varastossa oli ja missa paikassa." (ep 2/88) 

"Oli suorat yhteydet henkilostoon. Ei ollut aikaa yhteispalavereihin. Oli sellaisesta 
kylla kokeilua, mutta valittelivat ja oli monia mielipiteita niin lopetin sen." (ep 2/88) 

"Eras painaja sanoi, etta paatoksenteko alkoi viipymiilin, kun Erkki Porramo llihti 
elakkeelle." (rl2/88) 

Me-henki 

Me -henki ilmeni ahkerana ja joustavana tyontekona. Se sisalsi myos ammat-
tiylpeytta ja toimitusjohtajan helppoa lahestyttavyytta. Vaikka valta ja vastuu 
olivat yksinomaan hanella, ei siihen liittynyt pelottavaa autoritaarisuutta. 
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"Hyvan hengen taustalla oli myos sodan jalkeinen tilanne. V aikka koneet olivat huo-
not ja paperivarasto rempallaan niin kaikki halusivat yrittaa parhaansa Se oli kuin 
asevelihenkea." (ep 12/98) 

"Oli suora linja toimitusjohtajaan ja saattoi menna milloin tahansa oman esimiehen 
ohi puhumaan vaikka haalarit paalla." (ep 12/98) 

"Kun kavi paperitehtailla niin siella miehili parveili jossain nurkan takana. Mutta 
meilla Hyppolassa ihmiset olivat aina ammattiylpeasti esilla ja valmiita kertomaan 
tyostiliin." (ep U/98) 

Joustava organisaatio 

Joustavuus tarkoitti erityisesti tyotehtavien joustavuutta. Yrityksen palveluk-
sessa olevat olivat jatkuvasti henkisesti valmiita ja halukkaita tyotehtiivien vali-
aikaiseen vaihtamiseen - "tuuraamiseen" - mikali se oli tarpeen. Tassa niiytti 
esim.erkk:iii itse toim.itusjohtaja, jolloin asiasta oli vahitellen tullut osa Hyppolan 
yrityskulttuuria. Se oli merkittiiva osa yrityksessa vallitsevaa me -henkea. 
Joustavuutta oli myos selkean ja lopullisen paatoksen saanti nopeasti mihin ta-
hansa kaytannon ongelmaan, silla paatokset kysyttiin suoraan toimitusjohta-
jalta. 

"Pidin oven auki ja p<>ydana kaksi puhelinta Aina oli kavijoita ja aina soi!" (ep 9 /86) 

"Yleislakon aikana, vuonna 1956, Porramo ajoi tehtaalla leivosrasiakonetta, jotta 
tuotteita pystyttli.isiin myymaan koko ajan. Viela 1960-luvulla han ajoi kirjekuori-
konetta tilanteenniin vaatiessa." (rl9/86) 

"Oli laheinen suhde tyontekijoitten ja johdon valilla. Johto oli yhden miehen johtoa, 
mutta ei siina koskaan mitaan ristiriitaa ollut. Paatokset tehtiin nopeasti. Ei siina jah-
kailtu, vaan paatettiin asia kerrallaan. Ketaiin ei suosittu, vaan kaikki tunsivat ole-
vansa saman arvoisia. Kuka tahansa saattoi menna toimitusjohtajan puheille." (ep 
12/98) 

"Henkilokunta teki joustavasti myos toistensa toitii. Esimerkiksi kaikki hallinnon ih
miset ottivat tarvittaessa vastaan puhelintilauksia." (rl2/88) 

Yrityksen johto ei ollut milloinkaan kuvannut organisaatiota kaavion muodos-
sa. Organisaatiokaavio vuodelta 1979 (kuvio 9) onkin ulkopuolisten tekema. Se 
kertoo, etta toimitusjohtajan alaisena oleva henkilo hoiti hallituksen puheen-
johtajuutta, kaikki myyntiedustajat raportoivat suoraan toimitusjohtajalle, va-
rastointi- ja kuljetustoim.into olivat hallintojohtajan vastuulla. 

Kaytann5ssa organisaation toiminnassa ei kuitenkaan ollut epaselvyytta, 
vaan jokainen tiesi tyonsa ja paikkansa. Kokonaisuus pysyi koossa vallan selke-
alla ja voim.akkaalla keskittymisella toim.itusjohtajalle, hyvalla yhteishengella, 
ahkeralla tyonteolla, hyvalla tiedonvaihdolla ja tyotehtavien joustavuudella. 
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Suunnittelu- ja valvontajarjestelma 

Yritys oli Aleksi Hyppoliin ajasta liihti.en kayttanyt vanhaa saksalaista kirjanpi-
tojarjestelmaa. Se oli ollut omalta osaltaan estamassa budjetoinnin, rahoituslas-
kelmien, ohjauksen ja valvonnan syntymista. Yrityksessa ei siis ollut 1970-
luvulla ajanmukaista suunnittelu- ja valvontajarjestelm.aa. Toiminta tapahtui 
toimitusjohtajakeskeisena suunnitteluna, paatoksentekona, organisointi.na ja 
valvontana. 

"Kirjanpitosysteemi oli Aleksi Hypp<>J.an vuosisadan alussa valitsema ja sitii piti 
noudattaa. Ei ollut sisiiista laskentatointa. Se oli kaikkein hankalinta." (pv 12/98) 

"Ei ollut suunnittelua, ei edes budjetointia eika silloin tietysti budjetin seurantaa-
kaan." (pv12/98) 

"Vain kassanhoitaja hallitsi miten kuitit kulkivat. Rahoituslaskelmia ei ollut ja raha-
tilanteet tulivat ylliityksina." (pv 12/98) 

"Verottajalle meni liikaa, kun laskentatoimi ei tuottanut tietoa eika siis ollut tulosen-
nusteita eika rahoituslaskelmia. Ei osattu varautua eika kukaan tiennyt millainen 
vuoden tulos tulee olemaan." (pv 12/98) 

"I<aikki keskeiset tiedot olivat Erkki Porramon vahakantisissa vihkoissa." (pv 12/ 98) 

8.3 Amer ostaa HyppoUin 1979 

8.3.1 Hyppolan nakokulma 

Yrityksen osakkeiden verotusarvo nousi jatkuvasti.. Niinpa seitseman Hyppolan 
yhdestatoista omistajasta tarjosi alkuvuodesta 1979 muilta nelja.Ita salaa osak-
keitaan Yhtyneille Paperitehtaille. Yhtyneet otti valittomasti. yhteytta Erkki Por-
ramoon, yhteen edella mainitusta neljasta. Kun myynti.aie paljastui eika osake-
kauppoja ilman Erkki Porramon mukaantuloa syntynyt, oli omistajien keski-
nainen luottamus lopullisesti. romahtanut. 

"Suvun piiristii ei loytynyt uutta toimitusjohtajaa. Ja kun oli yksitoista tasasuurta 
osakkeenomistajaa niin jo kuusi huomasi, etta heillii on osake-enemmisto, jota kaup-
pasivat Yhtyneille. Yhtyneet soittivat ja olivat sanoneet niiille, ettei Yhtyneet ilman 
Porramoa mitiiiin kauppoja tee. Se oli paha juttu se ... se vei luottamuksen taysin.." (ep 
12/98) 

"Vesasten seitsikko yritti myyda muilta salaa Yhtyneille. Nelja tietiimiitontii olivat 
Erkki Porramo, hiinen kaksi poikaansa ja Pentti Vesanen." (ep 9/86) 

"Osakkeiden verotusarvo alkoi nousta 30 % vuodessa. Useana vuotena kun se ta-
pahtui niin kyllii sita alkoi ajattelemaan osakkeiden myyntiii." (pv 12/ 98) 
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"Osakkeiden myynti olisi ollut yksinkertaisempaa, jos olisi ollut vahenunan osak-
keenomistajia. Joidenkin osakkeenomistajien aviomiehet vaikeuttivat jiirjestelyja ja 
niillii oli omia ongelmia." (pv 12/98) 

Kesk:ina:inen epaluottamus, Porramon tyon jatkajan puuttuminen ja halu 
muuttaa osakkeet rahaksi vaikuttivat voimakkaasti. Niinpa osakkeenomistajat 
antoivat Erkki Porramolle tehtavaksi neuvottelujen aloittamisen koko osake-
kannan myymiseksi. Hanelle syntyi ajatus tarjota yritysta Amerille, jonka han 
uskoi osaavan ja haluavan kehittaa Hyppolan kumpaakin liiketoiminta-aluetta. 

"Paperiteollisuudessa ja Finnpapilla oli ollut pitkiliin ajatuksia HyppOliin ostamisesta. 
Mutta ostajan pitais olla dynaamisempi. Jos Hyppolii menis Ameriin, se saattais 
mennii hyviiiin pesiiiin." (ep 9 /86) 

"Kyllii erityisesti halusin myydii Amerille, vaikka muualta olisi saanut paremman 
hinnan." (ep 12/98) 

"Muualta olis saanut enemmiin. Kyllii se myyjien puolella nokkaa kohden olis ollut 
ihan tuntuva lisa, jos muille kuin Amerille olis myyty." (ep 11/91) 

Erkkin Porramo hoiti yhteydenoton Am.erin toimitusjohtaja Heikki 0. Saloseen 
kauppakorkeakouluaikaisen kurssitoverinsa vuorineuvos Pentti Heikkilan 
kautta. Heikkila oli toiminut Am.erin toimitusjohtajana ennen Salosta. Porramo, 
Penttila ja Salonen tapasivat kolmisin kevaalla 1979. 

"Piiiitosta ei tullut heti ja niin myos muut ostajat kiivivat kimppuun. Yhden toisen 
kanssa neuvoteltiin myos jo pitkiille, mutta se peruuntui Myos suuren sanomaleh-
den toimitusjohtaja ilmoitti, etta he voisivat ostaa." (ep 2/88) 

Yrityskauppa tehtiin 17.12.1979, jolloin Amer-yhtyma osti Hyppolan koko osa-
kekannan 17 miljoonalla markalla. Erkki Porramo jatkoi toimitusjohtajana puoli 
vuotta, seuraavan vuoden kesaan saakka, jolloin hanen yli 40-vuotinen paiva-
tyonsa yrityksen kehittajana paattyi elakkeelle jaamiseen. 

8.3.2 Amerin nakokulma 

Hypp0laa tarjottiin Amer-yhtymalle vuoden 1979 alkupuolella. Ostokohde 
osoittautui Amerin kannalta kiinnostavaksi, silla 

yritys oli markkinajohtaja graafisen paperin tukkukaupassa ja hyva kak-
konen postin kaareissa 
se teki hyvaa tulosta ja oli vakavarainen 
kasvuun oli mahdollisuus toiminnan kehittamisen ja yritysostojen avulla 
kilpailijat olivat taloudellisilta resursseiltaan vaatimattomia 
Am.erilla oli hyvat henkilosuhteet paperiteollisuuden ylimpaan johtoon. 

Kun yhtymassa oli keskeisena tavoitteena paaoman tuottoaste, oli tama tun
nusluku Hyppolassa Amerin edellyttamalla tasolla. Usaksi yrityksen liike-
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vaihto ylsi 50 mmk:aan, joka oli 1970-luvun lopussa Amerin ajattelema minimi 
ostettaville yrityksille. 

"Miksiko Hyppolli? No, si.ina oli puhtaasti sidotun paaoman tuotto ja lisaksi kuvitel-
ma markkinointiosaamisesta. Ja ostohan tuki yhtymiin kasvustrategiaa." (ss 12/98) 

"Ostopaatostii edeltiivana pohdinta-aikana Heikki 0. Salonen lausahti, ettii eihiin me 
voida olla ostamatta noin hyvaa tulosta tekevaa yritystii." (ss 12/98) 

"Amerilla oli slogan- monta rautaa tulessa- josta tehtiin tiissakin yhteydessa hyve." 
(ss 12/98) 

Amer teki yritysostoon liittyvia analyyseja ja tarkisti samassa yhteydessa myos 
paperiteollisuuden ajatukset paperin tukkutoiminnan tulevaisuudesta ja Ame-
rin hyvaksyttavyydesta toimialalle tulijana. Hyvan tuloksen ohella Hypp()laan 
liittyi myos selkeita kehittamiskohteita mm. kasvuhakuisuuden ja hallinnon 
alueilla. Kaikesta huolimatta Amerissa oltiin sita mielta, etta Hyppola sopi yh-
tyman portfolioon erittain hyvin. 

"Hyppallin osalta tsekattiin tavarantoimittajat. Ne suhtautuivat ihan myonteisesti 
paitsi Kymi, joka oli vahiin kylmii. Amerin tulolle toimialalle." (ss 12/98) 

"Todettiin ja analysoitiin myos kilpailijat: Dahlberg ja Hel-Pap." (ss 12/98) 

"Tietotekniikka oli aivan surkeaa. Joitakin koneita oli tehtaalla sentiiiin ihan kii.ypiii.." 
(ss 12/98) 

"Kun Amerin suunnittelujohtaja Seppo Sipola tutki ostokohdetta syksyllii. 1979, ky-
syin hiineltii. miten Hyppolli sopisi Amerin piiriin. Sipola vastasi, ettii varsin hyvin. 
Ja saman tien hiin jatkoi, ettii tuo oli vielli kovin lievii.sti sanottu." (ep 2/88) 

"Oston aikaan Amerilla ei ollut ajatuksia jatkopoluista eikii. siis aktiivisia kehittii-
misajatuksia." (ss 12/98) 

"Hossilla (Heikki. 0. Salonen) oli taito antaa ikii.iin kuin vapaat kii.det Jos tulosyksi-
kon vetiijii. nii.ytti osaavan niin sen annettiin edetii omassa pilttuussaan oman ajatte-
lunsa varassa. Mutta Hos myos osasi olla mukana filosofoimassa." (ss 12/98) 

"Ei se heti tuputtanut ajatuksiaan voimakkaasti, mutta ajan mittaan vastapuoli huo-
masi, ettii Hos oli oikeassa." (ss 12/98) 

8.3.3 Ensi vaiheen toimenpiteita 

Hypp()la teki hyvaa tulosta ja uutta toimitusjohtajaa oli ryhdytty etsimaan. 
Amerilla ei siis ollut heti alkuvaiheessa mitaan syyta lahtea paakonttorista kasin 
kehittamaan uuden yksikon liiketoimintaa. Tama periaate sisaltyi selvasti 
Heikki 0. Salosen lausahdukseen heti alkuvuonna 1980: 

"Pojat perkele, me ei sitten mennii. sorkkimaan niitten bisnestii, muuten me tohrii.tiiiin 
niitten hyvii tulos." 
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Eri asia oli, etta Hypp<>lan laskentatoimen jarjestelmiii lahdettiin rauhallisesti 
muuttamaan. jotta yritys voitiin ottaa haltuun. Mm. kirjanpito, kassatoimi, res-
kontrat ja palkanlaskenta olivat kehittamisen kohteina. Amerin paakonttorista 
talousjohtaja ja kassapaallikko kavivat yhtenii paiviinii viikosta Tampereella 
koko alkuvuoden 1980 ja kehittivat asioita niita tekevien ihmisten kanssa - ei 
yksinomaan johdon kanssa. 

"Heti aJkuvuodesta 1980 oli palaveri, jossa oli esillii ne ka.sitteet, joilla pelataan. Joku 
kysyi, ettii mitii se ROA merkitsee. Joku hyppolii.liiinen heti laukaisi, ettii se on 
varm.aan roimasti voittoa Amerille." (rl2/88) 

"Paiva viikosta kehitettiin rauhallisesti asioita ruohonjuuritasolla eika hymyilty yh-
taan. Keskityttiin seuraaviin: kirjanpito, reskontra, palkanlaskenta, sisainen laskenta, 
rahoitus, raportointi. Hyppolii. piti saada integroitua Amerin jarjestelmiin." Or 1/88) 

"Alkuvuoden 1980 kaytiin Tampereella yhtena paivana viikossa Pyrittiin hoitamaan 
asioita siististi. Ei arvosteltu eika naureskeltu, vaikka vastassa olikin vanha saksalai-
nen kirjanpito. Ensimmaisellii. kerralla oli mukana my5s Amerin varatoimitusjohtaja 
Salminen. Ne olivat keskustelevia palavereja. Ei oltu muodollisia eika tehty poytii-
kirjoja paitsi rahoituksesta toimenpiteineen ja aikatauluineen." Or 1/88) 

"Amerin suunnittelujohtaja Seppo Sipola kavi Tampereella muutaman kerran, sillii 
juuri han sai aikaan Hyppolii.n historian ensimmaisen budjetin." Or 1/88) 

"Aikaisemmin ei ollut ohjausta eika valvontaa, ei tuoteryhmatasoista kateseurantaa 
eika valmistussuunnittelua. Ei oikein edes jalkilaskentaa eika hinnoittelun laskentaa." 
(pv12/98) 

"Alkuvuonna 1980 IBM-ohjelmaa muutettiin ja myyntitilastot alkoivat syntymaan 
syksyllii. ja silloin oli myos FIFO valmiina. Seuranta oli hyvin atk:lla silloin, kun teh-
tiin 1981 Hel-Papin yritysosto." (rl2/88) 

Samaan aikaan Amerin kehitysjohtaja laati Hyppolalle sen historian ensimmai-
sen budjetin. Erkki Porramon jatkaminen toimitusjohtajana lievitti henkil<>stOn 
epavarmuutta. Tasta kertoo seuraava tapahtuma: 

"Koko osakekannan myynnistii oli juuri pidetty Hyppelii.n henkil5stolle tiedotustilai-
suus, jossa oli mukana myos Amerin edustajia. Tilaisuuden paatyttya Erkki Porramo 
Ui.hti kavelemaan kohti huonettaan. Silloin haalaripukuinen tehtaan vanha tyentekija 
juoksi hanen jalkeensa ja kysyi: "Toimitusjohtaja, toimitusjohtaja, kuinkas meitin ny 
kay, kun meitit on myyty?" Siihen Porramo vastasi: "Sillii ei ole mitaan merkitystii 
kenen kassakaapissa osakekirjat ovat - toimintahan jatkuu entisellii.an". Tama kes-
kustelu levisi hetkessa huojentavana henkiloston keskuuteen." 

"Se aJkuvuosi 1980 meni ilman Amerin puuttumista liiketoimintaan. Siihen ei anta-
nut ohjeita kukaan. Heikki 0. Salosen kanssa keskusteltiin uuden toimitusjohtajan 
valitsemisesta kaksi kertaa." (ep 2/88) 
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8.4 Uusi toimitusjohtaja, uusi strategia 1980 

8.4.1 Strategian sisa.Ito 

"Menin Hyp:pOllin toimitusjohtajaksi Amerin lehti-ilmoituksen kautta. Aikaisemmin 
vuonna 1977 olin keskustellut Amerin suunnittelujohtajan kanssa Koho-Suomen 
toimitusjohtajan postista." (ol12/98) 

Kesakuussa 1980 Hyppola siis sai uuden toimitusjohtajan, ekonomi Olli Laihon. 
Han oli toiminut siihen saakka Rautakirja Oy:ssa tukkutoimintojen johtajana ja 
omasi siten syvallisen nakemyksen tukkutoimialan perustekijoista. Elokuussa 
1980 valmistui Hyppolan historian ensimmainen kirjallinen strategiasuunni-
telma, jonka sisaltO oli seuraava: 

Kannattavuus (ROI) siiilytetiiiin nykytasolla. Tama merkitsi sita, etta suuret-
kin strategiset muutokset pitaisi ajoittaa ja tehda niin, ettei kannattavuustaso 
vaarannu. Olihan Amerin kiinnostus Hyppolaan johtunut paljolti juuri yrityk-
sen hyvasta tuloksesta. 

Organisaation rakennetta sekii johtamis-, suunnittelu- ja valvontajiirjestelmiii ke-
hitetiiiin. Rakenteessa ja jarjestelmissa oli helppo huomata kehittamisen tarvetta. 
Strategiasuunnitelmassa ei kuitenkaan yksiloity mita tuo kehittaminen olisi. 
Niinpa strategian tama osa oli yleinen strateginen paamaara. 

Paperitukkukaupan Suur-Helsingin alueen markkinaosuus nostetaan koko maan 
markkinaosuuden tasolle. Kaytannossa tama tarkoitti samaa kuin Helsingin val-
loittaminen. Miten se tehtaisiin, jai tarkoituksellisesti kertomatta, silla siihen ei 
viela ollut riittavasti tietoa. Strategiapaperin ulkopuolella tapahtuneessa poh-
dinnassa oli kaksi paavaihtoehtoa: oma sisainen kehittaminen ja yritysostot. 

"Toiminta sinne missli on potentiaali. siis Helsinkiin! Strategiassa oli keskeistli, etta 
markkinaosuus kullakin alueella pitllii. olla potentiaalia vastaava." (ep 10/86) 

Rakennetaan suorat yhteydet paperinvalmistajiin. Suomalaiset paperinvalmistajat 
asioivat tukkuliikkeiden kanssa Finnpapin avulla, joka oli valmistajien markki-
nointielin. Finnpap koettiin jaykaksi ja huonosti informaatiota valittavaksi, oli-
han sen paatarkoituskin muualla - toimia vientimarkkinoinnissa. V aikka sita ei 
suoraan sanottu, strategia tahtasi talta osin Finnpapin jonkinasteiseen syrjayt-
tamiseen. Talloin olisi paremmat mahdollisuudet syvallisempaan yhteistoi-
mintaan suomalaisten paperitehtaiden kanssa. 

Kehitetiiiin tuotevalikoimaa. Strategiaa suunnittelevat tiesivat, etta tuotevali-
koimassa oli seka graafisen tukun etta paperinjalostuksen puolella runsaasti 
kehittamista. Suunnitelmassa ei kuitenkaan viela millaan tavalla kerrottu mita 
tama kehittaminen tarkoitti. 

Investoidaan kirjekuorien valmistustoimintaan. Tama osa strategiaa oli selkea 
kannanotto siihen, etta Hyppola jatkaa myos jalostusliiketoiminnassa. Silla alu-
eella tuotteet ja konekanta olivat vanhahtavia. 
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Kehitetiiiin markkinointia. Nykyaikaisen markkinoinnin koko kirjo otettiin 
aktiivisesti kayttoon. Siihen myos panostettiin maarallisesti tavalla, jota aikai-
semmin olisi pidetty tuhlaavaisuutena. 

"Aikaisemmin oli vain vanhanaikaista osta ja myy -toimintaa. Nyt siirryttiin markki-
nointiin, satsattiin palveluun. Esimerkiksi myyntihenkiloston kouluttamisella muu-
tuttiin tilauksien noutajasta myyjii-konsultiksi." (ep 10/86) 

"Aloitettiin sidosryhmiimarkkinointi eli infon antaminen sidosryhmille. Mainonnan 
suunnittelijat, kaupan ja teollisuuden piiiillikot, graafisen teollisuuden myyntiorga-
nisaatiot. Tiista kiiytimme nimitysta background prepping." (ep 10/86) 

8.4.2 Strategiaprosessi 

Am.erin yrityssuunnittelujarjestelma pakotti Olli Laihon ottamaan nopeasti 
kantaa Hyppolan strategiaan. Niinpa elokuussa 1980 paattymassa olevan Am.e-
rin strategisen suunnittelukierroksen aikana valmistui yrityksen historian en-
simmii:inen kirjallisessa muodossa oleva strategiasuunnitelma. Parissa kuukau-
dessa valmistunutta suunnitelmaa edelsi tutustuminen yritykseen, ensi vaiku-
telmat lahimmista alaisista ja niiiden avainhenkiloiden mukaan ottaminen stra-
tegian tekemiseen. Avainhenkiloita oli kolme: hallintojohtaja Raimo Lahtinen, 
markkinointipaallikko Tapio Perala ja tuotantojohtaja Pentti Vesanen. 

"Avainkaverit piti saada mukaan ratkomaan yrityksen strategiaa Piti varmistaa hei-
diin sitoutumisensa ja samalla miettiii, etta niiidenko kanssa jatkan." ( ol 9 /86) 

"Otin tietoisesti juuri niimii kolme henkiloii mukaan strategiatyohon He olivat sen 
hetken avainhenkiloitii, heidiin piti olla mukana piiiittiimiissii strategiasta." (ol9 /86) 

Uusi omistaja ei antanut uudelle toimitusjohtajalle selkeita viesteja strategian 
pohjaksi. Tiima johtui paljolti Am.erin toimitusjohtajan Heikki. 0. Salosen ta-
vasta antaa uudelle tulosyksikon vetajiille vapaat kiidet ja sitten tiiviisti tarkas-
tella miten vetaja selviaa. 

"Pyysin Hossilta kannanottoa siita milloin minun pitaisi kertoa ajatukseni HyppBliin 
strategiasta. Hos sanoi, etta saata strategia va1miiksi heti kesiilomien jiilkeen. Muita 
ohjeita en pyytanyt enkii saanut. Hossin perusviesti oli, etta mene Tampereelle ja 
hoida homma hyvin." (ol12/98) 

"Aluksi ei Amerista annettu meille kasvutavoitetta." (ol12/98) 

"Amerin antama resurssi oli taloudellinen. Ei se antanut liiketoimintaan mitaiin vi-
siota." (re 12/91) 

"Toimialan ja Hyppoliin kehittiiminen on Ollin kiisialaa eikii Amerin Mutta Amerilla 
oli omistajana oma hohtonsa, sillii kukaan ei olisi liihtenyt toihin tamperelaiseen per-
heyhtio HyppBlaiin." (re 12/91) 
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Strategiaa pohdittiin johtoryhman kokousten lisaksi kolmessa erillisessa koko 
paivan kestaneessa vapaamuotoisessa tilaisuudessa. V aikka strategisen suun-
nitelman tekeminen oli toimitusjohtajan kolmelle alaiselle uutta, he olivat tyos-
sa mukana innostuneesti. 

"Amerin mukaantulo ja Olli Laihon esittlimlit ajatukset nostivat hetkessa niikem.aan 
toimialan kokonaisuuden aikaisempaa laajemmin." (tp 11/91) 

"Toimialan ensimm.ainen suuri muutos oli se, etta Am.er osti Hypp<>lan. Nain syntyi 
resursseiltaan merkittava graafisen alan tukkuri ja paperijalostaja. Hyppoliissa alkoi 
uusi aika. Voitiin suunnitella mitii tiima toimiala ja bisnes voisi tulevaisuudessa olla. 
Tehtiin ihan selkea strategia siitii mika oli tulevaisuuden tavoite." (tp 11/91) 

Strategiaprosessin merkittavin osa, strategian toteutus, tapahtui 1980-luvulla 
usean vuoden aikana. Toteutuksessa asiat jaksotettiin niin,. etta strategiset 
muutosprosessit eivat alkaneet samanaikaisesti. Nain jai aikaa keskittya rauhas-
sa toteutuksen hyvaan lapivientiin ja saada henkilostOlle onnistumisen tunnet-
ta. Samalla tulostaso pystyttiin koko ajan pitamaan hyvalla tasolla. Strategian 
toteutusta kasitellaan yksityiskohtaisesti luvussa 8.5. 

8.4.3 Rakenne 

Heti uuden strategian luomisen jalkeen, syksylla 1980, organisaatiota ja raken-
netta selkeytettiin. Yrityksessa jo olevien avainhenkiloiden kesken jaettiin 
markkinointia, hallintoa ja tuotantoa koskevat tehtavat selkeasti ja yksiselittei-
sesti. Naita funktioita koskeva valta ja vastuu siirtyi yrityksessa ensimmaista 
kertaa funktioista vastaaville henkiloille. Aikaisemminhan toimitusjohtajan 
johtamistoimi oli kaytann5ssa sisaltanyt myos funktioita koskevan paatOksen-
teon ja vastuun - joskus jopa operatiivisenkin johtamisen osalta. 

Kuviossa 10 on organisaatiokaavio, joka tuli voimaan syksylla 1980. Sen 
sisaltoa esiteltiin "Hyppolan tiedotteessa" seuraavasti: 

Laihon (Olli Laiho, toimitusjohtaja) vastuualueeseen kuuluvat toimitusjohtajan teh-
tiivat. Naistii tiirkeimmat ovat yhtion kehittamisestii ja kehityksestii. huolehtiminen 
tiihan liittyvine suunnittelutoimintoineen. toimintapolitiikkojen maarittely, suhtei-
den hoitaminen tiirkeimpiin sidosryhmiin. 

Lahtisen (Raimo Lahtinen. hallintopaallikko) tehtiivat muodostuvat hallintotoimin-
noista. Naita ovat laskentatoimi, johon kuuluu liikekirjanpito ja sisainen laskenta se-
ka tietojiirjestelmien kehittaminen ja yllapito. Henkilosrohallinnon alueella Lahtinen 
toimii konttorin esimiehena ja vastaa koko Hyppoliin piirissa henkilostoasioiden 
hoidosta. 

V akkala (Markku V akkala, laskentapaallikko) on laskentapaallikkona Hyppoliin las-
kentatoimen spesialisti. Hanen tyonsa muodostuu laskentajiirjestelmien kehittami-
sestii ja yllapidosta, jolloin han myas huolehtii laskentatehtiivissa olevien henkiloiden 
toiden jatjestelyista. 



Toimitusjohtaja 
Olli Laiho 

Markkinointipliiillikko Hallintojohtaja Tuotantojohtaja 
Tapio Perala Raimo Lahtinen Pentti V esanen 

1--- Laskentapaiillikko Teknikko 
Markku Vakkala - Raimo Lahti 

Varastopaallikko 
Veikko Nissinen 

I Toimisto 

Tyonjohtajat 
Aluemyyntipaallikot 

Kirjekuorios.: Jaakko Maijala 
Varastonhoitajat Etela: Eino Virransalo Leikkaamo: Toivo Ojala 

Ita: Matti Henriksson Rullapussios.: Pentti Pulkkinen 
Saapuva: Eino Nalli Liinsi: Reijo Saari Tyl>paja: Matti Nyberg 
Liihteva: Lauri Oksanen Pohjoinen: Eino Pietarila Muut osastot Seppo Ohralahti 

KUVIOlO Hyppl>lan organisaatiokaavio 1980 
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Vesanen (Pentti Vesanen, tuotantojohtaja) vastaa tuotannosta ja sen tuloksesta. Tii-
miin tehtii.viin tiirkeinunat osa-alueet ovat tuotannon suunnittelu ja ohjaus, kone- ja 
laitevarustuksen ylliipito ja kehittiiminen sekii tuotevalikoim.an ja uusien tuotteiden 
kehittiiminen. Koska Hyppoliin henkilokunnasta suurin osa on tuotannollisissa teh-
tii.vissii, muodostaa oman vastuualueen henkiloasioiden hoito huomattavan osan Ve-
sasen tyostii. 

Periilii (Tapio Periilii, markkinointipiiiillikko) huolehtii Hyppoliin markkinoinnista ja 
ostotoim.innasta. Markkinointiin kuuluu asiakaskunnan ja tuotevalikoim.an kehitta-
minen, kampanjoiden ja muiden myynninedistii.mistoimien suunnittelu ja toteutta-
minen seka myyntihenkilostOn toim.innan ohjaaminen ja tukeminen. 

Ostotoim.innassa Periiliin vastuulla ovat myos jalostuksen raaka-aineostot, missii tie
tysti yhteistyo tuotannosta vastaavien henkiloiden kanssa on kiinteaa. 

Kuljetus- ja varastointikysymykset liittyvat liiheisesti markkinointiin ja ovat my08 
Periiliin vastuulla. 

Aluemyyntipaallikot vastaavat alueensa myyntitoiminnasta ja sovittujen toim.inta-
ohjelmien toteuttamisesta ja tietysti oman alueensa tuloksesta. 

Olli Laihon suoranaiset alaiset (markkinointipaallikko, hallintojohtaja, tuotan-
tojohtaja) olivat aina tottuneet kysymaan paarokset toimitusjohtajalta. Nyt ta-
hankin piti saada muutos, joka vastasi uutta vallan ja vastuun jakoa. 

"Menin kysymiiiin paatosta Olli Laiholta, joka mietti hetken ja kysyi sitten, etta eikos 
asia kuulu minun vastuualueelleni ja minun olisi siksi itse tehtii.va piiiitOs. Sanoin, 
etta niinhiin se on ja liihdin hiimmentyneena pois. Menin keskustelemaan tapauk-
sesta muiden piiiillikoiden kanssa. Yhdessii me todettiin, etta kyllii meidiin nyt pitii.ii 
tehdii itse paatokset oman vastuualueen osalta. Se vanha tapa kysya paatoksiii on nyt 
kokonaanohi" (tp9/86) 

"Kun ensim.miiinen suoranainen alainen tuli kysymiiiin paatostii. oman alueensa ope-
ratiiviseen asiaan, niin mietin hetken. Ajattelin, etta jos nyt toim.in niin kuin aikai-
semmat toimitusjohtajat, niin mikiiiin tii.ssii firmassa ei muutu." ( ol 9 f 86) 

Hyppolan henkilokunta oli tottunut asioimaan toimitusjohtajan kanssa. Tama 
johtui siita, etta koko Hypp<>lan historian ajan toimitusjohtaja oli ollut se hen-
kilo, jolta paatoksia oli kysytty. Nyt haluttiin uudenlaista vallan ja vastuun ja-
koa. Niinpa "Hypp<>lan tiedote" selvitti tata asiaa henkilostolle seuraavasti: 

Erikseen on syytii mainita, etta jokaisen esimiehen vastuualueeseen kuuluu johta-
mistehtii.vii omien suoranaisten alaisten osalta. Kiiiinny siis omaa tyotii.si koskevissa 
asioissa aina ensiksi oman esimiehesi puoleen. 
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8.5 Uuden strategian toteutuksen paakohdat 

8.5.1 Uuden toimitusjohtajan ajatuksia johtamisesta 

1980-luvun alussa Olli Laihon mielesta liikkeenjohto oli asioiden tekemista ih-
misten avulla. Organisaatio on liikkeenjohdon tyoviiline, joka mahdollistaa yk-
silosuorituksia tehokkaamman tyoskentelyn ryhmissa. Hanen mielestaan yri-
tyksella ei ole tasapainotilaa. Se muuttuu joko parempaan tai huonompaan 
suuntaa. On parempi itse tietoisesti aikaansaada mukautumista muutospainei-
siin. Muutosta vastustavat voimat ovat kuitenkin vahvoja. Niitten voittaminen 
ja hyvaksikayttaminen edellyttaa niiden syntymekanismien ymmartamista. 
Muutoksen vastavoimat perustuvat asenteisiin, organisaation kypsyyteen ja 
kulttuuriin. 

Asenteet ohjaavat kayttaytymista. Ne ovat syntyneet tunnetason kautta ja 
ovat siten muutettavissa vain tunnetason kautta. Kypsasti toimivassa organi-
saatiossa jasenet toteuttavat organisaation tavoitteita. Yksilo kulkee kypsaan 
vaiheeseen oman asemansa ja yksilotavoitevaiheen kautta. Yritysjohto ohjaa 
yrityksen toimintaa. Yrityskulttuurin kanssa ristiriitainen strategia ei toteudu. 
Se toteutuu aidosti vasta sitten, kun strategian sisalto sopii yhteen organisaation 
kulttuurin kanssa. Olli Laiho kuvasi Hyppolan ja Amerin erilaisuutta vuoden 
1979lopussa seuraavasti: 

HyppolaOy 

perustettu 1905 
perheyhtio 
liikevaihto 70 mmk 
(1986 221 mmk) 
tamperelainen 
ei suunnittelua 
sailyttava 
keskitetty 
hyva tulos 

Amer-yhtyma Oy 

perustettu 1950 
porssiyhtio 
liikevaihto 365 mmk 
(1986 2.973 mmk) 
kansainvalistyva 
vahva yrityssuunnittelu 
kasvuhakuinen 
hajautettu 
hyva tulos 

Kun Olli Laiho vuonna 1984 katseli kuluneita vuosia 1980-1984, han toi esille 
seuraavia strategian toteuttamiseen liittyvia ongelmia ja niiden ratkaisuja: 

Tapahtuma 

fuusio Ameriin 

Ongelma 

kulttuurierot, 
muutospelot 

Ratkaisu 

- prosessimainen, 
osallistuva muutos 

- itsetunnon kohotus 
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jarjestelmien tarpeellisuuden - suunnittelu itselle, 
kaynnistaminen tajuaminen, toiseksi Amerille 

muutospelot, - aloitetaan tutuista 
taidon puute, ongelma-alueista 
ajanpuute - aika vain otettiin 

- kriittisimmat asiat 
ensin kasittelyyn 

str- ja budjetti- tyolays, aika- - helpottuu vuosi vuo-
kierros pula, strategian delta: tekeva oppii 

toteuttaminen - osallistujat myynti-
miestasolta asti 

- kaytetaan paljon 
aikaa 

- on kaikkien yhteinen 
suunnitelma, johon 
sitoudutaan 

- palaute vuoden var-
rella 

- str-suunnitelma 
esillii vuoden varrella 

organisaatiomuutos nykyhenkilot ja - toiminta prosessien, 
nykyrakenne ei henkiloiden mukaan 

-luodaan pienili yksi-
koita, myyntisoluja 

- kaikilla avainhenki-
loillii mahdollisuus 
heti sen jalkeen 

- sopimattomista eroon 
- sopeutujille uudel-

leensijoitus 
- uusia hankittiin 
- huomio yksiloihin ja 
yhteensopivuuteen 

nimenmuutos henkiloston - muutettiin toiminta, 
reaktiot, vasta sitten nimi 
asiakkaiden - henkil<>stolle nimi-
reaktiot kilpailu, ennakko-

info, yt-kasittely 
- julkistaminen vasta 
sitten, kun toiminta 
oli muuttunut 
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8.5.2 Yritysosto Helsingista 

Markkinaosuuden lisaaminen Suur-Helsingin alueella ei ollut paperin tukku-
kaupassa mahdollista Tampereelta kiisin. Maantieteellinen etaisyys Tampereen 
varastosta helsink:ilaiseen painotaloon tiedettiin jo kokemuksesta 1iian suureksi. 
Etaisyys aiheutti seka kustannuksia etta palvelutason laskua. Ratkaisuksi na.h
tiin oman varaston rakentaminen Amerin eraan varastokiinteistOn yhteyteen. 
Sen suunnittelu aloitettiin vuonna 1981. 

Loppukesalla 1981 Hyppolan sisaisessa tiedotuslehdessa todettiin: "Paatos 
uuden varaston rakentamisesta Helsingin seudulle on tehty. Varasto tulee 
uloimman kehatien varrelle tontille, missa talla hetkella jo toimii V alistuksen 
varasto. Rakennettava kerrosala on 2.900 m2, ja varasto tulee palvelemaan la
hinna Suur-Helsingin aluetta. Helsingin myyntikonttori muuttaa uusiin tiloihin, 
ja samalla toimeenpannaan eraita muita asiakaspalvelua parantavia ja kustan-
nussaastoja mahdollistavia toimenpiteita. Taman hetkisen aikataulun mukaan 
varasto valmistuu huhti-toukokuussa 1982." 

"Tehtiin markkinatutkimus ja todettiin, etta meillii on heikko markkinaosuus piUi-
kaupunkiseudulla, johon kuitenkin oli keskittyneenii noin 60 % graafisen paperin 
kaupasta. Ja paatos oli se, etta sinne mennaan joko omalla varastolla ja aggressiivi-
sella markkinoinnilla tai sitten ostetaan Helsingistii Hel-Pap tai Dahlberg. Aloitettiin 
oman varaston suunnittelulla ja aggressiivisella markkinoinnilla Helsinkiin - siis 
alemmalla hinnalla." (tp 11/91) 

Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat, silla helsinkilaisen paperitukkuliikkeen, 
Helsingin Paperiteollisuus Oy:n (Hel-Pap), kanssa aloitetut yritysostoneuvot-
telut johtivat nopeasti tulokseen. Koko Hel-Papin osakekanta siirtyi 30.9.1981 
tehdylla kaupalla Amerin omistukseen. Kaupasta todettiin Hyppolan tiedotus-
lehdessa seuraavaa: 

Hel-Pap on maan toiseksi suurin kirjapaino- ja toimistopapereitten tukkuliike, liike-
vaihdoltaan kuluvana vuonna 60 miljoona.a markkaa. Hel-Pap toimii pllliasiassa Hel-
singin talousalueella, missa sillii on varasto ja konttori V antaan Kaivokselassa. Hel-
Papin toiminta tullaan liittiimlllin Hypp0Ian toimintaan, jolloin ratkaistaan kaksi tiir-
keiiii tavoitetta: markkinaosuuden nostaminen ja varastopalvelujen parantaminen 
Suur-Helsingin alueella. 

Suunniteltua Hyppoliin uutta varastoa Helsingin alueelle ei tiissii vaiheessa raken-
neta. Helsingin myyntikonttorin toiminnot siirretiiiin nykyisiin Hel-Papin tiloihin 
niin pian, kuin se on kiiytiinnOssii mahdollista. Hypp0Ian ja Hel-Papin toimintojen 
yhdistiimiseen tiihtlllivii tyo on jo aloitettu. Tavoitteena on myyntiorganisaation sekii 
varasto- ja kuljetuspalvelujen yhdistiiminen vuoden loppuun mennessii. 

Hel-Pap oli kasvanut voimakkaasti 1970-luvulla ja silla oli erittain hyva mark-
kinaosuus Suur-Helsingissa. Yrityksen myyntihenkil5sto oli hyvin palkattua ja 
osaamiseltaan parempaa kuin alalia keskimaarin. Kun Hel-Papin toimitusjoh-
taja Martti Lahteva oli todennut Hyppolan tulevan Helsinkiin aggressiivisesti 
alemmalla hinnalla, han oli tarjonnut yritystaan Amerille. 
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"Vuosina 1974-1982 Hel-Pap kasvoi nopeasti 10 miljoonasta markasta 60 miljoonaan. 
Omistajalla, Martti Lahtevalla, oli hyvli.ii bisnesajattelua. Perustilanne alalla oli 
stabiili, joten aktiivinen erottui." (rm 12/91} 

"Hel-Papin edustajamli.iirli oli suurempi kuin muilla. Jo 70-luvulla oli hyvin koulu-
tettuja vlihintlilin merkonomeja, ekonomeja ja valtmaistereita. Provisiopalkka oli sel-
lainen, ettli se pysliytti. Plili.si nimittliin helposti ministerin palkoille." (rm 12/91) 

"Hypp<>lli llihti aggressiivisesti alemmalla hinnalla Helsinkiin ja Lahteva nli.ki, ettli 
noilla Amerin resursseilla ne jyrli.ii meidli.t Lahteva otti yhteyttli Ameriin ja tarjosi 
yritystlilin. Muutenkin Amerin yritysosto tuli Lahtevalla kuin taivaan lahjana." (rm 
12/91) 

"Kun hiillostettiin alemmalla hinnalla niin Helsingin valloitus toteutui Hel-Papin 
ostolla ja sen jlilkeen oli tasapainoinen markkinaosuus koko maassa." (tp 11/91} 

"Than alussa pohdittiin ostetaanko Dahlberg, mutta sitten pli.iidyttiin Hel-Pappiin." 
(ep 10/86} 

Hyppol.an johdolle yrityskauppa aiheutti monien ongelmien ratkaisemista: 
tuotevalikoimien yhdistaminen, varastoratkaisu, jarjestelmien yhdenmukaista-
minen, henkilostojarjestelyt, myyntipiirit, palkkaus. Pahimmillaan Helsingin 
uudessa myyntikonttorissa asettui vastakkain kaksi leiria: hyppolalaiset ja hel-
pappilaiset. 

"Kahden organisaation yhdistliminen meni kokonaisuutena tyylikklilisti. Joka klili.nne 
ei tietystikli.lin mennyt ihan nappiin. Olli Laiho klivi avainhenkiloiden kanssa 
vlilittomlisti keskustelut ja onnistui sliilyttlimlili.n vlien. Muutamat olivat suuntautu-
neet pois, mutta Amerin ja Hyppollin tulo mukaan kuvaan loi lislikiinnostusta." (rm 
12/91) 

"Lopullisesti hitsaannuttiin yhteen vasta, kun muutettiin uuteen kiinteistoon Kona-
laan. Sitli ennen oli kahden myyntiporukan vlilillli pientli jumutusta." (rm 12/91) 

"Kummassakin yrityksessli. oli ollut voimakas one-man-show. Puuttui luovuutta ja 
suunnitelmallisuutta, ei otettu riskejli., eikli saanut tehdli virheitli, koska muuten 
rangaistiin. Syntyi kaksi leirili, joita ei ollut yksinomaan helppo yhdistli.ii." (ep 10/86) 

Henkilojarjestelyjen vaikeuksista huolimatta itse liiketoiminnassa pystyttiin 
pitiimaan yritysoston antama markkinaosuuden lisays. Hel-Papin varastotilat 
tiedettiin jo etukateen vanhanaikaisiksi ja toiminnan lisaantyneeseen volyymin 
nahden pieniksi. Niinpa jo vuotta myohemmin aloitettiin Helsingin liihettyville 
rakennettavan suurvaraston suunnittelu. 

Suurelta osalta juuri yritysoston vaikutuksesta Hyppol.an liikevaihto 
vuonna 1982 nousi 166 mmk:aan (vuonna 1980 107 mmk). Henkil05ron maara 
nousi 254 henkeen (184 henkea). 

"Hel-Papin osto antoi Hypp<>llille pli.iimarkkinan ja teki siitli maanlaajuisen. Siis Hel-
Pap oli strateginen akvisitio." (re 12/91) 
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"Hel-Papin ostonkin jiilkeen oltiin vielii henkisesti tamperelainen Hyppalii. Vasta uu-
si keskusvarasto Helsinkiin vuonna 1984 ja nimenvaihdos saivat lopullisen muutok-
sen aikaan." (tp 3/86) 

8.5.3 Uusia avainhenkiloita 

Uuden strategian luomisen ja.Ikeen alkoi monivuotinen toteutusprosessi. Olli 
Laiho tiesi tuon toteutustyon erittain vaativaksi. Niinpa oli selvaa, etta Hypp6la 
tarvitsi strategiansa toteuttamiseen ja tulevan kasvunsa hallitsemiseen my6s 
uusia johtotason henkiloitii - sellaisia, jotka eivat olleet vanhan hyppolalaisen 
yrityskulttuurin vankeja. Uusia avainhenkiloitii vuosina 1980-1983 olivat seu-
raavat: 

1980 Toimitusjohtaja Olli Laiho. 

Laskentapaallikko Markku V akkala, joka muutti laskentatoimen Amerin 
kaytiinnon mukaiseksi ja pani alkuun materiaalihallinnan tietojarjestelman 
rakentamisen. 

1981 Myyntipaallikko Esko Paananen, Yhtyneiltii Paperitehtaalta, joka kaksi 
vuotta myohemmin nimitettiin paperin tukkumyynnin myyntijohtajaksi. 

1982 Myyntijohtaja Kalevi Minetti, joka vastasi oman jalostetuotannon markki-
noinnista. Han siirtyi tiihan tehtavaan Ameriin kuuluvan tulosyksikon, 
Kohon, myyntijohtajan tehtiivastii. 

V almistustoiminnan johtaja Sima Ruutana, joka vastasi jalostustehtaan 
toiminnasta. Han siirtyi Hyppolaan Yhtyneisiin Paperitehtaisiin kuuluvan 
Santalahden jalostustehtaan johtajan toimesta. 

1983 Laskentapaallikko Arto Jokinen, joka nimitettiin yrityksestii poissiirtyneen 
Markku Vakkalan tilalle. 

Naitten valintojen tekeminen aiheutti Olli Laiholle paljon pohdintaa: mihin 
tehtiivaan pitiia saada lisaa voimaa, milloin uusien henkiloitten rekrytointi pima 
tehda, miten saada nykyiset avainhenkilot pysymaan yrityksessa. Uusien 
avainhenkiloiden rekrytointi ei saatavuusmielessa ollut ongelmallista, silla nyt 
Hypp6la oli aivan toisenlainen yritys kuin aikaisemmin. Silla oli Amerin re-
surssit, Amerin yhteiskuntasuhteet ja Ameriin kuulumisen vuoksi aikaisempaa 
korkeampi status. Nyt yritys oli tyopaikkana kiinnostava, silla oli selvasti odo-
tettavissa, etta sen kasvu ja kehittyminen sisaltiiisi aivan uudenlaisia mahdolli-
suuksia. 

"Millaisia nama nykyiset avainhenkilot ovat? Niiiden Lahtisen, Vesasen ja Periilii.nko 
kanssa jatkan vai pitiiliko vaihtaa vai pitaako ottaa lisaksi sisaan vielii osaavampia? 
Loppukesasta 1980 keskustelin Erkki Porramon kanssa asiasta ja han sanoi, etta kat-
sele vahiin, alii vaihda vielii." (ol9/86) 
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"lnstitutionaalinen omistaja, jolla oli fyrkkaa ja bisneksen kehittiimisen halua, palk-
kasi ammattijohdon ja maan parhaita voimia. Aikaisemmin kaikki oli ollut per-
heyrityspohjalla." (re 12/91) 

"Saatiin hyvia uusia avainhenkiloita: Vakkala, Paananen, Minetti, Ruutana, Jokinen. 
Entisetkin kasvoivat aivan yllattavasti ajan mittaan, kun saivat kasvun mahdollisuu-
den." (ol12/98) 

Vuonna 1982 Hyppolan johtoryhmaan kuului edella mainituista uusista henki-
loista Laiho, Minetti, Paananen ja Ruutana seka heidan lisakseen hallintojohtaja 
Raimo Lahtinen, joka oli tyoskennellyt Hyppolassa 26 vuotta. Johtoryhma siis 
koostui 1980-luvun tulijoista taydennettyna yhdella, talossa pitkaan olleella. 
Johtoryhmassa vallitsi heti alusta alkaen hyva henki. 

"Meista Hyppolan johtaminen oli kivaa. Meilla oli aina myos omat tavoitteet, jotka 
olivat kovemmat kuin mita Amerin paakonttorista annettiin." ( ol12/ 98) 

Uusien avainhenkiloiden tulosta huolimatta entiset keskeiset hyppolalaiset 
Raimo Lahtinen, Pentti Vesanen ja Tapio Perala jaivat yritykseen. Olli Laiho 
halusikin nain tapahtuvan, silla heilla oli hyvaa osaamista ja talon henkilosto 
arvosti heita. 

8.5.4 Organisaatiomuutos 

Uusien johtotason henkiloiden ja kasvaneen yrityskoon myota organisaation 
rakenne vaati jalleen tarkistamista. Kuviossa 11 on esitetty vuonna 1984 voi-
maantullut uusi organisaatio. Siina kumpikin liiketoiminta-alue, paperin tuk
kumyynti ja jalostustoiminta, sai oman markkinointiorganisaationsa. Kumpikin 
kaytti kuitenkin samaa myyntiorganisaatiota, joten yritys siirtyi talta osalta 
matriisiorganisaatioon. 

"Olli Laiho sanoi, etta nyt pitlili opetella yhteistyota matriisiorganisaatiossa. Kylla sita 
vuoden verran opeteltiinkin!" (tp 9 /86) 

Ns. vanhoja hyppolalaisia on nimetty edella mainitussa kuviossa nelja. Heista 
hallintojohtaja Raimo Lahtinen ja lantisen alueen myyntipaallikko Reijo Saari 
olivat vuoden 1979 aikaisella paikallaan. Tapio Perala oli siirtynyt uuteen teh-
tavaan itaisen alueen myyntipaallikoksi ja Pentti Vesanen tuotantopaallikoksi. 

"Luotiin uusi organisaatio, luova ilmapiiri ja tuloskasitteet. Organisaatiolaatikot eivat 
saaneet olla jaykkia." (ep 10/86) 

8.5.5 Finnpap uhkana 

Suomen paperitehtaiden yhdistys, Finnpap, oli suomalaisten paperinvalmista-
jien perustama ja omistama markkinointielin, joka hoiti jasentensa tuotteiden 
markkinoinnin seka ulkomailla etta Suomessa. Se kiinnostui 1980-luvulla tuk
kuliiketoiminnasta. Syyna oli halu paasta kontrolloimaan jakelukanavaa. 
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"Finnpap ei ole sinlinsa tukkuliike, vaan sen toimintatapa on toinen. Siksi se ei ole 
koskaan ollut erityisemmin suosittu eurooppalaisten tukkuliikkeiden piirissa, koska 
Finnpap on hoitanut suuret asiakkaat ja antanut tukkureille loput Ei.ka mi.kaan tuk-
kuri toimi, jos tehdas poimii rusinat pullasta. Niinpa, kun Suomessa on alettu val-
mistamaan tukkuliikkeille sopivia laatuja niin Finnpapilla on ollut vaikeuksia. Siis 
silta on puuttunut osaamista." (re 12/91) 

"Tehtaat ryhtyivat ostamaan tukkukauppoja 80-luvulla ja toimialan uudelleenstruk-
turointi Iahti liikkeelle monessa maassa ajatuksella "me--too". Esimerkiksi Finnpap ja 
muutamat tehtaat perustivat yhdessa osuuskuntaperiaatteella tukkuliikkeen Englan-
tiin. Siina Finnpapin asema oli maaraava. Siis bulkkiajattelun miehet maarasivat, 
mutta eivat tunteneet tukkukauppaa. Ei ollut selvaa kuvaa mita tukkukaupalla ha-
luttiin." (re 12/91) 

"Sarna tapahtui Suomessa 80-luvulla, kun Finnpap perusti tukkukaupan. Meidankin 
pitas. olla mukana! Se siina oli keskeista - ei niinkaan tarkasti pohdittu strategia. 
Oman kanavan kontrolloimisen halu oli suuri. Kaikki ne tehtaat, jotka ovat ostaneet 
tukkureita Euroopasta, niilla on syyna, etta olisi yksi kanava, jota itse kontrolloit." (re 
12/91) 

Vuonna 1982 Finnpap teki kaikki paperitukkuliikkeet ylliittaneen strategisen 
paatoksen. Se perusti paperitukkuliikkeen ja ryhtyi siis kilpailemaan tukkulii
keasiakkaittensa kanssa. Tehdyn ratkaisun taustalla saattoi olla pelko alan liial
lisesta keskittymisesta: Amer oli ostanut Hypp<>Ian ja Hel-Papin. Fundus oli 
ostanut Dahbergin. 

"Hel-Papissa oli ollut apulaisjohtaja, joka sitten meni Hyppolaan ja sielta Finnpap-
piin. Monet sanoivat, etta kun han on turhautunut kahdessa tukkurissa niin nyt tulee 
Finnpappiin tukkukaupan tappolinja." (rm 12/91) 

"Kymilla oli Helsingissa tukkuvarasto, josta painotalot ostivat. Pienet tukkuliikkeet 
hyotyivat siita. Tasta samaisesta varastosta tuli Finnpapin tukkuvarasto, joka 
sitten parin vuoden kuluttua lopetettiin." (rm 12/91) 

"Finnpapilla oli ajatus, etta tukkuri ei ole legitiimi jakeluorganisaatio, vaan vali.kasi, 
joka maksaa. Siksi perustivat oman tukkuliikkeen ja uhosivat kaappaavansa Suomen 
tukkurimarkkinat nopeasti. Mutta niin ei kaynyt." (re 12/ 91) 

"Sitten tuli meidan kuvio, jossa Finnpap ei piirjannyt ja niinpa perustivat oman tu-
kun. Ajattelivat, etta tukkurin perustaminen voidaan polkaista noin vain. Se perustui 
revanssihenkeen. Tukijana olivat Kymi ja Veitsiluoto. Merkittavin epailijoista oli 
Yhtyneet Paperitehtaat" (ep 12/91) 

"Vuonna 1982 Finnpap perusti tukkuliikkeen Kaukokiidon tiloihin. Finnpap romah
dutti hintatason. Asiakkaat halusivat palvelua ja gourmet -tasoa, mutta saivat vain 
bulkkilaatua eli hernekeittoa. Finnpap ei osannut hommaa, mutta tuo kaikki alensi 
Hyppalankin tulosta." (ep 10/86) 

Paperitukkuliikkeitten piirissa tekoa pidettiin hyokkayksena niita vastaan. Tata 
kasitysta vahvisti se, etta Finnpap selvasti alensi totuttua hintatasoa. Muiden 
arveltiin seuraavan mukana ja siten heikentavan kannattavuuttaan. Hyvin no-
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peasti kavi kuitenkin ilmi, etta Finnpapilla ei ollut riittavasti osaamista, joten 
toiminta oli alusta alkaen voim.akkaasti tappiollista. Yhtii merkittavaa oli, etta 
Amerin korkein johto aloitti neuvottelut kunkin paperitehtaan ylimman johdon 
kanssa. Runsaan vuoden kuluttua Finnpap joutui lopettamaan aloittamansa 
tukkuliikekokeilun. 

"Hos ja Olli Laiho neuvottelivat teollisuuden vuorineuvosten kanssa ja me muut seu-
raavan tason kanssa. Finnpapin omistajat kasiteltiin yksi kerrallaan hajoita ja hallitse 
-periaatteella. Kerrottiin selektiivisesta tuotepolitiikasta, tukkuliikkeiden roolista, 
menneisyydestii ja tulevaisuudesta. Paperiteollisuus niiki, etta Hyppolli osaa ja visi-
oi" (ep 10/86) 

"Finnpap epaonnistui tukkuriseikailussaan siksi, etta sillli oli vain bulkkilaatua, eivat 
osanneet hinnoittelua, tuoteherkut puuttuivat, ei ollut ammattitaitoa, bisneskonsepti 
oli vaarii. Se oli heti alusta alkaen loss-maker ja tehtaat lopettivat touhun, kun tulos 
oli miinuksella. Lopetuskustannuksetkin olivat melkoisel" (ep 12/91) 

"Finnpapissa vaitetiliin viellikin, etta ne osaavat tukkukaupan. Nliin viiitetiliin hieno-
paperipuolella ylintii johtoa myoten. Tosiasiassa ne ovat ottaneet takkiinsa jokaisessa 
tukkukaupassa, jossa ovat olleetmukana." (re 12/91) 

Hyppola sai siis torjuttua taman uhkan, joka pahim.millaan olisi saattanut olla 
hyvin kohtalokas. Olihan Finnpap resursseiltaan ja suhteiltaan ylivertainen, 
kun taustalla oli koko suomalainen paperiteollisuus. Tulevaisuutta ajatelle tii-
ma episodi oli erittiiin merkittava. Sen aikana Hyppala paasi esittiimaan nake-
myksiaan paperin tukkuliiketoim.innasta. Tama merkitsi myos syventyneitii 
keskusteluyhteyksia paperiteollisuuden ja Olli Laihon valille. Nailla seikoilla oli 
vaikutusta, kun koko graafisen paperin tukkuliiketoim.innan rakennetta muu-
tettiin voim.akkaasti muutamaa vuotta myohemmin. 

8.5.6 Uusi keskusvarasto 

Hel-Papin oston yhteydessa tulleet varastotilat tiedettiin 1iian pieniksi ja sok-
keloisiksi. Niinpa ryhdyttiin jatkamaan aikaisemmin valmisteltua oman uuden 
keskusvaraston suunnittelua. Tavoitteena oli turvata liiketoim.innan taloudelli-
suus ja kilpailukyky Uudenmaan laanissa, jossa kulutettiin noin 60 % painopa-
perista. Tama merkitsi sellaisen keskusvaraston rakentamista, johon voitaisiin 
sijoittaa myos Etela-Suomen myyntikonttori. 

Tampereen kiinteistoon jaisi toim.im.aan jalostustehdas raaka-ainevarastoi-
neen ja Hyppolan pillonttori. Tukkukaupan varastotoim.innoista Tampereella 
hoidettaisiin vain valittoman vaikutusalueen edellyttamat varastoterminaali-
toim.innot. 

"Ei satelliitteja, vaan yksi keskitetty varasto juuri Helsinkiin. Graafisessa paperissa 
Uusimaa oli 60 % kokonaismarkkinoista. Samalla saatiin tilaa Tampereen kiinteis-
t6stii jalostustehtaan laajennuksiin." (ep 10/86) 
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Hyppola sai Amerin keskushallinnolta henkiloresursseja tontin hankintaan, 
rakennuksen suunnitteluun ja rakentamisen valvontaan. Projektissa oli keskei-
sesti koko ajan mukana Amerin kehitysjohtaja. Tavoitteena oli saada uusi kes-
kusvarasto kayttOOn syksylla 1984. 

Alkuvuonna 1983 henkilasrolle tiedotettiin uuden keskusvaraston raken-
nussuunnitelmasta. Syksylla 1983 Hyppolan sisaisessa tiedotteessa kerrottiin 
uuteen varastoon liittyvista henkilostokysymyksista seuraavasti: 

Muutosten vaikutus henkilosrotarpeeseen on parhaillaan selvityksen kohteena. Suu-
ruusluokkalukuna voidaan kuitenkin nihdii, etta Tampereen varasto-, kuljetus- ja 
leikkaustoiminnoissa syntyy noin 25 henkilon vahennys ja Helsingissii. noin 10-15 
henkilon lisii.ys. Koska aikaa jii.rjestelyihin on vuosi ja henkilostotarpeen vii.henemi-
seen on jo osittain varauduttu sohnimalla mii.ii.rii.aikaisia tyosuhteita, pystyttlineen 
asia hoitamaan ihnan tarpeettoman suuria vaikeuksia. Tyonantajan ja tyontekijOiden 
edustajien kesken kaytii.vat asiaa koskevat neuvottelut kaynnistetaan lahipaivina. 

Rakennus oli kokonaistilavuudeltaan 98.000 m3 ja lattiapinta-alaltaan 12.400 m2• 

V arasto oli ns. korkeavarasto, tilakorkeudeltaan kahdeksan metria. Siihen tu1i 
paikat 15.000 kuormalavalle. Keskusvaraston muuttotapahtuma marraskuussa 
1984 Tampereelta Helsinkiin vaikutti jonkin aikaa toimintaan hairitsevasti. Uu-
det tilat, uudet ihmiset ja uudet tyoryhmat vaativat oman sisaanajoaikansa. Sa-
maan aikaan siirryttiin lisaksi uuteen tosiaikaiseen materiaalihallintaan. 

"Keskeisin muutos on ollut se, ettli seitsemasta toimipisteesta ja varastosta on tultu 
yhteen taloon, jossa on paras logistiikka. Se antoi meille 80-luvun jalkipuoliskolla 
etumatkaa kilpailijoihin." (re 12/91) 

Kolme vuotta myohemmin, vuonna 1987, muutti koko yrityksen paakonttori 
Tampereelta keskusvaraston tiloihin Helsinkiin. Tampereelle jaivat paikallinen 
myyntikonttori ja kirjekuoritehdas. Nyt yritys oli entista vahemman tampere-
lainen. Sita se oli myas nimensa puolesta, joka oli vuonna 1984 muutettu. Hyp-
polan uusi nimi oli Amerpap. 

"Tampereelta Helsinkiin muuttaa yhdeksan henkiloa. Se toteutuu syksylla 1987. 
Tampereelle jii.a myyntikonttori ja kirjekuoritehdas. Paii.paikkana on sitten Helsinki." 
(tp 9/86) 

8.5.7 Logistiikan kehittiminen 

"Logistiikka on tukkuliikkeen tuotantotoimintaa", sanoi eras taman tutkimuk-
sen haastatelluista. Tukkuliikkeen tehtavana on tilata, varastoida ja kuljettaa 
fyysista tuotettaan, ja myos tietoa, mahdollisimman tehokkaasti ja samalla pal-
vella tilaustenkasittely- ja toimitusjarjestelmillaan asiakasta mahdollisimman 
hyvin. Hyppolan logistiikkaa kehitettiin juuri noilla alueilla. Tyo aloitettiin tie-
tojarjestelmien kehittamisesta heti, kun Amer oli tullut omistajaksi. Tahan liittyi 
myos alan yrityksiin tutustuminen muualla Euroopassa. 
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"Suuri asia oli tietoji:irjestelmien rakentaminen ja hyodyntliminen. Lahdettiin kehit-
tlimiilin reaaliaikaista tietoji:irjestelmliii. Sen kehittfuninen alkoi heti, kun Amer tuli 
mukaan. Ja muut ovat tulleet perassii." (tp 11/91) 

"Tietojarjestelma on osa logistiikkaa. Nykyaikaista varastointiji:irjestelmaa kehitetta-
essa me oltiin Suomessa pioneereja. Tutkittiin ympari Eurooppaa tukkukauppoja, siis 
millainen tieto- ja varastointiji:irjestelma niilla oli ja millainen toimitusjarjestelma. 
Sveitsissii kaytiin kahdessa tukkurissa ja Englannissa ja Ruotsissa yhdessii. Ne kaikki 
olivat johtavia tukkukauppoja Euroopassa. Siita me kehitettiin Suomeen sopiva jar-
jestelma." (tp 11/91) 

Vuosina 1983-1984 Hypp<>Ian sisais~ tiedotteissa esiteltiin henkilesrolle tie-
tojarjestelman kehittamista. Talloin oli puhe atk:n reaaliajasta, myyntitilaus-, 
varasto- ja ostotilaustoiminnoista. Vuonna 1984 kayttOOnotetut uudet ohjelmat 
eivat toimineet toivotulla tavalla. Siita aiheutui ongelmia puoleksi vuodeksi 
juuri samaan aikaan, kun uusi keskusvarasto oli aloittanut toimintansa. 

(26.4.1983) Nykyiset atk-ji:irjestelmat uusitaan Iahivuosien aikana ja samalla siirrytaan 
nk. tosiaika- eli ajantasaymparistoon. Ensi vaiheessa rakennetaan materiaalinhallin-
taji:irjestelma, joka tarkoittaa myyntitilaus-, varasto- ja ostotilaustoimintojen seka 
laskutuksen ji:irjestelmien rakentamista uudenaikaiseen klisittely-ymparistOon. 

(7.12.1983) Suunnitelmien mukaan aloitetaan runko-ohjelmiston testaus ensi marras-
kuussa, jolloin tapahtuvat ensimmaiset laiteasennukset Kaivokselaan ja Tampereelle. 
Kayttajien koulutus aloitetaan jo tammikuussa. 

(23.2.1984) Uuteen atk-jarjestelmaan siirtyminen on iso prosessi ja se vaatii paljon 
tyota kaikilla organisaation tasoilla. Uuden systeemin toimivuus ja kayttOkelpoisuus 
on pitkalti riippuvainen perustietojen sisallosta. 

(16.10.1984) Muutos vanhasta toimintatavasta nykyaikaiseen atk-ji:irjestelmaan on 
ollut odotettua vaikeampi. Valttavasta hyvaan tai tyydyttavaankin vaiheeseen paa-
seminen edellyttaa kaikessa toiminnassa kurinalaisuutta, silla iso ji:irjestelma ei salli 
improvisointeja. 

Syyt ongelmiin, kun siirryttiin uuteen atk-jarjestelmaan, johtuivat uuden jarjes-
telman puutteista ja sita kayttavien ihmisten huonosta jarjestelmakurista. On
gelmista olisi ehka selvitty, jos olisi ollut resursseja pitaa ylla kahta jarjestelmaa 
rinnakkain. 

"Ei ollut resursseja pima kahta ji:irjestelmliii rinnakkain. Ja niin tapahtui logistiikan 
pettaminen puolen vuoden ajaksi Uudessa ji:irjestelmassa oli puutteita ja sitten oli 
huono ji:irjestelmakuri Kaikki tilaukset eivat menneet lapi tai laskuja ei tulostunut." 
(rm12/91) 

Logistiikan kehittaminen ulotettiin taman jalkeen kahteen suuntaan: tavaran-
toimittajiin pain ja asiakkaisiin pain. Ostotoimintaa seka tilaus- ja kuljetustoi-
mintaa kehitettiin. Tama merkitsi yha tiiviimpaa yhteistyota seka tavarantoi-
mittajien etta asiakkaiden kanssa. Se loi pohjaa tuleville toimialan muutoksille. 
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"Ja sitten logistiikkaa siirrettiin sinne missii. oli markkinat. Meillii. oli monta varastoa 
ja paljon sisii.isiii siirtoja ja sitii. kautta ei ollut hyvii.ii. asiakaspalvelua. Nyt asiakaspal-
velu keskitettiin yhteen paikkaan ja palveltiin nopeasti. Toimitukset Helsingissa kak
si kertaa piiiviissa ja muualle Suomeen tarkat reitit. Rovaniemi sai yhtii. hyviin pal-
velun kuin Hiimeenlinna. Poistettiin toiminnasta ad hoc ja opetettiin asiakkaat tilaa-
maan tiettyyn hetkeen mennessa. Samalla hoidettiin sidotun pii.ii.oman ongelmaa. 
Logistiikkahan on tukkurin tuotantotoimintaa." (ep 12/91) 

"Logistiikan muutos on ollut merkittii.vii.ii.. Siis koko ketju alusta loppuun tietoteknii-
kan apuvalineineen. Logistiikan muutos alkoi ostamisesta. Ei enii.ii. kerjatii. eikii osteta, 
vaan myydiiiin. Sitten oltiin ikiiii.n kuin tehtaat omistaisivat meidiit - hyvin lii.heisessii 
yhteistyossa. Hyodynnettiin itseniiisyyden tuoma joustavuus ja optimoitiin se mitii. 
tuo yhteistyo toi tullessaan. Siinii se juju." (ep 12/91) 

"Dahlbergin logistiikka ei ole Hyppoliin tasolla. Markkinointi-imitaatio on helpom-
paa kuin logistiikka-imitaatio. Strategisen suunnittelun ja uuden luomisen tasolla 
Dahlberg ei piirjaii., mutta osaavat jiiljitellii." (ep 12/91) 

8.5.8 Nimi vaihdetaan 

Vuonna 1980 Hyppola fuusioitiin Ameriin. Kun toimintaa oli merkittavasti 
muutettu ja kun uusi keskusvarasto oli rakenteilla, nimenvaihto tu1i ajankohtai-
seksi. Alkuvuonna 1984 todettiin sisaisessa tiedotteessa seuraavaa: 

Toiminnan kehityttyii. voimakkaasti on katsottu tarpeelliseksi modernisoida myos 
toiminimi. Nimellii "Hyppolii." on kyllii vanhan asiakaskunnan keskuudessa hyvii. 
maine, mutta uusia llikeyhteyksiii. avattaessa siihen liittyy jonkin verran haitallisesti 
pienehkon, ehkii. vanhanaikaisenkin yrityksen mielikuva. Kun lisii.ksi nimi on ii.iin
neasultaan ulkomaisissa yhteyksissii.iin melko mahdoton, on se pii.ii.tetty vaihtaa. Tatii. 
mieltii. oli myos yt-neuvottelukunta, kun asiaa viime kokouksessa kiisiteltiin. 

Uudeksi nimeksi valittiin Amerpap. Fuusiosta johtui, etta tulosyksikon nimi sai 
seuraavan muodon: Amer-yhtyma Oy AMERP AP. Uusi nimi oli merkittava 
muutos, kun siirryttiin tamperelaisesta yrityksesta kohti helsink:ilaistyvaa alan 
johtavaa yritysta. Tiissii tutkimuksessa yrityksestii kuitenkin kiiytetiiiin selvyyden 
vuoksi koko ajan nimeii Hypp6lii. 

8.5.9 Tukku- ja jalostustoiminnan kehittaminen 

Tukkutoiminta 

Tukkutoiminnassa suuria paatoksili olivat Hel-Papin ostaminen ja uuden kes-
kusvaraston rakentaminen. Niiden ansiosta markkinaosuus ja koko yrityksen 
painoarvo kasvoivat. Myos tuotevalikoimaa ja muuta markkinointia kehitettiin. 
Tuotevalikoiman kilpailukykyyn vaikutti edistavasti selektiivinen paamiespo-
litiikka. Suomesta valittiin parhaat paperinvalmistajat ja paperilaadut. Ulko-
mailta otettiin yksinmyyntiin markkinajohtajien parhaat tuotteet. 
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"V alittiin selektiivinen pliiimiespolitiikka. Siis yksinmyyntituotteet, jos vain mahdol-
lista. Ja lisaksi ulkomaiset markkinajohtajat, jotka olivat laadukkaita. Suomesta siis 
parhaat" (ep 12/91) 

"Rakennettiin ihan uusi toimittajapohja. V alittiin ne hevoset, jotka juoksevat parhai-
ten. Kasvun lisaksi tiimli oli strategiassa keskeistli. Luotiin hyvat suhteet sekii 
koti- etta ulkomaille ja otettiin hyvin tarkkaan selville kenen kanssa ryhdytlilin yh-
teistyohon. Tamperelainen Hyppolii ei osannut aktivoida vanhoja eikii uusia suhtei-
ta, mutta me osattiin tehda se." (ep 12/91) 

"Tuotesortimentti supistui alussa, kun valittiin meille sopivat piilimiehet Varaston 
kierto saatiin neljiin ja viiden viilille. Aikaisemmin oli liikaa tuotteita ja plilillekkliisili 
tuotteita. Sidotun pliaoman tuotto parani." (ep 12/91) 

"Luotiin suorat yhteydet ulkomaisiin tavarantoimittajiin ja siihen agenttien rooli lop-
pui." (ep 12/91) 

Markkinoinnin kohderyhmana olivat my08 kaupan ja teollisuuden mainos-
paallikot ja graafisen teollisuuden myyntiorganisaatiot - eivat pe1kastaan graa-
fisen teollisuuden osto-organisaatiot. Markkinointiin panostettiin merkittavasti 
aikaisempaa enemman. Yksittaiset markkinointitoimenpiteet saattoivat olla 
mittavia. Yksi esimerkki tasta oli yli miljoona markkaa maksanut tuotemalli-
luettelo. 

"Kun sisliinen laskentatoimi kehittyi, voitiin tulosta seurata tuote- ja asiakasryhmit-
tliin. Saatiin myynnin johtamiseen tietoa." (tp 9 /86) 

"Me emme ole tavaratalo emmekii niche-talo. Me vaan katsottiin mitli ne asiakkaat 
ovatja niille sitten sopivaa tavaraa." (ep 12/91) 

"Haettiin ihan uusimalli. Tehtaat kyllii kuuntelivat meitli. Rullabisnes ja bulkkibisnes 
oli tehtaille se mitli ne osasivat. Tiedettiin, etta tehtaat halusivat tonneja ja lisaksi lu-
pausten pitlimistli. Saatiin hyva luottamus, meiltii kysyttiin asioita, tuli hyvli nimi. Se 
on ollut eras avainasia." (ep 12/91) 

"Ei jatkettu kolmen tiihtimyyjlin varassa, sillii siinli oli liikaa riskejii. Haluttiin uusia 
miehili. Yksi tiihtimyyjista irtisanottiin, kun ei suostunut uudenlaiseen yhteistyohon." 
(tp 9/86) 

Kun keskusvaraston toiminta ja reaaliaikainen materiaalihallinta saatiin alku
vaikeuksien jalkeen toimimaan, ne paransivat kilpailukykya merkittavasti. 

Jalostustoiminta 

Vuonna 1982 yrityksen palvelukseen tuli paperijalosteiden myyntijohtajaksi 
Kalevi Minetti ja jalostustehtaan tuotantojohtajaksi Simo Ruutana. Heidan joh-
dollaan ryhdyttiin tuotesuunnittelua, markkinointia ja valmistusta kehittamaan 
ripeasti. Postikaaremarkkinat analysoitiin. Valtion virastojen, kuntien, kaupan, 
teollisuuden ja suoramarkkinoinnin tarpeet kartoitettiin. 
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"Kyllii heti naki, etta taallii tarvittiin tuotantojohtajaa!" (sr 2/88) 

"Vielli vuonna 1982 jalostettiin paperia ja tuotteita tukkukaupalle. Tehtiin yksinker-
taisia vakiotuotteita klisityovaltaisesti. Kehittiimistoiminta oli viihliistii." (sr 2/88) 

"Oli alkeelliset koneet, ei investointeja, suuri joukko epiimiiiiraisiii tuotteita, tuotan-
totekniikka vanhanaikaista. Tehtiin kenkalaatikoita, leivosrasioita, hygieniakasineita, 
painettuja kaupan kiiiireitii ja klisityokirjekuoria. Monessa oli tosi alhainen jalos-
tusaste. Se oli hyvin tyovaltaista ja vanhalla periaatteella, etta tehdiiiin viihiin kaik
kea." (sr 2/88) 

Paperinjalostukseen jatettiin vain yksi tuoteryhma - postin kaareet kirjekuoret, 
kirjepussit, tavaroiden Uihetyspussit. Tuolla alueella tiedettiin olevan kasvavat 
markkinat. I<aikista muista jalostustuotteista luovuttiin samalla. Yritys ryhtyi 
kilpailemaan voimakkaasti kirjekuoriliiketoiminnassa alan johtavan yrityksen 
Haarlan kanssa. 

Investoinnit uudenaikaisiin tuotantolinjoihin ja voimakas markkinointi 
nostivat vuodesta 1979 vuoteen 1986 yrityksen markkinaosuuden kirjekuorissa 
10 prosentista 30 prosenttiin. 

"Hypp()lli oli ollut vain graafisen teollisuuden palvelija. Nyt Olli Laiho antoi meille 
valtaa kehittaa jalostepuolta, jossa pitkiiiin oli toimittu samojen standardituotteiden 
varassa. Tehtaalla investoitiin koneisiin ja laitteisiin. Ryhdyttiin tekemiiiin tuotteita 
markkinoiden tarpeiden mukaan." (sr 3/86) 

II Aikaisemmin Saastiiminen pidettiin kunniassa. Asiakkaan tarpeita ei huomioitu, 
vaan valmistettiin sitii mika oli paassyt varastosta loppumaan. Tuotannossa oli 
muutoksiin enemmiin vastustusta kuin myynnissii. Se oli sitii vanhaa hypp()llilliistii 
hapatusta." (km 9/86) 

"Matriisiorganisaatiossa sitten jokainen joutui nayttiimiiiin osaamisensa. Siinii kasvoi 
keskinainen kunnioitus. Tatii puuhaa on saanut vetaa kuin omaa yritystaan, kun Olli 
Laiho on keskittynyt etupaassii tukkutoimintaan." (km 9/86) 

"Vuonna 1979 tuli ensimmiiinen kirjekuorirotaatio, jossa oli kuusi henkea ja 250 
kuorta minuutissa. Nyt, vuonna 1986, on nelja linjaa, joissa kaksi henkiloa kullakin 
linjalla. Ja jokainen linja tuuppaa 500 kuorta minuutissa." (tp 9 /86) 

"Vuonna 1979 Haarlalla oli kirjekuorimarkkinoista 70 %, vuonna 1986 noin 50%. 
Meidan markkinaosuus on kasvanut 10 prosentista 30 prosenttiin." (tp 9 /86) 
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8.6 Toimialarakenteen muutos 

8.6.1 Toimialarakenne 1979 

Graafisen paperin tukkukaupan toimialarakenne vuonna 1979 oli kuviossa 12 
esitetyn kaltainen. Tama tilanne vallitsi aina 1980-luvun jalkipuoliskolla ta-
pahtuneeseen toimialarakenteen muutokseen saakka. 

Tavarantoimittajat 

Tavarantoimittajat olivat koti- ja ulkomaisia paperiteollisuusyrityksia. Kotimai-
set hoitivat Suomen markkinat Finnpapin avulla, jonka omistajina olivat kaikki 
muut paitsi Enso, joka oli jaanyt pois Finnpapista aikaisemmin 1970-luvulla. 
Finnpapin kautta hoidettiin tilaukset ja laskutus. Tavaravirta sen sijaan meni 
tukkuliikkeille suoraan Finnpapin omistajayrityksista. Osa paperivirrasta meni 
paperiteollisuudesta suoraan painotaloille. Talloin olivat kyseessa suuret kirja-
kustantajat ja lehtitalot. Silloinkin Finnpap hoiti tilaukset ja laskutuksen. Talloin 
tavarantoimittajat itse asiassa kilpailivat tukkuliikkeiden kanssa. 

"Kyllii. ne kilpailivat, mutta eivat pystyneet tarjoamaan samaa palvelua." (ep 12/98) 

Jokaiselta kotimaiselta tavarantoimittajalta oli tavaravirta jokaiseen tukkuliik-
keeseen, joiden paperivalikoimat siis olivat talta osalta taysin identtiset kaikki 
tukkuliikkeet myivat kaikkea. Toimitusajat tukkuliikkeille olivat pitkat ja pape-
rin saatavuus oli yleensakin hieman epavarmaa. Jos tavarantoimittajien vienti 
veti hyvin, eivat kotimaan tukkuliikkeet valttamatta saaneet haluamiaan pape-
rilaatuja ja -maaria. Kotimaisilla tavarantoimittajilla ei ollut merkkituotteita. 
Samanlaisia paperilaatuja tarjosi siis moni tavarantoimittaja. Paperi koettiin 
bulkkitavaraksi. 

"Tuotteet olivat vahenunlin jalostettuja, merkkituotteita ei ollut ja monella tehtaalla 
oli samanlaisia tuotteita." (tp 11/91) 

"80-luvun alussa suomalaisella paperiteollisuudella alkoi olla merkkitavaroita, tosin 
hieman kfunpelOita. Promootioita ei tajuttu tehtailla. Saattoi olla hyva tuote, mutta 
ehka rumasti pakattuna." (ep 12/91) 

Ulkomaisilla tavarantoimittajilla sen sijaan oli merkkituotteita, jotka myos pa-
perilaadun puolesta saattoivat puuttua Suomesta. Ulkomaiset myivat itse pape-
rinsa tukkuliikkeille tai agenttien valityksella tukkuliikkeille ja suoraan paino-
taloille. Eras ulkomaisista tavarantoimittajista, Wiggins Teap, oli hankkinut 
omistukseensa tukkuliikkeen Suomesta: Aarne Laaksonen Oy:n. Wiggins oli siis 
ainoa tavarantoimittaja, joka oli tukkuliikeomistuksella varmistanut tuotteiden-
sa markkinoinnin Suomessa. 
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Tukkuliikkeet 

Tukkuliikkeet olivat suomalaisia yrityksia, jotka ostivat graafista paperia koti-
ja ulkomaisilta paperinvalmistajilta. Tukkuliikkeet muodostivat paperivalikoi-
man, jota ne pyrkivat tarjoamaan painotaloille varmasti ja nopeasti. Tukkuliik-
keet olivat perheyrityksili, jotka olivat paaasiassa pienehkoja ja resursseiltaan 
vaatimattomia. Tasta olivat poikkeuksena Hyppola ja Aarne Laaksonen Oy. 
Tavarantoimittajien ja tukkuliikkeiden suhteita oli leimannut pysahtyneisyys: 
samat rakenteet olivat vallinneet 1950-luvulta J.ahtien. 

"Oli maaratty staattisuus alalla pitkai:in. .. 60- ja 70-luvuilla aina vaan sama systeemi." 
(epll/91) 

Koska paperiteollisuuden toimitusvarmuuteen ei aina voinut luottaa, oli pape-
rin saatavuus tukkuliikkeille merkittava kilpailutekija. Hyppala varmisti saata-
vuutta tekemalla tavarantoimittajien kanssa muita suurempia ostosopimuksia 
ja maksamalla tilaukset etukateen. 

"Tukkuliikkeilla ei ollut yhteensakaan merkittavasti neuvotteluvoimaa paperitehtai-
siin nahden. Niinpa esimerkiksi ajatukset yhteisostoista torpedoitiin tiukasti." (ep 
9/86) 

Painotalot 

Suuret kirjankustantajat ja lehtitalot ostivat paperinsa suoraan tavarantoimitta-
jilta. Muut ostivat paperinsa tukkuliikkeilta. Painotalot saattoivat vapaasti va-
lita tavarantoimittajansa, joita saatettiin vaihtaa ja kayttaa useampaa samanai-
kaisesti. Vuosisopimuksia ei juurikaan ollut. 

Koska paperin saatavuus oli ongelmana, pitivat suurimmat painotalot pa-
peria jonkin verran myos omissa varastoissaan. Paperin hinnan jatkuvasti 
noustessa se oli myos kannattavaa. Saatavuuden lisaksi toimitusnopeus oli tar-
keaa. Kaupankaynti tukkuliikkeiden kanssa perustui henkilokohtaisiin suhtei-
siin. Teknisesta laadusta ei juuri keskusteltu. 

8.6.2 Muutoksen tausta 

Toimialan, graafisen paperin tukkukaupan, rakennemuutoksessa yhdella yri-
tyksella, Hyppolalla, ja sen omistajalla Amerilla oli merkittava rooli. Voi jopa 
vaittaa, etta juuri niiden toiminta sai aikaan toimialan merkittavat rakenne-
muutokset, vaikkakin muutokseen vaikuttivat myos paperinvalmistajat ja 
Finnpap. 

"Me Amerin puolella nahdaan, etta me ollaan oltu se voimatekija, se liipasintapah-
tumien aikaansaaja, joka on muuttanut toimialaa." (tp 11/91) 
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"Tama koko muutos ei ole funktiota yksinomaan siita mita tapahtui tukkuliikeken-
tassa, vaan mita tapahtui Finnpapissa ja tehtaissa. Ympiiristoolosuhteet olivat erilai-
set ennen tapahtumaa ja sen jalkeen." (re 12/91) 

Amerin tulo Hyppi>lan omistajaksi vuonna 1979 muutti tilannetta. Hyppolan 
taloudelliset ja liikkeenjohdolliset resurssit kasvoivat huimasti. Sen neuvottelu-
voima nousi aivan uudelle tasolle. Hel-Papin osto ja uusien avainhenkiloiden 
rekrytointi olivat merkittavia askelia, samoin tieto-, varastointi- ja toimitusjar-
jestelmien kehittaminen. Uusi ja ajanmukainen keskusvarasto aloitti toimintan-
sa Vantaalla 1984. Toimialan kehittamisestii keskusteltiin syviillisesti, kun Finn-
pap oli perustanut tukkuliikkeen ja alkanut kilpailla tukkuliikeasiakkaittensa 
kanssa. Amerin ylimman johdon ja paperiteollisuuden vuorineuvosten viilisistii 
keskusteluista oli seurauksena Finnpapin vetaytyminen tukkutoiminnasta vain 
runsas vuosi myohemmin, vuonna 1984. 

Seuraavassa vaiheessa oli merkittiivaa tukkuliike Dahlbergin ymparille 
kasvanut Fundus-ryhma. Silloin nimittain nelja paperitukkuliiketta, Dahberg, 
Kirjateollisuus, Grafica ja Papyrus, yhdistyivat Fundus Oy:ksi. Amer hankki 
omistukseensa 23 % Funduksen osakkeista. Paperiteollisuus ei halunnut Ame-
rin saavan maaraavaa asemaa Funduksessa, joten Kymmene hankki omistuk-
seensa 40 % Funduksen osakkeista vuosina 1986-1987. 

"Amer osti vahitellen Funduksen osakkeista Iahes 30% ja siita paperiteollisuus her-
mostui ja pelkasi, etta koko paperitukkukauppa ajautuu Amerille. Sitten Kymi osti 
Funduksen itselleen. Amerin aktiivisella omistuksella Funduksessa oli suuri vaikutus 
toimialan muutosprosessin etenemiselle." (tp 11/91) 

"Paperiteollisuus hermostui siita, etta Hyppola saisi tukkubisneksesta liian suuren 
osan. Hyppola haluttiin pima kontrollissa." ( tp 11/91) 

"Kymi osti paakilpailijan ja laittoi kolme keskisuurta yhteen." (tp 11/91) 

"Jos meita vastassa olisi ollut vain pietilii tukkuliikkeita, niin me olisimme dominoi-
neet. Siksi meita vastaan syntyi yhdistetty Dahlberg." (ep 12/91) 

Graafisen paperin tukkukaupan markkinat jaettiin uudelleen vuoden 1988 alus-
sa moninaisten neuvottelujen jalkeen. Ensinnakin, Finnpap luopui arkkipaperin 
markkinoista. Toiseksi, Hyppala teki yksinmyyntisopimuksen Yhtyneitten Pa-
peritehtaitten, Veitsiluodon ja Metsa-Serlan kanssa. Kolmanneksi, Fundus Oy 
teki yksinmyyntisopimuksen Kymmenen kanssa. Neljanneksi, Amer-yhtyma 
myi Fundus osakkeensa Kymmenelle. Tassa vaiheessa Ahlstrom ja Enso-
Gutzeit jiiivat yksinmyyntisopimusten ulkopuolelle. 

"Kun vahitellen syntyi Hypp<>Ian ja Amerin toimenpitein nostovoimaa niin sitten ta-
pahtui kerralla siirtyminen uuteen struktuuriin. Tapahtui kaksi merkittavaa asiaa: 
myytiin Fundus-osakkeemme Kymille ja Kymi osti muitakin Fundus-osakkeita. Kun 
Kymista tuli Funduksen omistaja niin se fuusioi Fundus konsernin sisana kolme pa-
peritukkuria Dahlbergiin. Sen jalkeen kukin paperinvalmistaja kiinnittyi yksimyynti-
sopimuksella vain yhteen tukkuliikkeeseen." (ep 12/91) 
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8.6.3 Toimialarakenne 1988 

Graafisen paperin tukkukaupan rakenne muuttui. Uusi rakenne on esitetty ku-
viossa 13. Finnpap ei ollut enaa mukana tilauksia ja laskutusta hoitamassa, vaan 
tavarantoimittajilla oli nyt suorat suhteet valitsemaansa tukkuliikkeeseen. 
Finnpapin (nyt nimena oli Suomen Paperi) valityksella meni kuitenkin entiseen 
tapaan paperia suurille kirjakustantajille ja lehtitaloille. Talloin oli kyseessii 
rullatavara. 

Kotimaisista tavarantoimittajista Kymm.ene omisti nyt tukkuliikkeen - Pa-
peri-Dahlbergin,. johon oli yhdistetty kolme pienempiia tukkuliikettii. Aarne 
Laaksosen omistajaksi oli tullut Wiggins Teapin ohella ruotsalainen Stora, joka 
oli maailman neljanneksi suurin paperiteollisuusyritys. Wiggin Teap puoles-
taan oli englantilaisista suurin ja EY -maiden yrityksistii kolmanneksi suurin. 

Kun lisiiksi tietyt paperinvalmistajat olivat valinneet yhteistyokump-
panikseen Hypp5liin, oli Suomeen niiin syntynyt kolme yhteistoimintaketjua tai 
"putkea", jotka hallitsivat graafisen paperin tukkumarkkinoita: 

1. Veitsiluoto, Metsa-Serla, Repola ja Enso myiviit paperinsa Amerin onUs-
taman Hyppoliin kautta. 

2. Kymm.ene ja Ahlstrom myiviit paperinsa omistamansa Paperi-Dahlbergin 
kautta. 

3. Wiggins Teap ja Stora myiviit paperinsa omistamansa Aarne Laaksosen 
kautta. 

"Syntyi tlillaiset yhteistoimintaketjut, putket, jotka alkavat paperitehtaalta ja toisessa 
paassa on mainostoimisto ja loppuasiakas. Siihen valiin tukkukauppa ja kirjapaino. 
Tata ei aikaisemm.in ollut." (tp 11/91) 

Kohdissa 1-3 mainitut tavarantoimittajat eiviit myyneet paperiaan muille tuk
kuliikkeille paitsi Enso Eliassonille. Nama muut pienemmiit tukkuliikkeet osti-
vat paperinsa Hyppolaltii ja Paperi-Dahlbergilta. 

"Kohnen suuren tukkurin markkinaosuus on kasvanut selvasti, se on yli 95 %. Miksi 
sitten on pienili tukkureita? Kolme suurta ovat pienkirjapainoille liian suuria. Suppe-
alla sortimentilla ja alueellisena hommana se pyorii, kun tukkuri ja asiakas siis ovat 
hengenheimolaisia." (ep 12/91) 

Kunkin kolmen yhteistoimintaketjun sisiilla tavarantoimittajan ja tukkuliikkeen 
viilinen yhteistyo lisiiiintyi voimakkaasti. Tukkuliike ei eniiii ollut tavarantoi-
mittajalle jakelutie, vaan markkinointikanava. Tiimii tarkoitti hyvin liiheistii yh-
teistyotii, jossa tukkuliike toi kentiiltii tietoa asiakkaiden tarpeista ja teollisuus 
kertoi tulevista tuotteistaan. 

Kilpailu naiden kolmen yhteistoimintaketjun valilla oli nyt myos tuoteva-
likoimien viilistii. Tukkuliikkeillii ei enaa ollut identtisiii tuotevalikoimia kuten 
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aikaisemmin, jolloin kaikki myivat kaikkien tavarantoimittajien papereita. Pa-
perien laatua kehitettiin jatkuvasti ja paperista rakennettiin systemaattisesti 
merkkitavaroita. Toimitusajat olivat lyhentyneet merkittaviisti, sillii nyt myos 
tavarantoimittajat kantoivat huolta paperin saatavuudesta. 

"Saatavuus on erittiiin oleellinen tekijii, koska toimitusajat ovat yhii lyhyempiii. Mutta 
tiissii tilanteessa saatavuudesta vastaa myos valmistava teollisuus - aikaisemmin ei. 
Jos tukkuliike ei osannut ennakoida tilannetta niin tavaraa ei ollut. Nyt toimitaan 
ketjussa ikiiiin kuin joukkueena." (tp 11/91) 

Tukkuliikkeiden yhteys painotaloihin tiivistyi. Palvelu parantui ja muutti 
muotoaan. Nyt ei tehty enaa pelkiistaiin perinteistii myyntityota, vaan neuvot-
tiin paperin tekniseen ja kaupalliseen laatuun liittyvissii asioissa. Iisiiksi tukku-
liikkeet auttoivat painotaloja optimoimaan varastomaiiriaiin: tiihdattiin sidotun 
paaoman parempaan tuottoon. Niiitii asioita ja parempaa saatavuutta varmisti-
vat yha parantuneet jiirjestelmat ja tietoliikenneyhteydet. 

"Aikaisemmin palvelu tarkoitti sitii, etta on nopeat ja varmat toimitukset. Nyt pal-
velu on myos paljon muuta: yksityiskohtainen info tuotteista, miten niille voidaan 
painaa, jalostaminen, tukimainonta, yhteiset markkinointikampanjat. Siis palvelu on 
hyvin laajaa yhteistyotii. Palvelu alkaa heti tehtaasta. Aikaisernmin oli vain tukku-
kaupan palvelua, nyt koko ketjun." (tp 11/91) 

8.7 Kansainvalistymista 1987-1990 

8.7.1 Strategian sisiilto 

Strategian sisiiltonii oli kasvattaa kannattavasti Hyppoliin graafisen paperin 
tukkukaupan liikevaihtoa menemalla valituille ulkomaisille markkinoille yri-
tysostojen avulla. Samalla oli tarkoitus siirtiia Suomesta tukkukauppaan liitty-
vaa osaamista ulkomailta ostettaviin yrityksiin. Tamii strategia oli myos Amerin 
strategian mukaista, silla yhtymiin johdossa oli voimakas halu luoda liikevaih-
toon lisiikasvua Suomen rajojen ulkopuolelta. 

"Amerissa oli havaittu kotimarkkinoiden pienuus eikii haluttu hajauttaa liiketoi-
mintaportfoliota lisiiii. Monet yhtymiin toimialat eiviit tarjonneet mahdollisuutta 
kansainviilistymiseen - autot, kustannusala, tupakka. Paperitoimialan selvittiimiseen 
kiiytettiin yhtymiin taholta resursseja enernmiin kuin mihinkiiiin muuhun sitii en-
nen." (kl6/99) 

"Kansainviilistyminen oli selviisti piiiikonttorin ajamaa. Olli Laiho itse ei niihnyt sitii 
niin: ne eiviit Hyppoliissii ajaneet aluksi kansainviilistymisajatusta ja epiiiliviit sitii. 
Olli siis oli hyvin skeptinen. Se moottori siinii oli Amerissa, joka oli hyvin kannatta-
va, rahaa oli, korkeasuhdanne oli. ylikuumeneminen oli alkamassa, osakemarkkinat 
odottivat Amerilta jotakin suurempaa." (re 6/99) 
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8.7.2 Strategiaprosessi 

Jo heti 1980-luvun puolivalin jalkeen HyppoHille alkoi tulla vastaan kasvun raja 
Suomen graafisen paperin tukkukaupassa. Helsingin valloitus, uudet avain-
henkilot, selektiivinen ostopolitiikka, logistiikan kehittaminen, uusi keskusva-
rasto ja tehostunut markkinointi olivat nostaneet markkinaosuuden 40 prosen-
tin tasolle. Tallainen onnistuminen sai aikaan ajatuksia kansainvalistymisesta: 
saman toteuttamisesta ulkomaisilla markkinoilla. Aluksi oli myos epailya. 

"Kasvumahdollisuuksien hakeminen oli keskeista. Ja olihan Suomessa sellainen ylei-
nen innostus menna maan rajojen ulkopuolelle. Se logiikka kai oli, etta meill1i on pa-
peritukkukaupan osaaminen ja se oli se yksi fakta. Toinen oli, etta paperitukkurit Eu-
roopassa olivat melkein kaikki yksityisomistuksessa. Eli siella oli ostokohteita. }a sit-
ten tuli my& trendi, etta paperiteollisuus integroituu tukkukauppaan." (re 6/99) 

"Jossain vaiheessa Olli osti ajatuksen, etta kansainvalistyta1in. Ehka se oli hanelle 
myos mielenkiintoista, silla Suomi oli rakennettu valmiiksi." (re 6/99) 

Tallainen ajattelu sisalsi voimakkaan uskon omaan osaamiseen ja siihen, etta 
tana osaamisella olisi annettavaa ulkomaisille graafisen paperin tukkuliikkeille. 

"Kun meni hyvin eika dyykannut niin se antoi ajatuksiin lisaa vahtia. Tuli kansain-
valistymisajatuksia. Siis, etta taman Suomessa tapahtuneen voisi monistaa jossain 
muualla." (ol12/98) 

Samaan aikaan kansainvalistyminen oli myos Amerin ylimman johdon mieles-
sa. Yhtyma oli listautunut Lontoon porssiin ja odotukset ulkomaisista yritysos-
toista olivat kasvaneet. Tahan annettiin lisaaihetta kertomalla kansainvalistymi-
sen kasvaneesta roolista yhtyman strategiassa. Yhtymalla oli myos resursseja 
yritysostojen tekemiseen. Ensinnakin, oli likvidia rahaa. Toiseksi, oli osaamista 
yritysostojen tekemisessa. Kolmanneksi, oli nayttamisen halua ja kunnianhi-
moa. 

"Kansainvalistymisessa moottorina oli paakonttori. Tavoitteenahan oli raju kasvami-
nen. Siis sellainen henki. Jopa Amer-Tupakka tutki yhden sveitsilaisen tupakkapape-
ria valmistavan yrityksen ostamista. Amerissa oli sellainen henki, ettei divisioonaa 
hoidettu hyvin ellei siella ollut kasvusuunnitelmia tulevaisuuteen." (ep 6/ 99) 

"Rahaa oli ja se poltteli nappeja. Oli siis taloudellisia resursseja. Parhaimmillaan 
Amerin kassassa oli miljardi markkaa!" (ol12/98) 

"Oli rahaa resurssina ja Hos, joka omasi talonpoikaista rationaliteettia ja paljon kun-
nianhimoa." (ss 12/98) 

Naiden resurssien avulla Amer nostikin yhtymaan ulkomailta tulevan liike-
vaihtonsa osuuden vuosina 1985-1989 kymmenesta prosentista 26 prosenttiin. 
Osana tata kasvua olivat Hyppolan piirissa tehdyt yritysostot. 

Vuosina 1984-1986 tehtiin ja teetettiin, paljolti Amerin toimesta, erittain 
laajat ja seikkaperaiset maakohtaiset selvitykset paperin tukkumyynnin mark-
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kinoista Uinsi-Euroopassa ja USA:ssa. Taman selvityksen tekemisessa oli kes-
keinen rooli Amerin kehitysyksikkoon juuri tulleella Robin Elfvingilla. Maa-
kohtaisesti selvitettiin tarkasti mm. kokonaismarkkinoiden ja osamarkkinoiden 
kehitys, toimialan rakenne, paperin kulutuksen erityispiirteet, kannattavuus 
seka tukkuliikkeiden toiminta, talous ja omistustausta. 

"Jotkut katsoivat, etta toimiala on niin hankkijoidensa armoilla, etta siella ei sallittaisi 
verkottumista ja siis sellaista poikkeavuutta. Meidan perusteesi oli, etta jos meilla on 
Saksa, Ranska ja Englanti ja siis siella merkittava asema ja siihen viela USA, niin me 
olisimme niin merkittava jakelutietukkuri, etta paperia siihen aina loytyy oikeaan 
hintaan." (kl6/99) 

"Luotonen ja Elfving llihtivat tutkimaan kansainvalista puolta. Ja siita Olli Laiho 
monta kertaa puisteli paataan, etta ei helkkari viekoon - nyt mennaan liian lujaa. 
USA:ssa nahtiin olevan suuret markkinat ja uskottiin, etta pystytiliin antamaan jotain 
tukkukaupalle." (ep 6/99) 

"Meilla oli ajatus, etta tehdaan network useammasta tukkurista ja voidaan silla avata 
kanava suomalaiselle paperille. Tarkoitus oli saada network ja sita kautta ostovo-
lyymeja. Ja sita kautta edullisemmat ostohinnat. Riski nahtiin pienena, kun teolli-
suuskin oli tukkureista kiinnostunut. Siis, etta jos networkista haluttaisiin jostain 
syysta irtaantua niin se olisi myytavissa paperiteollisuudelle." (re 6/99) 

Vuoden 1987 alussa USA:han perustettiin Amerpap International Inc. Se oli 
pieni kahden hengen voimin toimiva paperinvalittaja, jonka tarkeimpana tehta-
vana oli yritysostokohteita koskevan lisatiedon keraaminen. Taman jalkeen 
tehtiin yritysostopaatoksia, jotka toteutuivat seuraavasti: 

1987 Hobart/Mcintosh Paper Company, Chicago, USA 
1988 Century Paper Company, Boston, USA 
1989 Van Stolk & Reese, Hollanti 
1990 Papeteries Norbert Bovy, Belgia 

HobarlfMclntosh 

Hobart/Mcintosh (H/M) sijaitsi Chicagon esikaupungissa. Amer valitsi keski-
lannen kohteekseen siksi, etta alue on Yhdysvaltain suurin graafisen teollisuu-
den keskus. Maailman suurimmilla paperimarkkinoilla on valtavat volyymit ja 
eurooppalaisella tietotaidolla uskottiin olevan siella annettavaa. Yritysosto ta-
pahtui joulukuussa 1987 ja kauppahinta oli kahdeksan miljoonaa dollaria. Sen 
jalkeen yritysten hinnat nousivat jyrkasti. H/M:n liikevaihto oli vuonna 1987 
150 miljoonaa dollaria. 

"Miksi USA? Mina uskon, etta oli mieltymys, etta USA on iso ja siella on mahdolli-
suuksia. Hossin filosofia ja koko olemus oli hyvin amerikkalaistyylista. Amerilaiset 
sopivat kulttuurisesti hyvin siihen jenkkiymparistoon. Jenkit ja Japani olivat Hossille 
hienoja paikkoja, jossa oli hieno olla." (re 6/99) 
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"Miksi USA? Yksi perussyy oli se, etta eurooppalainen ja skandinaavinen paperiteol-
lisuus ei ollut koskaan pureutunut naille markkinoille muuta kuin korkeasuhdanteen 
aikana ja oli aina vetaytynyt matalasuhdanteen aikana. Nahtiin, etta tukkuritoimin-
nan haltuunotto USA:ssa mahdollistaisi globaalin hankinnan kautta mahdollisuuden 
palvella loppuasiakasta paremmin ja pitaa kanavat auki eurooppalaiseen teollisuu-
teen." (kl6/99) 

"Hobart/Mcintosh maksoi vain kahdeksan miljoonaa dollaria. Se ei ollut riski. Mutta 
Seiler olisi maksanut satoja miljoonia markkoja. Siis hyva, ettei se toteutunut." (ol 
12/98) 

Yritysostollaan Amer sai markkina-alueella riittavan suuren markkinaosuuden. 
H/M kuului alueen viiden suurimman tukkuliikkeen joukkoon eika yksikaan 
kilpailijoista ollut merkittavasti suurempi. Hyvat suhteet paperintoimittajiin ja 
asiakkaisiin olivat valmiina ja yrityksen avainhenkilot pysyivat kaupan jalkeen 
yrityksen palveluksessa. Yrityksen kehittamista hairitsi yhtyman paakonttorin 
vaikeudet ymmartaa liiketoimintaa: 

"Se vei aikansa ymmartaa se jenkkibisneslogiikka. Se ei ollut tuttua meille. Sisaisena 
ongelmana oli se, etta Amer ei ymmartanyt bisneslogiikkaa eri divisioonissa. Siella 
katsottiin Amer-Tupakan tuloslukujen lapi esimerkiksi Korpivaaran toimintaa. Ei 
kukaan Amerissa jaksanut syventya paperiliiketoiminnan logiikkaan. Haluttiin 
tuottoa, mutta ei ymmarretty bisneksen paalle yhtaan mitaan. Se hairitsi meidan us-
kottavuutta ja toimintamahdollisuuksia." (re 6/99) 

V altaosa H/M:n valittamasta paperista tuli amerikkalaisilta ja kanadalaisilta 
toimittajilta. Suomalaisen paperin osuus oli 2-3 %, mika suurin piirtein vastasi 
sen markkinaosuutta koko USA:n markkinoilla. Kaikkiaan H/M oli liikesuh-
teessa yli 90 paperitoimittajaan. Suomalaisista naihin kuuluivat Ahlstrom, Enso, 
Finnpap, Kymmene ja Yhtyneet Paperitehtaat. 

"Hobart ei ollut tukkuri vaan brokeri. Tarkoituksena oli, etta kun hankintahinta oli 
pieni niin siten haluttiin paasta tutustumaan toimialan reunaehtoihin USA:ssa. Ho-
bart oli puhdas valivaihe. Tarkoitushan oli, etta seuraavassa vaiheessa olisi ostettu 
varastoiva tukkuri." (kl6/99) 

H/M:n toimitusjohtaja Ed Curtis luonnehti Amerin ja H/M:n avioliittoa onnel-
liseksi. H/M toivoi uudelta omistajaltaan vahvaa rahoituspohjaa, toiminnallista 
vapautta, tukea ja pitkan aikavalin kasvuedellytyksia. H/M:n toiminta perustui 
kuitenkin valityskauppaan. Niinpa Suomesta tuodut mallit eivat siella toimi-
neet. 

"USA:ssa oli oma logiikkansa graafisen paperin tukkukaupassa. Suomesta tuodut 
mallit eivat olisi siella toimineet, kun valtaosa myynnista oli valityskauppaa parin 
prosentin katteella. Amerin johto ei tam taysin ymmartanyt, vaan esitti, etta miksi ei 
oteta USA:han Suomen mallia. Siis varastotoimituksia, jolloin kate olisi 20%." (ol 
12/98) 
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Century Paper 

Joulukuussa 1988 H/M osti bostonilaisen Century Paper Companyn kuudella 
miljoonalla dollarilla. Ostetun yrityksen liikevaihto oli 21 miljoonaa dollaria. 
Yritysostolla H/M vahvisti asemiaan Bostonissa, jossa sillii oli ennestaan 
myyntikonttori. Ed Curtis mainitsi yrityksensa strategian eraiiksi osaksi varas-
tomyynnin kasvattamisen. Juuri tahan suuntaan tiihtasi Century Paper Com-
panyn hankkiminen. Strategia kuitenkin edellytti varastojen uudelleenstruktu-
rointia ja tehostamista. Hyppolalta saatu osaaminen olisi merkittavaksi avuksi 

Van Stolk & Reese 

Amer osti kesakuussa 1989 hollantilaisen Van Stolk & Reesen koko osakekan-
nan. Kauppahinta oli 52 miljoonaa markkaa. Myyjina olivat yrityksen johtohen-
kilot. Yritys oli johtava kirjekuorien valmistaja, jolla oli 25 % markkinaosuus 
kotimaassaan. Lisiiksi yritys harjoitti graafisen paperin tukkukauppaa, jossa sen 
osuus oli 3 % Hollannin yli kahden miljardin markan paperitukkukaupasta. 
Yrityksen palveluksessa oli 226 henkiloa. 

"Miksi Keski-Eurooppa? Edettiin seka tukussa etta jalostuksessa. Silloin tuli mahdol-
lisuus ostaa Hollannista Van Sto1k & Reese. Se oli Hollannin suurin kirjekuorival-
mistaja Rotterdamissa. Se oli kehittiinyt kirjekuoribisneksen ymplirille graafisen pa-
perin minitukkukaupan. Paperissa niillii oli yhden prosentin markkinaosuus. Siinii 
oli strategiana, etta l.iihdetiiiin ostamaan maittain hyvili kirjekuoriyrityksia." (ep 
6/99) 

Rotterdamissa sijaitsevan kirjekuoritehtaan ja tukkumyyntiorganisaation lisiiksi 
yrityksella oli pienempi kirjekuoritehdas Amersfootissa, myyntikonttori Brys-
selissa ja 50% osuus paperituotteiden kuljetusyrityksesta. Yrityksen liikevaihto 
oli noin 160 miljoonaa markkaa, josta 67 % tu1i kirjekuorien valmistuksesta ja 33 
% paperin tukkumyynnista. Kirjekuorista 30 % vietiin ulkomaille, Iahinna Eng-
lantiin. 

Papeteries Norbert Bovy 

Toukokuussa 1990 Amer-yhtyma osti Norbert Bovyn koko osakekannan. 
Kauppahinta oli 24 miljoonaa markkaa. Brysselissa sijaitseva yritys oli Belgian 
alueella toimiva graafisen paperin tukkuliike, jonka liikevaihto oli noin 70 mil-
joonaa markkaa. Sen markkinaosuus oli noin 6 % Belgian paperitukkumarkki-
noista. Yrityksen palveluksessa oli 40 henkiloa, jotka, yrityksen johto mukaan 
lukien, jatkoivat silloisissa tyotehtavissaan. 

"Sitten tuli samaan aikaan Belgiassa tiimii. Norbert Bovy. Ja me sitten l.iihdettiin siitii, 
etta on pakko olla synergiaa, kun Rotterdamin ja Brysselin vali on vajaat 200 kilomet-
ria. Bovy oli pieni tukkukauppa, mutta sillii oli hyvlit paamiehet ja hyvii sijainti." (ep 
6/99) 
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Vuonna 1991 Van Stolk & Reese ja Papeteries Norbert Bovy yhdistettiin toimin-
nallisesti. Taustalla oli se, etta yritysnimiii pidettiin huonoina ja Norbert Bovyn 
kehittiimistii liian viihiiisenii. Hollannissa toimi tiimiin jiilkeen Printec Papiers 
B.V. ja Belgiassa Printec N.V. Niiitii itseniiisiii yrityksiii kehitettiin yhdessii. 
Siiiistojii arveltiin saatavan samalla tuotevalikoimalla, yhteisellii markkinoin-
nilla ja yhteisellii tietojiirjestelmiillii. 

"Ajateltiin, etta tehdaan niille yhteinen logistiikka ja hallinto ja tuotevalikoima. Pai-
vittainen yhteys naiden kahden varaston valille ja ne myyvat samaa sortimenttia. 
Tama oli strategia ja firman nimeksi muutettiin Printec. Siis kahdesta pienesta per-
heyrityksesta yritettiin tehda korkeammin profiloitu, hyvia paperibrandeja myyva 
firma - Hypp()lan tapaan. Siina epaonnistui se, etta skaala oli liian pieni. Olisi siis 
pitanyt saada ainakin yksi firma lisaa. Se ei liihtenyt liikkeelle alle 5 % markkina-
osuudella." (ep 6/99) 

8.7.3 Rakenne 

USA:sta vuonna 1987 tehdyn ensimmiiisen yritysoston jiilkeen Hyppoliin orga-
nisaatiota muutettiin jiilleen. Uusi organisaatiokaavio on esitetty kuviossa 14. 

Ensinniikin, siirryttiin tulosyksikkorakenteeseen, joka merkitsi yhii koko-
naisvaltaisempaa tulosvastuuta yksikoiden vetiijille. Toiseksi, kansainviiliset 
toiminnat erotettiin omaksi tulosyksikokseen. Olli Laihon alaisuudessa oli siis 
sekii liiketoimintapohjaisia etta aluepohjaisia tulosyksikoitii. 

Suomessa toimivista kahdesta tulosyksikostii - tukkukauppa ja tuotanto -
vastasivat Esko Paananen ja Simo Ruutana. Kansainviilisistii toiminnoista vas-
tasi Olli Laiho. Suomessa toimivissa kahdessa tulosyksikossii oli kummassakin 
oma myyntiorganisaationsa. Aikaisemmin kiiytetystii yhteisestii myyntiorgani-
saatiosta oli siis luovuttu. 

Kun edellii mainittu organisaation muutos oli toteutettu, oli vuonna 1980 
laaditun strategian toteuttaminen kestiinyt kahdeksatta vuotta. 

8.8 Lyhyt epilogi- divestointeja 1993-1994 ja uudet omistajat 

8.8.1 Divestointiajatusten tausta 

Hobart/Mclntoshin oston jiilkeen syntyi monenlaisia pohdintoja divisioonan 
tulevaisuudesta. Yhtenii syynii oli se, etta Amer osti amerikkalaisen suuren ur-
heiluviilineyrityksen, Wilsonin. Amerin johdon ja sen hallituksen piirissa tiimii 
akvisitio tiesi jarrutusta paperiliiketoiminnan kansainviilistymiselle. Jo ennen 
Wilsoninkin ostoa yhtymiin hallitus oli ollut pidiittyviiinen. 

"1989 Amer osti Wilsonin. Ja sitten rahat olivat loppu! Ja se oli merkittavaa ajatellen 
paperiliiketoiminnan kehittamista. Oli siis ostettu Wilson, sitten fokus oli siina. Se al-
koi vahitellen vaikuttamaan portfoliostrategiaan." (re 6/99) 
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"Konsernin imagon kannalta peiteltiin sita, etta yhtyman hallitus ei halunnut maksaa 
13-kertaista tulosta Saksan johtavasta tukkurista. Heti kun Hobart oli ostettu niin 
konsernin hallitus ei halunnut sitoutua tahan saksalaiseen tukkuriin. Kun nain kavi, 
se ilmensi, ettei Amerissa ollut omistajahalua satsata toimialaan. Se demotivoi kaik-
kia asiaan osallistuneita." (kl6/99) 

"Divestoinnin syyt? Olli Laiho jo tiesi, etta strategia oli Ameriin sopimaton, kun 
omistajat eivat sallineet Seilerin ostoa vuonna 1987. Se oli silloin tattis ja sitten se oli 
vain ajan kysymys. Tuossa omistuksessa Amer ei pitkaan pitaisi tata toimialaa. Siis 
Laihokin tiesi 1987, etta kello on lyonyt." (kl6/99) 

Paperiliiketoiminnan tulevaisuutta pohtivat myos sen johdossa olevat henkilot. 
Kansainvalistyminen ei ollut edennyt suunnitelmien mukaan, tavoiteltuja tava-
rantoimittajia ei oltu saatu ja Amer oli keskittynyt urheiluvalineliiketoimintaan. 
Taman johdosta tehtiin ensimmaiset kaavailut toimialasta luopumisesta. 

"Minulle valkeni, etta me ei olla tarpeeksi suuria toimimaan kansainvalisesti eika 
meilla ole resursseja yhtymassa, eika halua laajentaa. Me ei voida kasvaa ulos on-
gelmasta eika saneerata itseamme ulos siita, niin meidan pitaa irtaantua tasta, koska 
tassa ei enaa ole mitaan jarkea. Mita hallitummin sen tekee niin sita parempi. Kavin 
keskustelun Ollin kanssa ja tultiin Ollin kanssa yhteiseen tulemaan, etta niin se on. 
Siis etta Amer luopuu toimialasta - ei valttamatta Suomessa. Siis kun on nain niin ei 
olla kansainvalisessa paperibisneksessa." (re 6/99) 

"Strategia oli sellainen, etta Hyppolli rakentaisi networkin ja sen jalkeen myisi osan 
siita Veitsiluodolle ja Metsa-Serlalle ja sitten oltaisiin alliansissa. Nyt kavi tilanne, 
etta meillli ei ollut tarjota volyymeja Veitsiluodon Oulun tehtaalle. Ja sitten tuli tilan-
ne, etta Veitsiluodon Oulun tehdas joutui tekemaan sopimuksia niiiden muiden ket-
jujen kanssa. Se ei llihtenyt yllattaen, sillli me yritettiin vakuuttaa heita ja tehtiin eh-
dotuksia, mutta meillli ei riittanyt voima, siis tarjotut volyymit. Ja itsekin siis tiedet-
tiin, etta nain taitaa kayda. Jolloin olisi tullut tilanne, etta meilla olisi ollut kak-
kosasema ja siten myyntiehdot huonommat kuin paakilpailijoilla. Siita strategiasta 
meni pohja pois ja sitten alettiin jo miettia divestointia." (ep 6/99) 

8.8.2 Amerin tulos romahtaa 

Amer-yhtyman vankka tuloskehitys notkahti tilikaudella 1989-1990 neljan hy-
van vuoden jalkeen. Nettotulos vajosi 90 mmk:aan, kun se oli ollut edellisella 
tilikaudella 249 mmk. Seuraavalla tilikaudella 1990-1991 alamaki vain syveni. 
Autokaupan taantuma ja suuren amerikkalaisen yritysoston Wilsonin sulattelu 
huononsivat yhtyman nettotuloksen negatiiviseksi (-60 mmk). 

Amer-yhtyman paajohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Heikki 0. Salonen 
siirtyi vuoden 1990 alussa pelkastaan hallituksen puheenjohtajaksi. Han jatti 
tamankin tehtavansa alkuvuonna 1991, kun oli itse pyytanyt eroa terveydellis-
ten syiden perusteella. Han oli kasvattanut yhtymaa voimakkaasti lukuisilla 
yritysostoilla, joista kaksi oli erityisen merkittavaa. Vuonna 1984 Amer osti au-
toja maahantuovan ja markkinoivan Korpivaara Oy:n 237 mmk:lla ja vuonna 
1989 Yhdysvalloista pahasti velkaisen urheiluvalinevalmistajan Wilsonin 840 
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mmk:lla. Wilsonin haltuunotto ja sen junk-bondeihin eli roskalainoihin perus-
tuneen rahoitusrakenteen tervehdyttaminen heikensivat Amerin tulosta. Lisaksi 
Wilsonin tarkein markkina-alue Yhdysvallat oli painumassa taantumaan. 

"Kyllii se 90..luvun alussa oli selviiii, etta Amerin gloriapiiiviit olivat ohi." (re 6/99) 

Hyppolan toimitusjohtaja Olli Laiho nimitettiin Amer-yhtyman toimitusjohta-
jaksi alkuvuonna 1990. Hyppolan toimitusjohtajaksi nimitettiin yrityksen sisalta 
Robin Elfving. Olli Laihon kausi Amerin toimitusjohtajana jai vajaan kahden 
vuoden mittaiseksi. 

Amerin uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Nokiasta Seppo Ahonen, 
joka heti vuoden 1993 alussa korvasi Hyppolan toimitusjohtajan Robin Elfvin-
gin Metsa-Serlan hienopaperiryhman johtajalla Janne Simeliuksella. 

"Divestointipiiiitoksessii oli ranking se, etta ensin pois Hobart, sitten Benelux ja sitten 
Hyppolii. Kaksi ensiksi mainittua teki ihan pientii tappiota ja sitten kolmas, Hypp6lii 
oli mukavasti kannattava. Idea oli purkaa noin pain, etta Hyppolii/Suomi tekee vielii 
koko ajan tulosta. Niiille kahdelle ensinuniiiselle oli jo neuvoteltu ostaja, mutta sitten 
Amerin uusi johto vetikin tiissii toiset johtopiiiitokset. Etta ei luovuta, vaan koetetaan 
vielii. Siis ei tehty niitii kauppoja, jotka oli jo neuvoteltu valmiiksi" (ep 6/99) 

"Miiiiriittiin stoppiin koko divestointiohjelma. Se oli kyllii virhe, sillii myohemmin 
sinne palkattiin Janne Simelius kehittiimiiiin. Mutta ei kehittiimisestii mitiiiin tullut, 
kun ei ollut kehittiimisrahaa. Ja sitten Simelius joutui viemiian niimii divestoinnit liipi 
ja aika oli huono, joten se meni epaedullisesti" (re 6/99) 

8.8.3 Amer luopuu toimialasta 

Amerin tulos oli siis pudonnut selvasti. Nyt yhtyma halusi keskittya urheiluva-
lineteollisuuteen. Eras tappiollisista toimintaryhmista oli paperiryhma, joka 
viela tilikaudella 1990-1991 oli ollut kannattavuudeltaan tyydyttava. Niinpa 
Amer aloitti vuonna 1993 paperiryhmansa rationalisoinnin- itse asiassa paperi-
ryhmasta irtaantumisen - merkittavilla paatoksilla. 

"Silloin oli aivan selviiii, etta paperidivisioonan kansainviilinen ekspansio oli ohi. 
Paine tuottaa tulosta kasvoi Wilsonin myotii. Yhtymiissii ei voitu eniiii antaa anteeksi 
kuten ennen ja lama alkoi Suomessa. Ja sen laman niiki Hyppoliissii, kun se oli tehnyt 
hyviiii tulosta. Nyt yritykset viihensiviit mainospainotuotteiden ostoa. Ja samaan ai-
kaan Hyppoliissii oli investoitu taysautomaattivarastoon. Ajankohtahan oli viiiirii, 
kun kukaan ei tiennyt lamasta." (re 6/99) 

Lokakuussa 1993 aloitti toimintansa WA-Kuori Oy, josta Amer omisti 49 % ja 
Yhtyneet Paperitehtaat 51 %. Talloin kirjekuoriliiketoiminnan kaksi suurinta 
suomalaista yritysta yhdistyivat: Amer-yhtymaan kuuluvan Hyppolan jaloste-
toiminta ja Yhtyneisiin paperitehtaisiin kuuluvan Haarlan kirjekuoritoiminta. 
W A-Kuori Oy:n vuotuiseksi liikevaihdoksi arvioitiin 150 miljoonaa markkaa. 
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"Amer jatkaa paperiryhman rationalisointia", kertoi samaan aikaan yhtyman 
tiedotuslehti. 

"Hyppoliin ja Yhtyneiden Paperitehtaiden khjekuoriliiketoiminnan yhdistaminen on 
luonnollinen, markkinatilanteesta johtuva jarkeistfunispaatos", sanoi Janne Simelius. 
"Euroopan oloissa kaksi melko pienta yksikkoa yhdistettiin ja tuloksena on kilpailu-
kykyinen keskisuuri yritys, jonka markkinaosuus on riittava." 

Marraskuussa 1993 astui voimaan sopimus, jonka mukaan Amer myi Metsa-
Serlalle 75 % Suomen johtavasta paperitukkurista Hyppi)lasta. Nyt viimeinen-
kin kolmesta suuresta paperitukkuliikkeesta oli paperiteollisuuden omistama. 

"Amer-yhtyman paatos myyda 75 % Hyppollista Metsa-Serlalle vakauttaa paperin 
tukkutoimintaa koko Skandinaviassa", sanoi Janne Simelius. "Pohjoismaissa on aika 
luonnollista, etta isot paperituottajat ovat suhteellisen pienilla markkinoilla integ-
roituneet tukkutoimintaan." 

Hyppolan ja Metsa-Serlan arveltiin hyotyvan toisistaan varastointia ja logistiik-
kaa kehittamalla. Hyppola oli Suomen johtava paperitukkuri yli 200 miljoonan 
markan liikevaihdollaan. Nyt siis eurooppalaiset tuottajat olivat - Saksaa lu-
kuun ottamatta - integroituneet paperin tukkutoimintaan. USA:ssa oli toisin. 
Paperiteollisuus omisti vain 20-30 prosenttia tukkuliikkeista. Osuus oli pienen-
tynyt, kun paikalliset metsateollisuusjatit olivat myyneet tukkuliikeomistuksi-
aan. Viela vuonna 1993 Janne Simelius sanoi: 

"Amer-yhtyman tavoitteena on Yhdysvalloissa paperin tukkukaupan myynnin kas-
vattaminen nopeasti nykyisesta vajaasta 200 miljoonasta dollarista. Keskipitkalla 
tahtayksella meidan pitaisi vahintaan kaksinkertaistaa myyntimme." 

Amer-yhtyman divestoinnit eivat kuitenkaan koskeneet vain Suomea. Niinpa 
Amer myi vuonna 1993 belgialaisen paperitukkurinsa Printec Belgian, joka oli 
tullut Amerin omistukseen kesalla 1990 ja joka oli tuottanut koko ajan tappiota. 
Vuonna 1993 Amerin paperiryhman koko liikevaihto oli 1,4 miljardia markkaa 
ja sen osuus Amerin liikevaihdosta 19 %. 

Paperiryhman jarjestelyt jatkuivat. Maaliskuussa 1994 julkistettiin sopi-
mus, jonka mukaan hollantilainen Bramson ja Amerin hollantilainen tytaryhtio 
Van Stolk & Reese yhdistivat kirjekuoritoimintansa. Amer jai uudessa yhtiossa 
vahemmistoosakkaaksi 35 % osuudella. Huhtikuussa 1994 Amer myi Ho-
bart/Mcintosh Paper Companyn koko osakekannan yhdysvaltalaiselle paperi-
tukkuliikkeelle. Myydyn yrityksen liikevaihto oli vuonna 1993 ollut 935 miljoo-
naa markkaa. Amer oli ostanut yrityksen vuonna 1987. Toukokuussa 1994 
Amer myi Hollannissa sijaitsevan Printec Papiers B.V:n liiketoiminnan. Yrityk-
sen liikevaihto oli ollut vuonna 1993 ollut 77 miljoonaa markkaa. 
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"Se ajautui kahden vuoden sis1illii mahdottomaan tilanteeseen ja Iahti purkaantu-
maan vaarin pain. Ensin myytiin Hyppola. Kirjekuoresta paaosa meni Yhtyneille, jo-
ka oli menettanyt Hyppolalle kirjekuorien markkinaosuutta. Ja sitten tukkukauppa 
meni Metsa-Serlalle. Pieni osuus jai Amerille." (ep 6/99) 

Tehtyjen jarjestelyjen jalkeen Amer oli mukana paperiliiketoiminnassa vain va-
hemmistoosakkaana. Hyppolasta Amer omisti 25 %, WA-Kuori Oy:sta 49% ja 
kirjekuoriliiketoimintaa harjoittavasta hollantilaisyhtiosta 35 %. 

8.9 Yhteenveto 

8.9.1 Muutos strategian sisallossa 

1970-luvun llihtokohta 

Suunnitelma (plan) ja asema (position) ovat kaksi Mintzbergin (1992, 12-19) 
esittiimistii viidestii strategia -termistii. Edellinen tarkoittaa liikkeenjohdon ha-
luamaa kehityksen suuntaa ja sen toteuttamiseksi tarvittavia toimenpiteita. Jal
kimmiiinen tarkoittaa organisaatiota ja sen toimintaymparistoa yhdistavia teki-
joita: yrityksen asema markkinoilla. Strategian sisalto - ajateltuna tuollaisena 
suunnitelmana ja asemana- oli Hyppoliissa koko 1970-luvun varsin muuttu-
maton. Strategian sisalto koostui seuraavasta: 

liiketoiminta-alueet: graafisen paperin tukkukauppa ja paperijalostus 
paperin saatavuuden varmistaminen 
hyvat suhteet paperiteollisuuteen 
tilinpaatosostot 
ilmastoitu paperivarasto 
osaava myyntityo 
hyva palvelu 
Tampere -keskeisyys 
myyntikonttori paiikaupunkiseudulla 
paperivalikoiman kehittaminen 
kirjekuorien hintatasosta sopiminen. 

Keskeista oli, etta yritys toimi kahdella liiketoiminta-alueella. Paperijalostuksen 
piirissa kirjekuoret olivat merkittiivin tuoteryhma. Sen kannattavuus saatiin 
pysymaan hyvalla tasolla. Graafisen paperin tukkukaupassa edella esitetyt 
strategian osat voidaan tiivistiia muutamiksi keskeisiksi halutuiksi kehityksen 
suunniksi. Niistii ensimmiiinen oli paperin saatavuus, jota varmistettiin hyvilla 
suhteilla paperiteollisuuteen, sitovilla ostosopimuksilla, suurilla tilinpaatosos-
toilla ja ilmastoidulla varastolla. Tiilla alueella Hyppolalla oli selvaa etumatkaa 
kilpailijoihinsa niihden. 
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Toinen haluttu kehityksen suunta oli hyvii palvelu, joka koostui osaavasta 
myyntityosta, Tampere -keskeisyydesta ja myyntikonttorin perustamisesta Hel-
sinkiin. Kolmanneksi, haluttiin kehittiiii paperivalikoimaa yha kilpailukykyisem-
maksi ulkomaisilla yksinmyyntiedustuksilla. 

Chaffeen (1985) esittamasta kolmesta niikokulmasta on tuossa esilla liik-
keenjohdollinen strategianakemys, joka korostaa yrityksen resurssien ja toi-
mintaympiiriston valilla vallitsevaa yhteensopivuutta. Se maiirittaa mm. yrityk-
sen tuote-markkina -alueen ja toimii liikkeenjohdon ajattelullisena tyovalineena. 

Evoluutio-revoluutio -ulottuvuudella strategian sisaltO oli koko 1970-
luvun muuttumaton: se sijaitsi tuon jatkumon evoluutio -aiiripaassa. Merkitta-
vin suuri muutos strategian sisallossa oli tapahtunut jo edellisella vuosikym-
menella, kun yritys oli rakentanut ilmastoidun paperivaraston. Siina muutos 
tapahtui pienena ryopsahdyksena (takes place in spurt), kuten Mintzberg (1978) 
esitti. 

Uusi strategia 1980 

Hyppoliin siirryttya loppuvuonna 1979 Amerin omistukseen, tuli uudeksi toi-
mitusjohtajaksi vuonna 1980 Olli Laiho. Hanen johdollaan syntyi parissa kuu-
kaudessa uusi strategia, jonka toteuttaminen kesti lahes koko 1980-luvun ajan. 
Uuden strategian sisalto oli seuraava: 

kannattavuustason (ROI) pitaminen nykytasolla 
organisaation rakennetta seka johtamis-, suunnittelu- ja seurantajiirjestel-
mia kehitetaan 
paperitukkukaupan Suur-Helsingin markkinaosuus nostetaan koko maan 
markkinaosuuden tasolle 
rakennetaan suorat yhteydet paperivalmistajiin 
tuotevalikoimaa kehitetaan 
investoidaan kirjekuorien valmistustoimintaan 
markkinointia kehitetaan. 

Merkittavia muutoksia strategiassa oli ensinnakin Tampere -keskeisyydestii luo-
puminen ja suuntautuminen Suur-Helsingin alueelle, jossa oli 60 % graafisen pape-
rin markkinoista. Toiseksi, haluttiin rakentaa suorat yhteydet paperinvalmistajiin. 
Kaytannossa tama merkitsi ajatusta Finnpapin syrjayttamisesta. Alustavana 
lisaajatuksena oli toimialarakenteen jonkinasteinen muuttaminen, jota edeltaisi 
tuotevalikoiman kehittaminen. 

Jalostusliiketoiminnassa uutena strategiana oli keskittyii pelkiistiiiin kirje-
kuoriin. Tama merkitsi markkinoinnin kehittamista ja voimakasta investointia 
moderniin konekantaan. Lisaksi oli saatava tuo kaikki tapahtumaan: strategian 
toteuttamisen oli onnistuttava. Se vaati organisaation rakenteen ja jiirjestelmien 
moninaista kehittiimistii, johon otettiin kantaa strategiassa. Strategian sisaltoa 
kattoi vaatimus tulostason pitiimisestii nykyiselliiiin, kun strategiaa toteutetaan. 

Aikaisempaan verrattuna strategian sisalto muuttui vallankumoukselli-
sesti: entisen Tampere -keskeisyyden murtuminen, oman rakenteen voimakas 
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uudistaminen ja toimialan rakennemuutoksen tavoittelu. Nama olivat asioita, 
joita ei voitu aikaisemmin ajatuksellisesti tyostaa. Nyt se oli mahdollista, silla 
omistajaksi oli tullut dynaaminen monialayhtyma ja toimitusjohtaja oli vaihtu-
nut. Taustalla oli siis Mintzbergin (1992, 12-19) esittamassa viidennessa strate-
gian kayttotavassa - perspektiivissa (perspective) - tapahtunut muutos. Oli 
syntynyt uusi tapa hahmottaa maailmaa ja suhtautua sen tapahtumiin. 

Toimialarakenteen muutos 1988 

Kun graafisen paperin tukkukauppaan syntyi vuonna 1988 kolme yhteistoi-
mintaketjua, oli se toimialalla vallankumouksellinen muutos. Nyt graafisen paperin 
tukkukauppaa hallitsi kolme tukkuliiketta (Hyppola, Paperi-Dahlberg, Aarne 
Laaksonen), mutta niin, etta jokaisella oli yksinmyyntisopimus vain muutamien 
tiettyjen paperinvalmistajien kanssa. Aikaisemmin jokainen tukkuliike oli myy-
nyt jokaisen paperinvalmistajan tuotteita, mutta nyt kukin kolmesta tukkulii-
ketta kilpaili taysin omalla tuotesortimentillaan. Hyppolalle se merkitsi uutta 
strategista vaihetta. Tosin tahan oli tahdatty yleisella tasolla jo vuoden 1980 
strategiassa, jossa oli pantu tavoitteeksi suorat yhteydet paperinvalmistajiin. 

Tuon muutoksen aikaansaamisessa oli Hyppolan strategisilla ratkaisuilla 
merkittava osuus. Tallaisia ratkaisuja olivat Hel-Papin ostaminen Helsingista, 
uusien avainhenkiloiden rekrytointi toimialalta, tuotevalikoiman ja logistiikan 
kehittaminen, uuden keskusvaraston rakentaminen. Kun Hyppola ja Amer oli-
vat to:rjumassa Finnpapin tukkuliikekokeilua, syveni hyva keskusteluyhteys 
paperivalmistajien johtoon entisestaan. 

Ratkaisevaa oli Amerin kasvava omistus tukkuliikekeskittymasta, Fundus 
Oy:sta. Jotta Amerin ja Hyppolan vaikutus ei kasvaisi liialliseksi, Kymi osti ko-
ko Funduksen osakekannan ja rakensi siihen kuuluvista yrityksista oman pape-
ritukkuliikkeen, Paperi-Dahlbergin. 

Kansainvalistyminen 1987-1990 

Strategian sisaltona oli kasvattaa kannattavasti Hyppolan graafisen paperin 
tukkukaupan liikevaihtoa menemalla valituille ulkomaisille markkinoille yri-
tysostojen avulla. Samalla oli tarkoitus siirtaa Hyppolasta tukkukaupan osaa-
mista ulkomailta ostettaviin yrityksiin. 

Kyseessa oli vallankumouksellinen muutos. Siina Hyppola teki merkittavan 
strategisen siirron: se hyppasi viidella yritysostolla tutuilta kotimarkkinoilta 
Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan. Tama merkitsi yrityksen johdolta suurta 
resurssien siirtoa pois kotimaasta: rahaa, ihmisia ja aikaa. 

Divestointeja 1993-1994 ja uusi omistaja 

Amerin tulos romahti 1990-luvun alussa ja yhtyman uusi johto paatti keskittya 
urheiluvalineteollisuuteen, johon yhtyma oli kiinnittynyt suurella yritysostolla 
vuonna 1987. Tama paatos merkitsi portfolion eraiden osien myymista. Tallai-
nen osa oli Iaman myota tappiolliseksi kaantynyt paperiliiketoiminta, jossa nyt 
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ryhdyttiin Amerin toimesta divestoimaan muutamaa vuotta aikaisemmin os-
tettuja yrityksia. Samalla kirjekuoriliiketoiminta siirrettiin yhteisyritykseen suu-
rimman kilpailijan kanssa. Merkittavinta oli, etta graafisen paperin tukkukau-
pasta myytiin 75 % Metsa-Serlalle, josta siten tuli enemmistoosakkaana uusi 
paattava omistaja. 

8.9.2 Muutos strategiaprosessissa 

1970-luvun lahtokohta 

Hyppolassa ei 1970-luvullakaan ollut strategiaa kirjallisessa muodossa eika sita 
ollut selkeana kokonaisuutena edes toimitusjohtajan mielessa. Yrityksen johto-
henkiloiden piirissa ei puhuttu strategiasta: se ei kuulunut johtamisen sanava-
rastoon. Yrityksessa ei toiminut johtoryhmaa, jossa olisi yhdessa pohdittu stra-
tegisen tason kysymyksia. Suuret paatokset ja toimintalinjat olivat toimitusjoh-
tajan omaa yksityisaluetta, jonne muilta oli paasy kielletty. 

V alta ja vastuu oli keskittynyt toimitusjohtajalle. Se oli kuitenkin ihmiset 
huomioivaa ja ihmisia arvostavaa valtaa. Niinpa yrityksen yhteishenki oli hyva, 
tyonteko ahkeraa, toiminta joustavaa ja tiedonvaihto hyvaa. Tama kokonaisuus 
toimi hyvin, koskapa yritys oli kasvanut alansa johtavaksi ja parasta tulosta te-
kevaksi. Tuo kaikki oli tapahtunut siita huolimatta, etta suunnittelu- ja valvon-
tajarjestelmat olivat pahasti aikaansa jaljessa. 

Hyppolaa oli itse asiassa johdettu koko olemassaolonsa ajan tavalla, joka 
nostaa esiin Chester Barnardin jo vuonna 1937 esittamia ajatuksia. Organisaati-
ossa on Barnardin (1960, 215-234) mukaan kolme elementtia: yhteistyohalu, 
yhteinen paamaara ja kommunikaatio. Naiden luominen kuuluu liikkeenjohta-
jan perustehtaviin (the functions of executive). Barnard edustaa tasapainoteo-
reettista organisaatioajattelua: organisaatio on jarjestelma, joka on saatettava 
tasapainoon liikkeenjohtajan toimin. Talloin korostuu intressien yhteisyyden, 
yhteistyon ja harmonian merkitys (Takala, 1994, 98). 

Uusi strategia 1980 

Uuden omistajan, Amerin, suunnittelujarjestelma pakotti Hyppolan uuden toi-
mitusjohtajan ottamaan kantaa strategiaan jo heti kesalla 1980. Parissa kuukau-
dessa valmistunutta suunnitelmaa olivat lisaksi tekemassa kolme yrityksen 
avainhenkiloa. Amer ei antanut tavoitteita tai muita selkeita viesteja strategian 
pohjaksi. Strategiaa Hyppolassa suunnittelevat nakivat, " ... etta nyt Amerin re-
surssit tarjoavat tyystin uudenlaisia mahdollisuuksia ja etta tasta voidaan ra-
kentaa jotain aivan uutta verrattuna kilpailijoihin ja verrattuna aikaisempaan". 
Uusi toimitusjohtaja halusi strategiasta kaikkien yhteista suunnitelmaa, johon 
sitoudutaan ja josta saadaan palautetta vuoden varrella. 

Strategia sisalsi monia suuria muutoksia. Niinpa sen toteutus tapahtui va-
hitellen osa kerrallaan, 1980-luvun aikana. Toteutuksen merkittavia tapahtumia 
olivat seuraavat: yritysosto Helsingista, organisaatiomuutos, uusien avainhen-
kiloiden rekrytointi, Finnpapin muodostaman uhan torjuminen, uusi keskusva-
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rasto, logistiikan kehittaminen, yrityksen nimen vaihtaminen, tukku- ja jalos-
tustoiminnan kehittaminen. 

Tallainen koko 1980-luvun ajan tapahtunut muutostyo vaati uudenlaista 
johtamisotetta ja uudenlaista yrityskulttuuria. Olli Laiho halusi pitaa Amerin 
etaalla - niin, etta johtaminen oli omissa kasissa. Lisaksi han tahtasi prosessi-
maiseen ja osallistuvaan muutokseen, joka samalla kohotti henkiloston itse-
tuntoa. 

Amerin antamat resurssit olivat yritykselle merkittavia: kohonnut status 
toimialalla, mahdollisuudet investointeihin ja yritysostoihin, lisaantyneet yh-
teiskuntasuhteet ja neuvotteluvoima. 

Toimialarakenteen muutos 1988 

Yrityksen kasvu sisaisella kehittamisella ja yritysostolla nosti sen tasolle, jossa 
ryhdyttiin miettimaan miten strategiassa mainitut suorat yhteydet paperinval-
mistajiin jarjestetaan. Tuloksena oli Amerin strateginen omistus tukkuliikkeit-
ten ryhmittymasta - Funduksesta. Paperiteollisuus ei halunnut Amerin saavan 
maaraavaa asemaa Funduksessa, joten Kymi hankki omistukseensa 40 % Fun-
duksen osakkeista vuosina 1986-1987. 

Sen jalkeen Finnpap luopui arkkimarkkinoista ja Amer myi Fundus-
osakkeensa Kymille. Samalla Suomeen syntyi graafisen paperin alueelle kolme yh-
teistoimintaketjua, joissa tukkuliikkeina olivat Hyppola, Paperi-Dahlberg ja Aar-
ne Laaksonen. Kullakin niista oli yksinmyyntisopimus tiettyjen paperivalmista-
jien kanssa. Yhteistoiminta lisaantyi ja syveni: tavara- ja tietovirrat kulkivat ta-
varantoimittajan, tukkuliikkeen ja painotalon viililla merkittavasti aikaisempaa 
joustavammin ja intensiivisemmin. 

Kansainvalistyminen 1987-1990 

Kansainvalistyminen syntyi Hyppolassa ajatuksesta monistaa Suomessa ta-
pahtunut tukkutoiminnan menestys uusilla markkinoilla. Samaan aikaan oli 
markkinaosuus Suomessa noussut 40 prosenttiin ja lisaosuuden saanti olisi eh-
ka ollut kannattamatonta. 

Amer antoi aktiivisesti tukea naihin pyrkimyksiin. Se jopa vaati yritysos-
tojen teon nopeuttamista. Amerilla oli naet samaan aikaan voimakas halu lii-
ketoimintansa kansainvalistamiseen. Yhtyman johdossa pidettiin Suomen 
markkinoita liian pieninii ja uskottiin omaan osaamiseen akvisitioiden alueella. 

Paljolti juuri Amerin resurssein teetettiin vuosina 1984-1987laajat ja seik-
kaperaiset maakohtaiset selvitykset graafisen paperin markkinoista Liinsi-
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Taman jalkeen vuosina 1987-1990 ostettiin 
kaksi yritysta USA:sta ja kaksi Euroopasta. 

Tassa yhteydessa yrityksen organisaatiota muutettiin jalleen. Talloin siir-
ryttiin tulosyksikkorakenteeseen, jossa myos kansainvaliset toiminnot erotettiin 
omaksi yksikokseen. 
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Divestointeja 1993-1994 ja uusi omistaja 

Nama strategiset siirrot perustuivat Hyppoliin ulkopuolella, Amerin johdossa, 
tehtyihin piiiitoksiin. Hypp()liillii oli tiissii vain sivustaseuraajan rooli. Ulkoa-
pain ohjattuna Hyppola liukui hetkessa uudenlaiseen strategiseen tilanteeseen: 
ostetut ulkomaiset yritykset poistuivat; kirjekuoriliiketoimintaan ja tukkutoi-
mintaan tuli uusi piiaomistaja, kun Amer jai viihemmistoosakkaaksi. 

8.9.3 Yhteenveto kuvioina 

Kuvioissa 15 ja 16 tiivistetaiin lukujen 8.9.1 ja 8.9.2 sisaltama yhteenveto kuvalli-
seen muotoon. Kuviossa 15 on tiivistetty yleiskuva vallankumouksellisesta 
strategisesta muutoksesta: vuonna 1980 strategia muuttui taydellisesti siitii mitii 
se oli ollut 1970-luvulla. Strategisessa mielessii yrityksessa siis oli kaksi tyystin 
erilaista aikakautta: aika ennen vuotta 1980 ja aika vuoden 1980 jiilkeen. Pitka 
tasaisen kehityksen vaihe muuttui uudenlaiseksi tasaisen kehityksen vaiheeksi 
suuren, mutta lyhytkestoisen vallankumouksellisen muutoksen kautta. Muutos 
vaiheesta toiseen ei tapahtunut ennustettavasti. 

Kuviossa 16 on esitetty strategiset tapahtumat: strategian sisaltO ja strate-
giaprosessi 1970- ja 1980-luvuilla. Lisaksi kuviosta ilmeneviit Hyppoliin raken-
teessa ja kontekstissa (toimiala, monialayhtymii) tapahtuneet tiirkeimmat 
muutokset. 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa tehdyt strategian toteuttamista-
pahtumat on esitetty aikajanalle sijoitettuina. 
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strategia 

• I\ 
I \ 

: \, 
~-------------------~ \ 

: 1980 \ 
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KUVIO 15 Yleiskuva strategisesta muutoksesta Hyppollissa 1970- ja 1980-luvuilla 
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9 KOHDEYRITYKSEN TOIMIALARESEPTIN JA 
YRITYSPARADIGMAN MUUTOKSEN 
PERUSKUV AUS 

9.1 Toimialareseptin muutos 

9.1.1 Yrityshistoriallinen tausta 

Kohdeyrityksen toiminnan alkuvaiheet sijoittuvat 1900-luvun alkuvuosikym-
meniin. Hyppolan senaikaisten johtohahmojen toimialareseptin, samoin kuin 
yritysparadigman, sisalto perustuu seuraavassa siihen suppeaan kirjalliseen 
tietoon ja muistitietoon, jota yritystoiminnasta ja johtohahmoista itsestaan on 
olemassa. Kun yrityksen ensi vuosikymmenista on aikaa jo yli puoli vuosisataa, 
toimialareseptin ja yritysparadigman voi esittaa vain karkeana tulkintana. 

Tuon alkuvaiheen toimialaresepti on mielenkiintoinen, silla sen tietyt 
piirteet sailyivat aina 1970-luvulle saakka. Eraat toiset piirteet poistuivat vuosi-
kymmeniksi, mutta tulivat taas mukaan 1980-luvun murroksessa. 

1900-luvun alussa seka paperinjalostus etta graafisen paperin tukkukaup-
pa ottivat toimialoina ensi askeleitaan. Paperin kulutus oli lahtenyt alkunou-
suun, joten siihen liittyvat toimialat etsivat muotoaan ja tarjosivat koko ajan 
uusia mahdollisuuksia. Yrityksen johtohahmot, Aleksi Hyppola ja jo hyvin var-
haisessa vaiheessa poisjaanyt Sulo Salmelin, olivat oman aikansa rohkeita yrit-
tajapioneereja, jotka olivat mukana luomassa jotain uutta. He muovasivat 
omalta osaltaan toimialaa ja nakivat toiminnallaan olevan vaikutusta. 

Paperi oli vuosisadan alkupuolella kauppapussinakin eraanlainen ylelli-
syystavara. Paperista oli pulaa, laatu oli huonoa ja toimitusajat pitkia. Tama 
aiheutti alan yrityksille, jotka olivat paaasiassa perheyrityksia, monia ongelmia 
ratkaistavaksi: saatavuus, toimitukset, reklamaatiot. 
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Aleksi Hyppolan toimialaresepti graafisen paperin tukkukaupasta 1900-
luvun alkupuolella: 

paperi on ylellisyystavara, jonka markkinat kasvavat 
paperista on pula, laatu kehnoa, toimitusajat pitkia 
toimialalla syntyy koko ajan jotain uutta 
paperinjalostajat ja paperitukkuliikkeet ovat perheyrityksia 
yrittajalle on toimialalla runsaasti mahdollisuuksia 
yrittajat vaikuttavat toimialan kehitykseen. 

9.1.2 Toimialaresepti 1970-luvulla 

On selva, etta tilanne toimialalla oli puolessa vuosisadassa muuttunut taysin. 
Suomi oli 1970-luvulla maailmalaajuisesti tunnettu paperintuottaja ja -vieja. 
Paperitehtaat olivat maan suurimpia yrityksia. Vuosikymmenten aikana pape-
rinjalostus ja graafisen paperin tukkukauppa olivat toimialoina saaneet selkean 
muodon. 

Paperiteollisuus oli suuri ja voimakas. Niinpa graafisen paperin tukku-
kaupassa ei tapahtunut mitaan merkittavaa muutosta ilman teollisuuden hy-
vaksyntaa. Suomalainen paperiteollisuus oli jarjestanyt tuotteittensa ulkomaille 
tapahtuvan markkinoinnin yhteisyrityksensa Finnpapin kautta. Se hoiti myos 
kotimaan markkinoinnin, mika oli kaytannossa tilaus- ja laskutustoimen hoita-
mista. Finnpapin merkitys graafisen tukkukaupan vaikuttajana oli erittain suu-
ri. Se ei toiminut kovin joustavasti eika markkinointihenkisesti, mutta tukku-
liikkeiden oli toimittava sen kautta - suoria yhteyksUi paperinvalmistajiin ei 
ollut. 

"Finnpapin periaate oli jakaa tasapuolisesti markkinoilla oleva potentiaali tehtaille 
niiden kapasiteetin suhteessa. Asiakas unohdettiin, kun oltiin niin tuotantopainottei-
sia. Mutta se toimi hyvin 80-luvun alkuun saakka, kun ei tullut uusia kilpailijoita. 
Sitten tehtaat, siis omistajat, eivat eniia olleet tyytyvaisiii. Tuli uusia tuotteita, mutta 
Finnpap ei pystynyt muuttumaan." (ep 12/91) 

Paperiteollisuuden paamarkkinat olivat ulkomailla. Niinpa vientivolyymien 
hoitaminen oli kotimaata tarkeampaa ja toimitusajat kotimaahan saattoivat olla 
pitkia. Teollisuus ei ollut erityisen kiinnostunut kotimaan tukkuliikkeista- ja-
kelutiestaan. Paperin saatavuus oli edelleen ongelmana. Saatavuusongelman 
ratkaisun onnistumisesta muodostui tukkuliikkeille jatkuvasti merkittava kil
pailutekija. 

"1970-luvulla tehtaitten toimitusajat eivat pitiineet paikkaansa, vaan saattoivat olla 
reippaastikin myohassii. Kun vienti veti hyvin, niin kotimaa jai varjoon. Teollisuus ei 
siis erityisesti kantanut huolta kotimaan tilanteesta." (tp 11/91) 

Paperi oli bulkkitavaraa, josta tosin vahitellen oli alettu tehda myos merkkita-
varaa. Kaikki tukkuliikkeet ostivat paperia kaikilta suomalaisilta paperinval-
mistajilta. Niinpa tukkuliikkeiden tuotevalikoimat olivat suomalaisen paperin 
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osalta identtiset. Tukkuliikkeiden tuotevalikoimia hieman erilaistivat ulkolaiset 
paperit, jotka saattoivat olla tukkuliikkeen yksinmyyntituotteena. 

"Paperiteollisuus teki vain alhaisesti jalostettuja tuotteita ja hyvin samankaltaisia 
tuotteita ... ei niinkii1in merkkituotteita." (tp 11/91) 

"Viela 80-luvun alussa oli harvoja jalostettuja tuotteita ja ne olivat eri tehtailla hyvin 
samankaltaisia, eivat siis merkkituotteita." (tp 11/91) 

Graafisen paperin tukkuliikkeet olivat perheyrityksia. Niilla ei yleensa ollut 
vuosisopimuksia tavarantoimittajiensa eika asiakkaittensa kanssa. Muutenkaan 
yhteistoiminta ei ollut kovin laheista. Kun toimialalla ei 1960- ja 1970 luvuilla 
tapahtunut mitaan merkittavia suuria muutoksia, voidaan sanoa, etta toimi-
alalla vallitsi hyvin staattinen tilanne. 

"Oli mlili.ratty staattisuus alalia pitkaan ... 50-, 60- ja 70-luvulla aina vaan sama sys-
teemi.. ainoastaan pienia tukkureita tuli lisaa." (ep 11/91) 

Erkki Porramon toimialaresepti graafisen paperin tukkukaupasta 1970-
luvulla: 

paperiteollisuudella on ylivertainen neuvotteluvoima, johon tukkuliikkei-
den on tyydyttava 
paperiteollisuuden suurin intressi on vientimarkkinoilla, jolloin ongelma-
na on saatavuus kotimaassa 
saatavuus on toimialalla tarkein kilpailutekija - hinta ei niinkaan 
Finnpap ei toimi joustavasti eika markkinointihenkisesti Suomessa; tuk
kuliikkeilla ei ole suoraa yhteytta paperinvalmistajiin 
paperi on paaosin bulkkitavaraa; parhaat merkkitavarat tulevat ulko-
mailta 
kaikilla tukkuliikkeilla on samanlainen paperivalikoima suomalaisten pa-
pereiden osalta 
tukkuliikkeet ovat perheyrityksia, jotka eivat ole tavanomaista laheisem-
massa yhteistoiminnassa tavarantoimittajiensa ja asiakkaittensa kanssa. 

9.1.3 Muutokset 1980-1990 

1980-luvun alkupuoli 

Vuonna 1980 Hyppolan johdon toimialareseptissa tapahtui vallankumouksellinen 
muutos. Uudella toimitusjohtajalla, Olli Laiholla, oli syvallinen kokemus tukku-
liikkeen nykyaikaisesta roolista, silla han oli aikaisemmin toiminut Rautakirja 
Oy:n tukkutoimintojen johtajana. Niinpa hiin omasi aivan uudenlaisia niikemyksiii 
tukkutoiminnasta yleensii. Hanella oli uudenlaisia nakemyksia myos graafisen 
paperin tukkutoiminnasta ja yhden yrityksen, Hyppolan, mahdollisuuksista 
toimia muutosagenttina. Hyppolan uuden johdon toimialaresepti oli siis mer-
kittavalla tavalla toisenlainen kuin Hyppolan entisen johdon toimialaresepti. 
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Uuden toimitusjohtajan mielesta graafisen paperin tukkutoimiala oli pit-
kiiiin ollut pysiihtyneessa tilassa. Muutoksia ei juuri ollut tapahtunut. Tiihiin 
olivat syinii paperiteollisuuden neuvotteluvoima, siihen liittyva Finnpapin hal
litseva asema ja yhteyksien puuttuminen suoraan paperiteollisuuteen. 

"Mikii se on sellainen toimiala, jossa teollisuudella on oma yhdistys yhtenii viilipor-
taana?" (ol12/98) 

Kyseessa siis oli vanhahtava ja kehittymaton toimiala, jossa aktiivisella yrityk-
sellii olisi mahdollisuus voimakkaaseen kasvuun. Kasvun lisaksi aktiivisella 
yrityksella, joka omasi resursseja, oli mahdollisuuksia toimialan rakenteiden 
muuttamiseen yritysostoilla ja muilla jiirjestelyillii. 

"Tukkuliikkeet eivat olleet aikaisemmin miettineet elinkeinon ja toimialan tulevai-
suutta. Siis mika tukkuliikkeen rooli voisi olla." (ep 10/86) 

Lisaksi uusi toimialaresepti sisiilsi ajatuksen paperin luonteen muuttumisesta 
bulkkituotteesta merkkituotteeksi. Toimitusjohtajan uudenlainen toimiala-
resepti vaikutti varsin nopeasti Hyppoliin muidenkin avainhenkiloiden tapaan 
niihda toimiala. Toisaalta se oli heidiin ainoa mahdollisuutensa, jotta he siiilyt-
tiiisivat asemansa yrityksen juuri syntyneessii johtoryhmassa. Kun Olli Laiho 
esitti uusia niikemyksia toimialasta, he ymmiirsivat heti, etta niissii piili aivan 
uusia mahdollisuuksia. Samalla Hyppolii uusine resursseineen voisi olla aktii-
vinen muutosvoima toimialalla. 

"Kylla me heti nahtiin, ettli nyt Amerin resurssit tarjoavat tyystin uudenlaisia nakO-
aloja ja mahdollisuuksia ja etta nyt tasta voidaan rakentaa jotain aivan uutta verrat-
tuna kilpailijoihin ja verrattuna aikaisempaan." (tp 9 /86) 

Olli Laihon toimialaresepti graafisen paperin tukkukaupasta 1980-luvun 
alkupuolella: 

paperista tulee merkkitavaraa, jonka markkinat kasvavat 
toimiala on kehittymaton ja Finnpapin asema outo 
aktiivisella yrityksellii on mahdollisuus voimakkaaseen kasvuun 
aktiivinen yritys voi vaikuttaa toimialan rakenteisiin 
Hyp:pOlii on uusine resursseineen toimialan muutosagentti 
tukkuliikkeiltii puuttuu suora yhteys paperiteollisuuteen. 

1980-luvun loppupuoli 

Vuonna 1988 tapahtunut toimialarakenteen uudistuminen graafisen paperin 
tukkukaupassa pohjautui merkittavasti Hyppoliin aktiiviseen toimintaan ja sen 
taustalla vaikuttaneeseen taysin uudistuneeseen toimialareseptiin. Sisiilsihiin 
viimeksi mainittu ajatuksen alan pysiihtyneisyyden katkaisemisesta ja suorien 
yhteyksien rakentamisesta paperinvalmistajiin - ajatuksen toimialarakenteen 
muutoksesta. 



159 

Toimialarakenteen muutos merkitsi myos toimialareseptin tasmentymista, 
sillii nyt tukkutoiminta keskittyi uudella tavalla. Syntyihan toimialalle kolme 
yhteistoimintaketjua ja niihin kuuluvien kolmen tukkuliikkeen asema vahvistui 
entisestaan. Paperiteollisuus oli kiinnostunut tukkuliikkeesta, joka nyt oli sille 
markkinointikanava - ei enaa pelkkii jakelutie. Samalla syntyi uudenlainen ki-
ristynyt kilpailutilanne, kun kussakin yhteistoimintaketjussa oli vain tiettyjen 
paperinvalmistajien tuotteita. Aikaisem.m.inhan jokainen tukkuliike oli myynyt 
kaikkien paperinvalmistajien tuotteita. 

Yhteistoiminta paperiteollisuuden ja tukkuliikkeen valilla oli erittain Ia
heista: tieto ja tavara virtasivat yhteistoimintaketjussa aikaisempaa runsaampa-
na ja vuolaampana. Samalla sosiaaliset suhteet olivat kiinteampia ja syvempili. 

Olli Laihon toimialaresepti graafisen paperin tukkukaupasta 1980-luvun 
loppupuolella (lisiiykset 1980-luvun alun toimialareseptiin): 

tukkutoiminnan keskittyminen: on syntynyt kolme yhteistoimintaketjua, 
jotka ovat paperiteollisuudelle markkinointikanava - ei enaa pelkkii jake-
lutie 
paperiteollisuus on kiinnostunut tukkuliikkeen toiminnasta: syntyy Iahei-
nen yhteistoiminta 
kilpailu kiristyy, kun kussakin yhteistoimintaketjussa on omat tuotteensa 
johtavat tukkuliikkeet eivat enaa ole perheyrityksili ja niiden asema on 
vahvistunut 
toimialan muutos jatkuu. 

9.2 Yritysparadigman muutos 

9.21 Yrityshistoriallinen tausta 

Aleksi Hyppola, yrityksen johtohahmo vuosisadan alusta aina 1960-luvulle 
saakka, oli Iahtenyt harjoittelijaksi elintarvikeliikkeeseen Tampereelle vuonna 
1899 vain 15-vuotiaana ja kolme vuotta myohemmin liikeapulaiseksi siirto-
maatavaroiden tukku- ja vahittaisliikkeeseen Turkuun. Sen jalkeen han oli pe-
rustanut ensimmaisen oman yrityksensa Tampereelle aile 20-vuotiaana, mutta 
oli sitten siirtynyt Helsinkiin ruokatavarakaupan myyjaksi. Kaksi vuotta myo-
hemmin han ryhtyi jalleen itsenaiseksi yrittajaksi ruoka- ja sekatavarakaupan 
alalle. Vuonna 1906 han siirtyi vasta perustettuun yritykseen, joka valmisti pa-
peripusseja kasityona. Siita tuli valivaiheiden kautta Hyppola Oy, jonka koko 
osakepaaoman han osti vuonna 1917. Valilla Aleksi Hyppola toimi osakkaana 
kutoma-alan yrityksessa Aetsassa (Poppius & Raevuori, 1945, 2.23-232). 

Kun monilapsisen maanviljelijaperheen pojista vain yksi saattoi jatkaa ta-
lon isantana, oli muitten pakko etsili toimeentulo muualta. Nain oli myos Aleksi 
Hyppolan kohdalla: han oli lahtenyt innokkaasti liike-elamaan. Hanen yrityspa-
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radigmansa ydinosassa oli keskeisena halu ennakkoluulottomaan yrittiimiseen. Ta-
han viittasivat rohkeat siirtymiset uusiin tehtaviin, uusille toimialoille ja uusille 
paikkakunnille. Tassa hanelle oli oivana esimerkkina alkuvuosien yhtiokump-
pani Sulo Salmelin, joka sittemmin teki useita yritysostoja, toimi ulkomailla ja 
paatyi Pyynikki Oy:n paaomistajaksi Tampereelle. 

Toiminta liike-elamassa oli myos siiiitykierron viiylii - reitti sosiaalis-
taloudelliseen kohoamiseen. Se oli uutta tilanteessa, jossa jaykan saaty-
yhteiskunnan piirteet viela vaikuttivat. Aleksi Hyppolasta tulikin tamperelaisen 
talouselaman tunnettu hahmo, jonka yritystoiminta kukoisti. Tallaista menes-
tysta ei maanviljelijan ammatti olisi tarjonnut. 

Ennakkoluulottomaan yrittamiseen ja saatykierron etsimiseen liittyi myos 
halu toteuttaa itseiiiin. Toiminta liike-elamassa antoi aktiiviselle yrittajalle haas-
teita ja tyydytysta. Rohkea riskinotto, uusille toimialoille meneminen ja yritys-
ostot olivat esimerkkeja tasta. Samalla nuo asia merkitsivat jonkin uuden luo-
mista. 

" ... han oli huhtikuussa 1919 perustamassa ... Kylmakoski Osakeyhtiot:ii ... ja oli yhtion 
johtokunnan jasenena sen perustamisesta alkaen." (Poppius & Raevuori, 1945, 235) 

Suojeluskuntaan kuuluneen Aleksi Hyppolan perusarvoihin yrittajana kuului-
vat ahkernus, siiiistiiviiisyys ja isiinmaallisuus. Viimeksi mainittua arvoa korosti 
myos Aleksin veli Iivari Hyppola, joka toimi yrityksen paperijalostustehtaan 
teknisena johtajana. Han oli ollut vuosina 1915-1918 jaakarikoulutuksessa Sak-
sassa. Suomeen palattuaan hanella oli vuorossa vapaussota pataljoonanko-
mentajana ja ns. Aunuksen retki. 

"Isannan konttorissa oli seinallii iskulause, etta saasta seka kotona etta tyopaikalla, 
sillii pahat paivat voivat tulla milloin tahansa." (ep 12/98) 

Kaikki paatoksenteko oli keskitetty toimitusjohtajalle - isannalle. Se tarkoitti 
valtarakenteeltaan ehdottoman keskitettya organisaatiota. 

Aleksi Hyppolan yritysparadigman laita kiertyi monella tapaa tamperelai-
suuden ymparille. Tama nakyi tamperekeskeisenii toimintana, vaikka myyntityota 
tehtiinkin kautta maan. Aleksi Hyppolalla oli yrittajahistoriansa alkuajoilta ta-
kanaan Helsingissa tapahtuneita menetyksia, jotka olivat johtuneet asiakkaiden 
hanelle aiheuttamista luottotappioista. Nama kokemukset ja niihin liittyvat 
muistot kiinnittivat hanet ja yrityksen entista tiukemmin Tampereelle. 

"Aleksi Hyppolli sanoi aina, etta ollaan vaan t:iialla Tampereella, sillii Helsingissa on 
pelkkia huijareita. Hanella oli huonoja kokemuksia Helsingista, kun oli vahan 
petkutettu. Siita tuli vahitellen tapa ellia ... ollaan t:aalla varovasti ja varman paalle." 
(pv12/98) 

Yrityksen kasvua vauhdittivat uudenaikaisten koneiden hankkiminen ja yritys-
osto, jonka avulla saatiin markkinaosuutta ja lisaa ajanmukaisia koneita. Omana 
aikanaan tassa oli kyse yrityksen merkittavasta teknologisesta kehittiimisesta. Tal-
loin kehitettiin kumpaakin liiketoiminta-aluetta: seka paperinjalostusta etta tukku-
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toimintaa. Lisaksi Aleksi Hyppolalla oli hyvat ja monipuoliset yhteiskuntasuh-
teet. Han kuului monien yritysten ja keskeisten jiirjestojen johtoelimiin. Samalla 
han tietysti rakensi hyvat suhteet paperiteollisuuteen. Olihan paperin saatavuus 
ja laatu merkittava asia. 

11 (Aleksi Hyppolii oli 1910-1930-luvuilla) palovakuutusyhtio Varman. .. hallintoneu-
voston jasenenii ... sekii sen varapuheenjohtajana ... Tampereen kauppakamarin jase-
nenii ... sekii Keskuskauppakamarin jiisenenii. .. Liityttyaiin Tampereen Kauppaseuran 
jaseneksi ... on ollut seuran johtokunnan jiisenenii ... sekii Keskuskauppakamarin jiise-
nenii. Tampereen Suomalaisen Klubin jiisenenii ... johtokunnan jiisenenii. .. Isiinmaalli-
sen Kansanliikkeen ... piirin puheenjohtajana." (Poppius & Raevuori, 1945, 236) 

11 Aleksi Hyppolii oli jo aikanaan hoitanut paperitehtaiden yhdistykseen hyvin suhteet 
ja Erkki Porramo jatkoi sitten myohemmin samassa hengessa. 11 (ep 12/98) 

Aleksi Hyppola eli tyolleen ja oli itse eUivana esimerkkina ahkerasta tyonteosta. 
Samalla han oli isiihahmo, joka hallitsi suurta perhettaan. Omistajuus ja toimi-
tusjohtajuus merkitsi talonpoikaista isannyytta ja samalla huolenpitoa talon 
vaestii. 

11 Aleksi Hyppoliin ovessa luki 11 isiinta11 • Han toimi yrityksessiiiinkin talonpojan tapaan 
... siis, etta talonviiestii pidetiiiin huolta. 11 ( ep 12/ 98) 

Aleksi Hyppolan yritysparadigman ydin ja laita Hyppolassa 1900-luvun 
alkupuolella: 

yritysparadigman ydin 

yrittajyys on vayla saatykiertoon ja sosiaalis-taloudelliseen nousuun 
ennakkoluuloton ja rohkea yrittiiminen 
itsensa toteuttaminen ja uuden luominen 
ahkeruus, saastavaisyys, isanmaallisuus 
tyo on koko elama 

yritysparadigman laita 

Tampere -keskeisyys 
seka paperinjalostusta etta tukkutoimintaa 
valmistusteknologian kehittiiminen 
hyvat yhteiskuntasuhteet 
toimitusjohtaja isantiina ja esimerkkina 
toimitusjohtaja paattaa ja valvoo. 

9.2.2 Yritysparadigma 1970-luvulla 

Yritysparadigman ydin. Yritys oli viiden vuosikymmenen aikana kasvanut uusiin 
mittoihin. Sen liikevaihto oli vuonna 1978 55 mmk ja sen palveluksessa oli 
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180 henkiloa. Aleksi Hyppt>la oli 1950-luvun puolivalissa siirtynyt hallituksen 
puheenjohtajaksi ja uudeksi toimitusjohtajaksi oli tullut Erkki Porramo. V aikka 
toimitusjohtaja vaihtui, kaikki jatkui kuten ennenkin. Erkki Porramo ei tehnyt 
mitaan merkittavili muutoksia, vaan seurasi tiiviisti edeltajansa jalanjalkia ja 
kysyi hanelta hyvaksynnan paatoksilleen. Tasta seurasi vanhojen kaytantojen ja 
jarjestelmien yllapitamista seka mahdollisten uudistusten lykkaamista. 

"Ei siinii toimitusjohtajan vaihdoksessa mitiiiin muuta tapahtunut kuin etta toimiston 
tytot toivat kukan mun p5ydalleni. Ei suuria uudistuksia ollenkaan. Ihan saman jat-
koa vaan." (ep 12/98) 

"Porramo oli Aleksi Hypp5liin vuoksi varovainen. Esimerkiksi kirjanpitosysteemi oli 
Aleksin ottama ja sitli piti noudattaa. 1960-lukukin meni siihen malliin. Ei Porramo 
tehnyt mitlilin etteiko olisi ensin saanut hyvliksyntlili AJeksilta. Otti ehkli liikaakin 
huomioon, ehkli Aleksi olisi uudistuksiin joustanut. 1970-luvulla sitten alkoi olla toi-
sin, kun Aleksi vanheni" (pv 12/98) 

"Siinii oli liikaa. .. entiseen pitliytymistli. Esimerkiksi tehtaalla ei ollut 1960-luvulla 
llimmintli vettli ja siivoojat kliyttivlit vain luutaa ja sahajauhoa. Ei ollut polynimuria 
talossa, ei ollut sosiaalitiloja muuta kuin naulakkko." (pv 12/ 98) 

"Tukkupuolen ja jalostuksen tavarat ja toiminta olivat samoissa kansissa. Ei tiennyt 
paljonko tavaraa meni kumpaankin. Ei siis tiedetty tuoteryhmlikohtaisia kannatta-
vuuksia." (pv 12/98) 

Kaiken jatkuminen kuten ennenkin pohjautui vanhojen arvojen voimaisuuteen. 
5aiistavaisyys ja ahkeruus olivat Erkki Porramon yritysparadigman ytimessa. 
V aikka yritys oli kasvanut aivan uusiin mittoihin, saastettiin monissa asioissa 
edelleen jopa niin, etta se haittasi yrityksen kehittymista. Pois oli jaanyt yrityk-
sen alkuvuosikymmenten rohkea ja ennakkoluuloton yrittaminen. Niinpa lii-
ketoiminnan hoitaminen perustui periaatteelle "varovaisesti ja varman paalle". 

"Ei meillli ollut mitlilin yritysostoajatuksia ... ei Helsingistli eikli muualta ... vanhan 
plilille vaan ajateltiin rakentaa." (ep 12/ 98) 

"V akavaraisuus ja varovainen yrittliminen. Pienta se oli ja kovin keskitettyli siihen 
aikaan. Yritettiin vaan tehdli bisnestli parhaan mukaan." (pv 12/98) 

"Siitli tuli vlihitellen tapa ellili ... ollaan tliallli varovasti ja varman plilille." (pv 12/98) 

"Paperijaon piti arkkeja leikattaessa mennli kohdalleen ja ylijlilimlit slilistettiin tark-
kaan." (pv 12/98) 

"Vaikka asiakkaat halusivat jalostuksen puolella uudenlaisia tuotteita, niitli ei tehty. 
Se olisi vaatinut uudenlaisia tyovalineitli tehtaalle ja ollut vastoin slilistlimisperiaa-
tetta. Niinpli jatkettiin vanhahtavilla tuotteilla." (sr 2/88) 

"Uudet toimitilat tulivat ja ilmastoitu varasto, mutta henkisesti ei uudistuttu Aleksi 
Hypp5liin ajasta. Se oli jarruttava tilanne. Jos olisi halunnut sisliistli laskentaa, se olisi 
pitlinyt tehda kasityonli." (pv 12/98) 
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"Hyppola oli kovin tamperelainen, teki tosi hyvaa tulosta, mutta ei silla ollut yhtaan 
kasvudraivia. Hallintopuoli oli kivikautisessa ajassa eika sen vetajalla ollut kehitta-
misosaamista." (ss 12/98) 

"Tarkkuus ja nuukuus olivat ominaisia myos Erkki Porramolle." (rl3/86) 

Organisaation toiminta oli kuitenkin joustavaa ja yrityksessa vallitsi hyva yh-
teishenki. Yrityksen alkuajoilta jatkui perheenomaisuus ja se, etta toimitusjoh-
taja oli yrityksessa suvereeni, mutta turvallinen isahahmo. 

"Kuka tahansa saattoi menna Erkki Porramon puheille. Aina asia selvisi, eika var-
maan kukaan ajatellut, etta mita mina menin tuolla kaymaan." (ep 12/98) 

"Se oli maalaisperinnetta ... tartuttiin tyohon mihin tahansa. Aleksi Hyppolan ovessa 
luki loppuun asti, etta isanta. Joku saattoi puhua neuvoksesta, mutta yleensa puhut-
tiin isannasta. Aleksi Hyppola vaikutti yrityksessa kuolemaansa saakka, vuoteen 
1976." (pv 12/98) 

Aleksi Hyppoliille tyo oli merkinnyt koko elamaa. Samoin oli Erkki Porramon 
kohdalla, joka edeltajansa tavoin oli henkilokunnalle elavana esimerkkina ahke-
rasta tyonteosta ja asioihin tarttumisesta yli tehtavarajojen. 

"Porramo ei ollut kauhean seurallinen ja puhui vain tyoasioista. Han oli aina tasmal-
lisesti aamulla kello kahdeksan tyopoytansa aaressa. Ahkera tyoteko oli korkealle 
korotettu arvo." (rl3/86) 

Yritysparadigman laidassa oli keskeisena paperin saatavuuden varmistaminen. Se 
tapahtui sitovilla vuosisopimuksilla, tilinpaatosostoilla ja etukateen maksamal-
la. Saatavuuden varmistamisessa olivat hyvat suhteet paperiteollisuuteen mer-
kittavassa asemassa. Yrityksen hyva taloudellinen tulos loi mahdollisuuden 
suuriin tilinpaatOsostoihin, joiden avulla jarjesteltiin myos yrityksen verotetta-
vaa tulosta. 

"Hyvat suhteet aina, koska 70-luvulla etenkin oli sen verran suuret ostot, etta niita 
kiinnosti henkilokohtaisellakin tasolla yhteydenpito." ( ep 11/91) 

"Etukateen tehtiin sitovia ostosopimuksia 20 tonnille ja sitten sille proforma lasku. Ja 
jos ei tullut toimitusta niin kiristimme, etta olemmehan me maksaneet." (ep 12/98) 

Yrityksen toiminta oli Tampere -keskeista. Vaikka myyntitoiminta kattoi koko 
maan, oli vahvana markkina-alueena edelleen Tampere ymparistoineen. Uu-
dellamaalla, jossa kummankin liiketoiminta-alueen volyymit olivat merkittavat, 
oli Hyppolan markkinaosuus koko maan markkinaosuutta alhaisempi. Tampe-
re -keskeisyydesta oli hyvana esimerkkina vuosina 1966-1977 Tampereelle teh-
dyt suurehkot rakennusinvestoinnit. Ne tehtiin ehdottomasti juuri Tampereelle. 
Muualle niita ei edes ajateltu tehtavan. 

Tamperelaisuus oli keskeinen osa yrityksen kulttuuria, silla yritys oli si-
jainnut koko vuosisadan ajan Tampereella ja sen koko henkilosto koostui tam-
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perelaisista. Suuntautuminen piiamarkkina-alueelle, Uudellemaalle, oli siksi 
henkisesti vaikeaa, etenkin, kun Aleksi Hyppolalla oli ollut selkea Helsinki -
vastaisuus. Niinpa menestys Uudellamaalla oli jaanyt vaatimattomaksi. 

"Ei oltu ajateltu kasvua eika oltu jamerlisti hoidettu Helsinkili. Tiista oli hyvana 
osoituksena se, etta rakennusinvestoinnit tehtiin Tampereelle eika Helsinkiin, 
paamarkkina-alueelle." (ol12/98) 

"Kaikki toiminta oli kovasti Tampere -keskeista." (tp 9/86) 

"Oltiin niin tamperelaisia, niin tamperelaisia!" ( ol12/ 98) 

"Aleksi Hyppola sanoi aina, etta ollaan vaan taalla Tampereella, silla Helsingissa on 
pelkkia huijareita." (pv 12/98) 

Paatoksenteko.ja valvonta oli selkeiisti ja yksiselitteisesti toimitusjohtajalle kes-
kitettya kuten Aleksi Hyppoliinkin aikana. Nyt paatoksentekijiinii ja valvojana 
oli Erkki Porramo. 

"Se oli osittain hyva ratkaisu, etta oli johtaja, joka sanoi missa kaappi seisoo, mutta 
tietysti se vei itsenaisyytta seuraavasta tasosta. Hyva puoli oli, etta saattoi vaivatta 
kysya ja sai heti vastauksen." (pv 12/98) 

"Siina oli liikaa auktoriteettijohtamista ja entiseen pitaytymista." (pv 12/98) 

Erkki Porramon yritysparadigman ydin ja laita Hyppolassa 1970-luvulla: 

yritysparadigman ydin 

kaikki jatkuu kuten ennenkin 
toimitaan varovasti ja varman paiille 
ahkeruus ja saiistaviiisyys 
tyo on koko elama 

yritysparadigman laita 

paperin saatavuuden varmistaminen 
Tampere -keskeisyys 
kaksi liiketoiminta-aluetta 
hyva yhteishenki ja perheenomaisuus 
toimitusjohtaja esimerkkinii ja isiihahmona 
joustavuus tyotehtiivissa 
toimitusjohtaja paattaa ja valvoo. 
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9.2.3 Muutokset1980-1990 

1980-luvun alkupuoli 

Vuonna 1980 Hyppolan johdon yritysparadigmassa tapahtui vallankumouksel-
linen muutos. Olli Laihon yritysparadigman ytimessii oli erittain voimakkaana 
kasvun filosofia. Sen lapi nahtiin kaikki toiminta: se vaikutti kaikkeen. Han ei 
nahnyt yritystoimintaa pysahtyneena varman paalle toimimisena, vaan aktiivi-
sena mahdollisuuksien hyodyntamisena. Se merkitsi orientoitumista kohti suu-
rempia volyymeja, suurempaa kokoa ja merkittavampaa asemaa toimialalla. 
Ytimen keskeinen viesti oli seuraava: jos et kasva niin taannut. Kasvaminen ei 
ollut mahdollista Tampere -keskeiseen ajatteluun nojaavana. Paamarkkinat oli-
vat Suur-Helsingin alueella, joka nyt piti valloittaa. 

"Olli toi suuruuden ekonomian. Pieni ja kannattava ei koskaan piUise suureksi ja 
kannattavaksi, ei.ka piirjiiii. Kasvustrategian toteuttamista oli sitten yritysostot, Hel-
sinkiin siirtymiset ja kansainviilistyminen." (mv 7 /99) 

"Liihtokohtatilanne oli hyva, silla yritys teki hyvaa tulosta ei.ka saneeraustarvetta si-
ten ollut. Mutta milla tavalla hyvin kannattavan yrityksen ihmiset muutetaan ym
miirtiimiiiin, etta tehty tyo on hyvaa, mutta se ei riita! Ei riita se, etta ollaan Tampe-
reella. Pima kehittya ja kasvaa voimakkaammin." ( ol 9 f 86) 

"Yrityksen liikevaihto oli kaksinkertaistunut 50-, 60- ja 70-luvuilla. Nyt tarvittiin jo-
tain muuta kuin pienen perheyrityksen nakokulmaa!" (ol9 /86) 

Kun Olli Laiho tutustui ensimmaisia kertoja Hyppolaan, han huomasi sen py-
sahtyneisyyden ja jalkeenjaaneisyyden, joka nakyi esimerkiksi tuotantoteknii-
kan alueella ja taloushallinnon jiirjestelmissa. Organisaatiossa vallitsi hyva hen-
ki, mutta toiminnan paatoksenteko oli kiertynyt liikaa toimitusjohtajan ympa-
rille. Nyt piti saada aikaan yrityksen jatkuvaa kokonaisvaltaista uudistumista. 
Se voitiin kuitenkin tehda rauhallisesti, silla yrityksen tulos oli hyvalla tasolla. 
Nyt oltiin jalleen uusien mahdollisuuksien edessa kuten yrityksen alkuvuosi-
kymmenina. Nama mahdollisuudet piti ehdottomasti kayttaa hyvaksi, mutta se 
ei ollut mahdollista ilman uusia avainhenkiloita. 

"Eskon vaikutus oli my<>nteinen. Hiin oli ensimmiiinen, joka tuli yrityksen ulkopuo-
lelta, tavarantoimittajapuolelta. Hiin hallitsi kokonaiskuvan erinomaisesti. Hiinellii 
oli laaja nakokulma, kokonaisnakemys." (mv 7 /99) 

"Ruutana sai aikaan sen, etta valmistustoiminta muuttui taysin. Se alkoi iskemaan 
kokonaisprosessiinkin. Siihen kokonaismuutokseenkin Ruutanalla oli siis kova mer-
kitys. V almistukseen ei oltu kajottu ennen Ruutanan tuloa. Tyonjohtoporras oli vah-
va ja niilla oli kova asenne. Vesanen ei ollut pystynyt siihen millaiin, mutta Ruutana 
pystyi kiisittelemaan. Simo oli jiimiikkii, mutta osasi kaveerata." (mv 7 /99) 

Yritysparadigman ytimena oli myos selkea ajatus siita, etta yrityksen toiminnan 
oli tyydytettava uuden omistajan, Amerin, kasvu- ja tulostavoitteita. Vahin-
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taankin niihin piti paastii - mieluummin enempaan. Se antaisi henkistii liikku-
mavaraa, eika yhtyman valvontalieka kiristyisi tukahduttavasti. 

"Pitaii nahdli. myos sijoittajan nakokuJma." (ol9 /86) 

Amer tarjosi monenlaista apuaan. Niita resursseja oli viisasta kayttaa, mutta 
muuten yhtyman paakonttori haluttiin pitaa etiialla. Hyppolan avainhenkiloilla 
piti olla suitset kasissa, ettei henkilostolle tulisi sellaista kasitystii, etta yritystii 
johdetaan Hyrylastii, Amerin paakonttorista. 

"Pidin yhtyman etlilillli. Muuten ihmiset ajattelisivat, etta toimintaa johdetaan yhty-
man paakonttorista." (olll/91) 

Yritysparadigman laita. Yrityksen taloudellinen tila ja tulos olivat hyvalla tasolla, 
mutta yrityksen suunnittelu- ja valvontajlirjestelmat seka rakenne olivat tulevan 
menestymisen uhkana. Siksi yrityksessa tarvittiin monipuolista kehittamistii. 
Samalla se merkitsi vanhan ja pitkaan jatkuneen yrityskulttuurin murtumista ja 
vaihtumista vahitellen uuteen. Kun resurssit olivat lisaantyneet merkittiivasti, 
oli mahdollisuus pyrkia ottamaan johtava rooli toimialalla. 

"Kun katseli koneita ja laitteita ja kyseli niiden hankintavuotta, naki heti, etta tama 
yritys on menossa museoksi" (olll/91) 

"Tukkukauppapuolella oli heti strategista nama tehdasvalinnat ja ne piti olla yksin-
myyntisopimuksia, joka oli ihan uutta sen ajan tukkuriajattelussa. Ja tata vastusti 
sitten alkuvaiheessa oma viiki ja tehtaatkin. Peliittiin, etta menetetaan myynnissa, 
niiin ajatteli myyntihenkilokunta. Yrityshan oli silloin niin edella aikaansa, etta nyt 
liihes 20 vuotta myohemmin maailmalla tukkuliikkeet toimivat vain tuollaisella sa-
malla yksinmyyntipohjalla." (ep 6/99) 

"Muutos uuteen niikemistapaan tapahtui yllattavan nopeasti Nopeasti mentiin ke-
hityksessa eteenpiiin. Sita edesauttoi Amerin suunnittelujiirjestelma fantasiaosineen. 
Sen kanssa oli helppo edeta." (mv 7 /99) 

Aikaisemmin paaroksenteko ja valvonta oli keskittynyt toimitusjohtajalle. Nyt 
asia muuttuL silla Olli Laiho delegoi valtaa ja vastuuta alaisilleen. Enaa ei jo-
kaista paarostii tarvinnut kysya toimitusjohtajalta, vaan kyseistii aluetta vastaa-
valla henkilolla oli selkea paatosvalta. Olli Laihon alaisissa tiima vallan hajautus 
sai aikaan tyytyvaisyyttii. Se lisasi sitoutumista uuteen tapaan tulkita toimin-
taymparisroa ja yritystii, silla nyt oli vihdoin mahdollista paastii ammatilliseen 
kasvuun. 

"Olli jakoi meille valtaa ja vastuuta. Ensimmiiista kertaa meilla oli mahdollisuus olla 
luovia ja saada avointa informaatiota yrityksesta." (tp 9 f 86) 

"Olli oli strateginen moottori Kylla hanella oli visio. Yllattavaa, etta han sai kaikki 
mukaan. Han oli erittain kova delegoimaan eikii sitten halukkaasti puuttunut yksi-



167 

tyiskohtiin. Mutta oli erittain tiukka valvomaan, etta asetettuihin tavoitteisiin paas-
talin. Kurssi oli siis selkeli." (ep 6/99) 

"Me alettiin saada tietoa tavoitteista ja suunnitelmista ja oltiin niitten teossa itse mu-
kana. Aikaisemmin sellaista ei osattu edes kuvitella." (tp 9 /86) 

"Ollihan oli rauhallinen kaveri. Han otti ihmiset prosessiin mukaan ja sita mentiin 
kiidesta pitaen eteenpliin. Osallistujilla oli hyvaa kokemusta alasta. Oll.illil oli kehikko 
ja ihmiset tayttivat sen lihalla. Nama strategisen suunnittelun kierrokset olivat ihan 
sita parasta. Ratkaisevaa oli, etta ne saatiin tehda helkutin hyvassa tilanteessa, kun 
tulos oli niin hyva. Tiukassa tilanteessa samanlaista oppimista ei olisi syntynyt." (mv 
7/99) 

"Se oli kuin oman yrityksen pyorittamistli. Olli Laiho keskittyi tukkupuoleen. Ei hii
nelta mitaan apua saatu- eika kylla pyydettykiian." (km 9 /86) 

Olli Laihon yritysparadigman ydin ja laita HyppoUissa 1980-luvun 
alkupuolella: 

yritysparadigman ydin 

kasvun filosofia 
kaytettava mahdollisuudet hyvaksi 
taytettava Amerin odotukset 
pidettava Amer kaukana, mutta kaytettava hyvaksi tarjottuja resursseja 

yritysparadigman laita 

yrityksen monipuolinen kehittaminen 
yrityskulttuurin muutos 
johtavan roolin ottaminen toimialalla 
vallan ja valvonnan hajautus delegoimalla 
mahdollisuus ammatilliseen kasvuun. 

1980-luvun loppupuoli 

Yritysparadigman ydin oli sisiilloltaan sama kuin vuosikymmenen alussa. Kas-
vun filosofian voimaa kuvasi merkittava uusi suunta: kansainviilistyminen. Uu-
sille markkinoille liihde~ kun Suomen graafisen paperin markkinoilla saa-
vutettiin 40 % markkinaosuus. Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa uskot-
tiin pystyttaviin yritysostoilla kannattavaan ja kasvavaan toimintaan. Kansain-
viilistymisella tyydytettiin my& Amerin odotuksia. Amerissa niiet etsittiin 
kiihkeasti, erityisesti 1980-luvun jiilkipuoliskolla, ulkomaisia yritysostokohteita, 
joilla voitaisiin osoittaa yhtymiin kasvavaa kansainviilistymista. 

Yritysparadigman laita. Kun toimialalle syntyi kolme keskenaiin kilpailevaa 
yhteistoimintaketjua, muuttui myos kilpailun luonne. Nyt jokaisella yhteistoi-
mintaketjulla oli omat tuotteensa, joita ryhdyttiin kehittiimiiiin merkkitavaran 
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suuntaan. Samalla tukkuliikkeitten valinen kilpailu kiristyi ja niiden yhteistoi-
minta seka paperiteollisuuden etta asiakkaiden suuntaan lisaantyi entisestaan. 

Yhteistoiminnan lisaantyminen asiakkaiden suuntaan tarkoitti tasavertai-
suutta ja yhteisten ongelmien ratkaisemista. Tukkuliikkeellii siis piti olla kykya 
kehittaa asiakkaan toimintaa: paperivalinnat, paperin painettavuus, neuvonta-
tyo, varaston maaran optimointi, joustavat toimitukset. 

Kun yritys oli kasvanut ja lisaksi kansainvalistynyt, synnytettiin yritykseen 
tulosyksikkorakenne. Se kasitti kolme tulosyksikkoa: tukku, jalostus ja kansain-
valinen toi:minta. 

Olli Laihon yritysparadigman ydin ja laita Hyppolassa 1980-luvun 
loppupuolella: 

yritysparadigman ydin 

(sama kuin 1980-luvun alkupuolella) 

yritysparadigman laita 

kilpailu kiristyy, kun jokaisella tukkuliikkeellii on omat tuotteensa 
yrityksessa siirryta.an tulosyksikkorakenteeseen 
(lisaksi samat, kuin 1980-luvun alkupuolella). 

9.3 Keskeytetty tasapainotila toimialareseptin ja 
yritysparadigman· muutoksen kuvaajana 

9.3.1 V anha syvarakenne ja tasapainotilan kausi 

Syvarakenne 

1900-luvun alkupuolella vallinnut syvarakenne on seuraavaksi esitetty toimi-
alareseptin ja yritysparadigman avulla. Vuosikymmenten aikana sen sisaltO 
muuttui, mutta viela 1970-luvulla siita oli merkittavia osia jaljellii: toimiala-
resepti (paperitukkuliikkeet ovat perheyrityksia; paperin saatavuus on ongel-
ma); yritysparadigma ( ahkeruus, saastavaisyys; keskitetty paatoksenteko ja 
valvonta; tamperekeskeisyys; toimitusjohtaja esimerkkina ja isantana). 

Syvarakenteen osat 

1) ydinuskomukset ja arvot, 
jotka koskevat toimialaa 

Syvarakenne 1900-luvun alkupuolella 

Toimialaresepti 

- paperi on ylellisyystavara, jonka 
markkinat kasvavat 



2) ydinuskomukset ja arvot, 
jotka koskevat organisaa-
tiota ja tyontekijoitii 

3) yrityksen tuotteet, markki-
nat, teknologia ja kilpailutapa 

4)organisaationrakenne 

5) valta ja valvonta 

- paperista on pula, laatu kehnoa, toi-
mitusajat pitkiii 
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- toimialalla syntyy koko ajan jotain uutta 
- paperinjalostajat ja paperitukkuliikkeet 
ovat perheyrityksili 

- yrittiijiille on toimialalla runsaasti mah-
dollisuuksia 

- yrittiijiit vaikuttavat toimialan kehityk-
seen 

Yritysparadigman ydin 

- yrittiijyys on vaylii siiiitykiertoon ja sosi-
aalis-taloudelliseen nousuun 

- ennakkoluuloton ja rohkea yrittiiminen 
- itsensii toteuttaminen ja uuden luominen 
- ahkeruus, siiiistiiviiisyys, isiinmaallisuus 
- tyo on koko eliimii 

Yritysparadigman laita 

- Tampere -keskeisyys 
- paperinjalostusta ja tukkutoimintaa 
- valmistusteknologian kehittiiminen 
- hyviit yhteiskuntasuhteet 

- tj. isiintana ja esimerkkinii 

- tj. piiiittiiii ja valvoo 

1970-luvun syviirakenne oli vallinnut Hyppoliissii jo pitkaiin ilman, etta sen si-
siilto oli muuttunut paljoakaan. Se oli syvarakenteen luonteen mukaisesti hyvin 
vakaa. Tiimii sai aikaan tilanteen, jossa muunlaiset vaihtoehdot tuntuivat mah-
dottomilta. Niinpii yrityksen toiminnassa tehtiin jatkuvasti vain sellaisia piiii-
toksili, jotka olivat syviirakenteen mukaisia. 

Feedback-loopit toivat sellaista tietoa, joka tuki syviirakennetta, mutta ei-
viit sellaista tietoa, joka olisi ollut sen kanssa ristiriitaista. Edellii sanottua voi 
perustella seuraavalla koosteella, joka on syntynyt tiissii tutkimuksessa aikai
semmin esitetyistii haastateltujen muutamista lausumista: 

"Kaikki toiminta oli kovasti Tampere -keskeistii ... ei oltu ajateltu kasvua eikii oltu jii-
meriisti hoidettu Helsinkiii ... vanhan piiiille vaan ajatelti.in rakentaa ... oli johtaja, joka 
sanoi missii kaappi seisoi.. kaikki keskeiset tiedot olivat Erkki Porramon vahakanti-
sessa vihossa ... kirjanpitosysteemi oli Aleksi Hyppoliin vuosisadan alussa valitsema, 
ei ollut sisiiistii laskentaa ... ei sillii ollut yhtiiiin kasvudraivia, hallintopuoli oli kivi-
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kautisessa ajassa... tietotekniikka oli aivan surkeaa... uudet toimitilat tulivat ja il-
mastoitu varasto, mutta henkisesti ei uudistuttu Aleksi Hyppoliin ajasta." 

Syvarakenteen osat 

1) ydinuskomukset ja arvot, 
jotka koskevat toimialaa 

2) ydinuskomukset ja arvot, 
jotka koskevat organisaa-
tiota ja tyontekijoita 

3) yrityksen tuotteet, mark-
kinat, teknologia ja 
kilpailutapa 

4) organisaation rakenne 

5) valta ja valvonta 

Tasapainotilan kausi 

Syvarakenne 1970-luvulla 

Toimialaresepti 

- paperiteollisuudella on ylivertainen 
neuvotteluvoima 

- paperin saatavuus on ongelma 
- tukkuliikkeilla ei ole laheista yhteistoi-
mintaa paperiteollisuuden kanssa 

- paperi on paaosin bulkkitavaraa 
- kaikilla tukkuliikkeillii on samanlainen 
paperivalikoima 

- tukkuliikkeet ovat perheyrityksiii 

Yritysparadigman ydin 

- kaikki jatkuu kuten ennenkin 
- toimitaan varovasti ja varman paiille 
- ahkeruus ja saastaviiisyys 
- tyo on koko eliima 

Yritysparadigman laita 

- paperin saatavuuden varmistaminen 
- Tampere -keskeisyys 
- kaksi liiketoiminta-aluetta 

- hyva henki ja perheenomaisuus; 
tj. esimerkkinii ja isahahmona 

- joustavuus tyotehtavissa 

- tj. paattaa ja valvoo 

Jos syvarakennetta voitaisiin ajatella pelikentan muotona ja pelin saantOinii, 
niin tasapainon aikakautta voitaisiin pitaa pelattavana pelina. Pelikentiin, 
saantOjen ja itse pelin stabiilius ei tarkoita sita, etta peli olisi tylsiin tuntuista ja 
jokainen peli olisi taysin samanlainen tai etta saadut pisteet ja tulokset olisivat 
aina samoja (Gersick, 1991, 16). 

Tasapainotila koostuu ylliipitamisesta ja suorittamisesta, mikii pitaa sisiil-
laiin pieniii tarkistuksia ja inkrementaaleja muutoksia. Yrityksen toiminnoissa 
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siis tapahtuu inkremetaaleja muutoksia, jotta selvittii:isiin sisii:isistii ja ulkoisista 
hairioistii ilman, etta pitaa muuttaa syvarakennetta. Seuraava kooste haastatel-
tavien muutamista lausumista on esimerkkina tiillaisista inkrementaaleista 
muutoksista Hyppolassa: 

" ... tehtiin sitovia ostosopimuksia. .. maksoimme etukateen ja sitten voitiin vaatia toi-
mituksia ... Helsinkiin perustettiin pieni jakeluvarasto ja kolme vuotta myohemmin 
myyntikonttori... paperivalikoimaa laajennettiin ja kehitettiin... paperitukku sai 
merkittlivat ulkomaiset Sumitomon ja Zandersin tuotteet. .. ". 

Tasapainotilan vallitessa yrityksessa saatetaan tehda nayttaviakin muutoksia, 
jotta kaiken pohjalla olevaa stabiilia syvarakennetta voitaisiin naamioida ja 
varmistaa. Tallainen oli Hyppolan tapauksessa esimerkiksi uuden ilmastoidun 
paperivaraston rakentaminen Tampereelle. Paatos ei syntynyt siksi, etta syva-
rakenne olisi muuttunut. Paatos ei myoskaan muuttanut syvarakennetta. Du-
den paperivaraston rakentamisen syina olivat verotusnakokohdat ja edullinen 
poistojen kasittelyn mahdollisuus tilinpaatoksessa. Tietysti samalla tiihdattiin 
hyvaan palveluun ja markkinaosuuden kasvattamiseen_ kun tuote pystyttiin 
tarjoamaan asiakkaille teknisesti parempana kuin kilpailijat. Merkittavaa oli, 
etta tiilla rakentamispaatoksella ikaan kuin huomaamatta varmistettiin olemas-
sa olevaa syvarakennetta: Tampere pysyy yrityksen ehdottomana sijaintipaik-
kana. 

Tushman ja Romanelli (1985) esittavat, etta seuraavat kolme seikkaa ovat 
merkittavina syina siihen miksi tasapainotilan kaudella on niin vaikea tehda 
syvarakenteen vastaisia muutoksia: kognitio, motivaatio, velvollisuus. 

Kognitio liittyy syvarakenteeseen my08 silloin, kun syvarakenne ymmar-
retiian toimialareseptina ja yritysparadigmana, joissa kummassakin on keskei-
sesti mukana kognitiivinen nakokulma. Ne muotoavat inhimillistii tietoisuutta, 
niitten lapi tulkitaan todellisuutta ja harkitaan toimenpiteita. Rajoitukset vaih-
toehtojen tiedostamisessa estavat kayttaytymisen muutoksia (Simon, 1976). ll-
miot, jotka eivat sovi kognitiivisen mallin antamaan kuvaan, jatetaan huomaa-
matta (Kuhn, 1970, 24). Hyppolan tapauksessa esimerkiksi seuraavat seikat ja-
tettiin huomaamatta: suunnittelu- ja valvontajiirjestelmien kehittaminen, in-
vestointitarpeet, paamarkkina-alueen valloittaminen_ vallan hajauttaminen ja 
tuotevalikoiman kehittaminen. 

"Aleksi Hypp<>lii sanoi aina, ettli ollaan vaan tii.iillii Tampereella, sillii Helsingissa on 
pelkkia huijareita." (pv 12/98) 

"Ei suuria uudistuksia ollenkaan. Saman jatkoa vaan." (ep 12/98) 

Motivaatiota, jota tarvittaisiin muutoksen aloittamiseksi, ehkii:isevat seuraavat 
seikat menetysten pelko, epavarmuusalueelle meno, epaonnistumisen pelko, 
halu sailyttaa omat nykymahdollisuudet, ajatus vallan menettamisestii, uudet 
vaikeammat tehtiivat, oman tilanteen kontrollin menetys. Seuraavassa esitetiian 
esimerkkeja sellaisista paatoksistii ja toiminnoista, jotka eivat 1970-luvulla to-
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teutuneet, sillii yritysjohdon motivaatiota ehkaisivat monenlaisten menetysten 
pelko. Niinpa ne jatettiin mahdollisuuksina huomaamatta. 

toimialan rakenteisiin vaikuttaminen 
yritysostot Helsingin valloittamiseksi 
laskentatoimen jarjestelmien uudistaminen 
osaavampien avainhenkiloiden rekrytointi 
investointi jalostustoiminnan koneisiin, laitteisiin ja markkinointiin 
sortimentin jarkeistaminen 
suunnittelu- ja valvontajarjestelmien uudistaminen. 

Velvollisuus. Organisaatiossa toimivat ihmiset sosiaalistuvat syvarakenteeseen ja 
esittavat vain siihen sopivia ajatuksia ja kysymyksia. Tiettyjen henkiloiden 
odotukset ja tarpeet hallitsevat ja niihin alistutaan: se on organisaatiossa vallit-
seva velvollisuus. Jos omat kognitiiviset ja motivaatioon liittyvat esteet voitet-
taisiin ja nahtaisiin muutoksen tarve, niin se ei viela riittaisi. Arvoihin sitoutu-
minen ja sisaisesti sidoksissa olevat ihmis- ja resurssisuhteet, jotka ovat raken-
teen generoimia, estavat tehokkaasti muutosajatukset 

"Tyo maarattiin tehtavaksi, e:ika sitii perusteltu, joten aina ei tiennyt miksi se piti 
tehda." (tp 9 /86) 

Systeemi hyotyy tallaisesta itsepintaisesta samalla uralla jatkamisesta, jolta 
poikkeamista kognitio, motivaatio ja velvollisuus estavat. Ta.Ilainen muuttu-
mattomuus ylliipitaa myos kyvykkyytta, jolla pyritaan sen hetken tavoitteisiin, 
suoritetaan siina tarvittavia tyotehtavia ja tahdataan tavoitteiden saavuttami-
seen. Ta.Iloin voidaan ratkaista sellaisia ongelmia, joita ei voisi kuvitella rat-
kaistavan ellei jatkettaisi itsepintaisesti samalla uralla. 

"Kummallista, etta vaikka m:ikaan ei juuri muuttunut ja vaikka Porramo paatti kai-
kesta, niin yrityksessa oli tietty draivi ja menestys." (ol6/99) 

Jos ymparisto on stabiili, organisaatiot, jotka ylliipitavat tasapainotilaa, tulevat 
yha enemman ja enemman sopeutuviksi suorittamaan missioitaan. Keskitty-
ma.Ila tiettyyn toimintalinjaan.. organisaatio voi tulia yha taitavammaksi siina 
mita se tekee. 

9.3.2 V allankumouksellinen kausi 

Kun organisaatio saapuu tiettyyn kriittiseen vaiheesee~ se saattaa olla radikaa-
lia muutosta laukaiseva tekija. Hyppolan tapauksessa yritys oli saapunut eraan 
kehitysvaiheensa paatepisteeseen: toimitusjohtaja oli lahtemassa elilleelle, 
uutta toimitusjohtajaa ei omistajien piirista loytynyt ja omistajien keskeinen 
luottamus oli rakoillut pahasti. Hyppola oli omistajuuden, johtajuuden ja ke-
hittamistyon kriisissa: 
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"Kyllii Hypp<>lii oli kriisissli, sillii omistajien piirissli vallitsi suuri hiimmennys. Niin-
pli yritys plilitettiin myydii etenkin, kun Porramon tyon jatkajaa ei loytynyt omasta 
piiristli. Samalla oli vankka aavistus siitli, etta niiillii vanhahtavilla toimintalinjoilla 
tuskin menestytlilin tulevaisuudessa." (pv 12/98) 

"Halusin myydii juuri Amerille, koska katsoin, etta se olisi omistajana sellainen, joka 
kehlttliisi yritystli voimakkaasti." ( ep 9/ 86) 

Yrityksen sisainen kriisi johti siihen, etta perheen tilalle tuli omistajaksi suuri 
monialayhtyma. Se puolestaan johti aivan uudenlaisen toimitusjohtajan nimit-
tamiseen yrityksen ulkopuolelta. 

Niin pitkaan kun organisaation syvarakenne sailyy entisellaan, se syn-
nyttaa inertiaa. Se estaa organisaatiota suuntautumasta sellaisiin vaihtoehtoi-
hin, jotka eivat ole syvarakenteen mukaisia. Sen lisaksi inertia pakottaa syvara-
kenteen mukaiseen toimintatapaan sopimattomat poikkeamat takaisin ruotuun. 

V allankumouksellinen muutos ei ole mahdollinen, ellei syvarakenne ensin 
voimakkaasti rikkoudu ja anna siten mahdollisuutta uudenlaisille perusratkai-
suille. Ensin syvarakenne rikkoutuu ja sita seuraa lyhyt epatietoisuuden kausi, 
jonka jalkeen uuden syvarakenteen hahmo syntyy. 

Syvarakenteen muutokseen vaikuttavat sisaiset ja ulkoiset syyt. Ne eivat 
aiheuta muutosta, vaan luovat tarvetta siihen. Sisaiset muutokset repivat hajalle 
organisaation toiminnallista kokonaisuutta. Ulkoiset muutokset uhkaavat orga-
nisaation kykya saada kaytroonsa tarvittavia resursseja. Inertiasta huolimatta 
syntyy uusia tarpeita ja uutta nakemysta, joita vanha syvarakenne ei pysty tyy-
dyttamaan: pitaa saada uusi toimitusjohtaja, uusi tapa kilpailla, uusi omistaja. 

Gersick (1991, 23) mainitsee kaksi konkreettista liipaisintapahtumaa, jotka 
murtavat tasapainotilan kauden inertiaa: uudet ylimman tason johtohenkilot ja 
organisaation tulo nykyiseen syvarakenteeseen pohjautuvan elinkaarensa kriit-
tiseen vaiheeseen. Uudet ulkopuolelta tulleet johtotason henkilot nakevat orga-
nisaation tilanteen uudella tavalla ja ovat todennakoisiii syvarakenteen murtajia 
(Tushman & Romanelli, 1986, 42). Uusi johtaja varmistaa vanhan syvarakenteen 
murtumista ja uuden syntymista siten, etta han vaihtaa suoranaisia alaisiaan 
uusiin. Naill han siirtaa syrjaan vanhaa inertiaa yllapitavia pesakkeita. Siten oli 
myos Hyppolassa: 

"Joko asiat oli tehty vlilirin tai niitli ei oltu tehty lainkaan. Kun halusin plilistli selville 
kuka on misslikin tehtiivlissli, niin ei loytynyt organisaatiokaaviota. Ainoa mikii oli 
oikealla tolalla, oli hyvli tulos." (ol2/91) 

"Kyllii Olli Laiho nliki heti Hypp<>liiiin tultuaan sekii yrityksen etta toimialan koko-
naan toisin kuin aikaisempi johto. Siitli seurasi vanhahtavan ja varovaisen syrjliyty-
minen modernilla ja dynaamisella." (pv 12/ 98) 

Koska vallankumouksellisella kaudella ei ole ohjaavaa syvarakennetta eika sen 
antamaa tulevaisuuden suuntaa, organisaation jasenet tuntevat epavarmuutta. 
Tahan liittyvat voimakkaat tunnetilat, uudet kontaktit toimintaympiiristoon, 
uusi kognitiivinen tulkinta seka vallankumouksellisen muutoksen eteneminen 
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koko organisaatiossa (Gersick, 1991, 27-30). Nama nelja seikkaa kertovat omalta 
osaltaan miten organisaatio toimii vallankumouksellisen muutoksen vallitessa. 

Tunnetilat. Kun ei enaa ole vanhan syvarakenteen antamaa pohjaa, eika 
entista suuntaa tulevaisuuteen, organisaation jasenet tuntevat epavarmuutta. 
Siihen liittyy kaaoksen, ratkaisemattomuuden ja menetyksen pelkoa, mutta 
myos toivoa jostain paremmasta. 

"Monta yolii valvoin ja mietin miten liissa tulee kaymlian. Pidin ajatukset omanani 
enka puhunut kenenkaan kanssa niista." (rl2188) 

"Eras sanoi, etta silloin sinii viela leikit kuses kanssa lattialla, kun minii olin jo sodas-
sa. Et sina poju naita hommia hallitse. Eraalle toiselle tuli shokki, etta nyt han ei enaa 
ole keisari omalla tontillaan." ( ol5 I 99) 

"Kylla keskusteltiin epavarmuudesta. Siihen aikaan esimerkiksi maksettiin viela 
palkka rahana kateen, vuonna 1980. Kun siirryttiin pankin kautta tapahtuvaan mak-
satukseen niin silli jotkut eivat hyvaksyneet. Ja kun siirryttiin palkanlaskentaan, se 
oli suuri muutos ihmisille. Se koski kaikkia. Se vastustus yllatti ja se etta yritys oli 
niin vanhanaikainen- kehitettavaa oli paljon." (mv 7 /99) 

"Kylla me heti niihtiin, etta nyt Amerin resurssit tarjoavat tyystin uudenlaisia mah
dollisuuksia ja etta llislli voi rakentaa jotain aivan uutta verrattuna kilpailijoihin ja 
verrattuna aikaisempaan." (tp 3/86) 

Uudet kontaktit toimintaympiirist06n. Uusilla johtohenkiloilla oli tuoreita kognitii-
visia nakokulmia, uutta tietoa toimintaymparistosta ja energiaa luovaa var-
muutta. 

"Kaikki milli tapahtui Suomessa ja talon sisalla niin kylla se oli Olli, joka antoi suun-
nan." (aj 6/99) 

Uusi kognitiivinen tulkinta. Havaitseminen on hyvin subjektiivista ja on monia 
tapoja tulkita maailmaa. Suuri epavarmuus olla ilman syvarakennetta johti suu-
reen intensiivisyyteen loytaa uusia ratkaisuja. Organisaation avainhenkilot oli-
vat ensin tuskallisen epavarmuuden vallassa, kunnes he nopeasti ja totaalisesti 
omaksuivat uuden kognitiivisen tulkinnan. 

"Eras avainhenkilo kyraili noin kuukauden ja heitteli nokkavia kommentteja. Mutta 
sitten, kun tilanne muuttui 180 astetta niin han oli ihan yltiopaisesti muutoksen 
puolesta." ( ol5 I 99) 

"Vesanen oli vahan jarrumies, joka epaili kaikkea. Mutta esimerkiksi Perala, kun 
paasi vauhtiin, sehan oli innokas kuin varsa kevatlaitumella." (mv 7 199) 

Vallankumouksellisen muutoksen eteneminen koko organisaatioon. Vallankumouk-
sellinen muutos lahti liikkeelle uudesta toimitusjohtajasta Olli Laihosta. Ranta 
oli yrityksen avainhenkiloiden nakokulmasta katsottuna tukemassa Amer suu-
ruudellaan ja resursseillaan. Ja olihan Olli 'Laiho Amerin valinta toimitusjohta-
jaksi. 
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V allankumouksellinen muutos eteni ensi vaiheessa Olli Laihon kol.men 
suoranaisen alaisen piiriin: Lahtinen, Perala, Vesanen. Heille aukeni uusia na-
koaloja, kun he yhdessa muodostivat johtoryhman. Tama merkitsi strategia-
tyossa mukanaoloa ja jatkuvaa uudenlaisen tiedon virtaa. Niinpa heista tuli ly-
hyessa ajassa vallankumouksellisen muutoksen puolestapuhujia. 

"Minusta se ydinporukka tuli hfurunastyttavan nopeasti mukaan. Minuahan ne aluk-
si vierastivat, kun olivat niin tamperelaisia." ( ol5/99) 

Seuraavassa vaiheessa muutos eteni myyntiorganisaatioon, jossa myos piti 
ymmartaa aivan uudenlaisen tekemisen tausta-asiat. V arastoon, kuljetukseen ja 
materiaalitoimintoihin oli suurempi kysymys. 

"Uudessa vaiheessa porukka alkoi n1i.kem1i.1i.n, etta t1i.m1i. muutoshan toimii ja asiat 
paranevat. Se lankesi hyv1i.1i.n maahan, silla ne tykkasivat menestymisesta." (ol5/99) 

9.3.3 Uusi syvarakenne ja tasapainotilan kausi 

Syvarakenne 

V allankumouksellisen muutoksen jalkeen Hyppolan ylimman johdon piiriin 
syntyi uusi syvarakenne heti 1980-luvun alussa. Sen sisalto oli merkittavalla 
tavalla toinen kuin 1970-luvulla vallinneessa syvarakenteessa. Nyt graafisen 
paperin tukkutoiminnan muodostama toimiala nahtiin kehittymattomana, 
mutta samalla sellaisena, jota aktiivinen yksittainen yrityskin voi kehittaa. 
Hyppolaa uusine resursseineen pidettiin kasvuyrityksena ja muutosagenttina, 
joka voi muuttaa toimialan rakenteita. 

Syvarakenteessa oli keskeisena kasvun valttamattomyys. Vain siten oli 
mahdollisuus kayttaa hyvaksi monet alalia uinuvat mahdollisuudet ja samalla 
tyydyttaa uuden omistajan odotukset. Yritys vaati monenlaista kehittamista, 
jotta siita tulisi johtava alallaan. Myos organisaation rakenne muuttui merkitta-
vasti aikaisemmasta. Selkeat vastuualueet seka aikaisempaa hajautetumpi valta 
ja valvonta mullistivat toimintaa. Uudet kunnianhimoiset tavoitteet vaativat 
uusia henkiloresursseja ja avainhenkiloiden ammatillisen kasvun mahdolli-
suutta. 

Syvarakenteen osat 

1) ydinuskomukset ja arvot, 
jotka koskevat toimialaa 

Syvarakenne 1980-luvun alkupuolella 

Toimialaresepti 

- paperista tulee merkkitavara, jonka 
markkinat kasvavat 

- toimiala kehittymaton, Finnpapin asema 
outo 
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2) ydinuskomukset ja arvot, 
jotka koskevat organisaa-
tiota ja tyontekijoita 

3) yrityksen tuotteet, mark-
kina!, teknologia ja 
kilpailutapa 

4)organisaationrakenne 

5) valta ja valvonta 

- aktiivinen yritys paasee voimakkaaseen 
kasvuun 

- aktiivinen yritys voi vaikuttaa 
toimialarakenteisiin 

- Hyppola on uusine resursseineen 
muutosagentti toimialalla 

- tukkuliikkeilta puuttuu suora yhteys 
paperiteollisuuteen 

Yritysparadigman ydin 

- joko kasvat tai taannut 
- kaytettava mahdollisuudet hyvaksi 
- taytettava Amerin odotukset 
- pidettava Amer kaukana, mutta 
kaytettava hyvaksi tarjottuja resursseja 

Yritysparadigman laita 

- yrityksen monipuolinen kehittaminen 
- johtavan roolin ottaminen toimialalla 

- kulttuurin muutos, selkeat vastuualueet 
- uusia henkiloresursseja avaintehtaviin 
- mahdollisuus ammatilliseen kasvuun 

- vallan ja valvonnan hajautus delegoi-
malla 

1980-luvun jalkipuoliskolla syvarakenteessa tapahtui viela muutamia muutok-
sia. Toimialaan liittyvia uusia ydinuskomuksia olivat seuraavat: toimiala on 
keskitetympi, kun on syntynyt kolme ns. jakeluputkea; paperiteollisuuden ja 
paperitukkuliikkeen viilinen yhteistyo on laheisempaa; johtavat tukkuliikkeet 
eivat enaa ole perheyrityksia; toimialan muutos varmaankin jatkuu. Yrityspa-
radigmassa oli 1980-luvun jalkipuoliskolla merkittaviina kasvun filosofian ko-
rostuminen niin, etta se johti yrityksen kansainvalistymiseen. 

Syvarakenteen osat Syvarakenne 1980-luvun loppupuolella 

Toimialaresepti 
(lisiiykset 1980-luvun alun toimiala-
reseptiin) 



1) ydinuskomukset ja arvot, 
jotka koskevat toimialaa 

2) ydinuskomukset ja arvot, 
jotka koskevat organisaa-
tiota ja tyontekijoitii 

3) yrityksen tuotteet, mark-
kinat, teknologia ja 
kilpailutapa 

4) organisaation rakenne 

5) valta ja valvonta 

Tasapainotilan kausi 

- tukkutoiminnan keskittyminen: on 
syntynyt kolme yhteistoimintaketjua 

- paperiteollisuus on kiinnostunut 
tukkuliikkeen toiminnasta: syntyy 
liiheistii yhteistoimintaa 

- kilpailu kiristyy, kun kussakin yhteis-
toimintaketjussa on omat tuotteensa 

- johtavat tukkuliikkeet eivat enaa ole 
perheyrityksia ja niiden asema on 
vahvistunut 

- toimialan muutos varmaankin jatkuu 

Yritysparadigman ydin 

(sama kuin 1980-luvun alkupuolella) 

Yritysparadigman laita 
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- kilpailu kiristyy, kun kullakin tukkuliik-
keella on omat tuotteensa 

- yhteistyo asiakkaitten kanssa on hyvin 
liiheistii 

- tulosyksikkorakenne 

- tulosyksikkorakenne 

Nyt, kun syvarakenteen muodostama pelikentiin muoto ja pelin saannot olivat 
muuttuneet, oli myos itse pelattava peli - uusi tasapainotilan kausi - aikaisem-
masta poikkeava. Syvarakenne ikaan kuin pakotti yrityksen 1980-luvulla uusiin 
strategisiin valintoihin - sellaisiin, jotka vahvistivat kasvun filosofiaa, dynaami-
suutta ja toimialan rakenteisiin vaikuttamista. Tallaisia olivat mm. yritysostot, 
Helsingin valloittaminen_ uudet avainhenkilot, uusi keskusvarasto, markki-
noinnin ja tuotevalikoiman kehittiiminen, Finnpapin syrjayttaminen ja kansain
valistyminen. 

Yrityksen johdon piirissa ei vaikuttanut sellaista inertiaa, joka olisi torju-
nut edella mainittuja strategisia siirtoja. Uudenlainen inertia painvastoin tuki 
tiitii uudenlaista "pysyvyytta", joka ilmeni jatkuvana muutoksena ja sen ihailu-
na, mutta joka ei uhannut sen taustalla olevaa uutta syvarakennetta. Tahan vai-
kuttivat kognitio, motivaatio ja velvollisuus. 
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Kognitio. Kognitiiviset mallit muotoilivat inhimillistii tietoisuutta ja sen Ia
pi tulkittiin todellisuutta ja harkittiin toimenpiteita. llmiot, jotka eivat sopineet 
uuden kognitiivisen mallin antamaan kuvaan, jatettiin huomaamatta. Taman 
uuden tasapainotilan vallitessa hyveena olivat kasvun filosofiaa tukevat ratkai-
sut. Tastii oli hyvana esimerkkina kansainvalistyminen. Sita ei laitettu kyseen-
alaiseksi, vaan sitii toteutettiin innokkaasti. K yseenalaistaminen ei sopinut uu-
den yritysparadigman lapi tulkittuun maailmaan. 

Motivaatio. 1970-luvulla oli ollut pelkoa ja epavarmuutta mahdollisia 
muutoksia kohtaan. Nyt avainhenkiloilla oli pelkoa ja epavarmuutta oman 
muutoskykynsa riittavyydesta. Uudenlaisten tyotehtavien ja uudenlaisen toi-
mintaotteen haasteisiin piti suhtautua myonteisesti ja ripeasti. 

"Entisetkin avainhenkilot kyllii huomasivat, etta uusia mahdollisuuksia on, mutta 
vain siina tapauksessa, etta he itse toimisivat muutosagentteina. Puolenkymmenta 
keskijohtoon kuuluvaa irtisanottiin 1980-luvun alkuvuosina, koska he eivat kyenneet 
muuttamaan pinttyneita toimintatapojaan. Ne olivat selkeita viesteja seka avainhen-
kiloille etta muullekin henkilokunnalle." (re 6/ 99) 

"1980-luvun alkuvuosina rekrytoidut uudet avainhenkilot olivat todellisia muutok-
sen moottoreita. He pakottivat muut jatkuvaan uudistumiseen." (re 6/99) 

Velvollisuus. Organisaation jasenet sosiaalistuivat uuteen syvarakenteeseen ja 
ryhtyivat vahitellen esittamaan vain siihen sopivia ajatuksia ja kysymyksia. 
Toimitusjohtaja Olli Laihon ja uusien avainhenkiloiden odotukset ja tarpeet 
hallitsivat ja niihin alistuttiin. 

"Kylla he halusivat hyvaksya kasvamiseen liittyvii:i asioita, kun saivat itse olla muka-
na suunnittelussa. He nakivat, etta ovat osana sita prosessia, joka Iahtee nyt liikkeel-
le. Ja he oivalsivat, etta jos asiat ovat hyvin valmisteltuja ja perusteltuja niin yrityk-
sella on aivan toisenlainen taloudellinen pohja, kuin perheen ollessa omistajana." (ol 
11/91) 

"Samalla, kun Olli Laihon uudet ajatukset olivat muutokseen pakottavia, ne olivat 
myos kiinnostavia ja kiihottavia. Yrityksen paallikkotaso oli sellaista, joka nautti kil-
pailemisesta ja onnistumisesta." (re 6/99) 

Nyt organisaatio hyotyi siita, etta se itsepintaisesti jatkoi talla uudella kasvun ja 
dynaamisuuden uralla, jonka perustana oli vallankumouksellisesti muuttunut 
syvarakenne. V aikka monet tehdyt strategiset muutokset olivat merkittavia, ne 
eivat asettaneet uutta syvarakennetta kyseenalaiseksi, vaan pikemminkin tuki
vat sita. Esimerkiksi kansainvalistyminen ei aiheuttanut yrityksen sisalla ky-
seenalaistamista tai arvailuja. Pikemminkin se tuntui luonnolliselta jatkeelta 
toimialan ykkosyrityksen kasvuun ja kehitykseen. Olihan 1980-luku ollut myos 
monille muille suomalaisyrityksille innostunutta uusille markkinoille menemi-
senaikaa. 
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9.4 Yhteenveto 

Yhteenveto kohdeyrityksen toimialareseptin ja yritysparadigman muutoksesta 
on esitetty kuviossa 17, jossa on kolme ajallista vaihetta: 1) vanha tasapainotilan 
kausi, 2) vallankumouksellinen kausi, 3) uusi tasapainotilan kausi. 

Ensinnnainen vaihe: vanha tasapainotilan kausi 

1900-luvun alkupuolelta aina 1970-luvun loppuun saakka toimialareseptissa ja 
yritysparadigmassa tapahtui vain inkrementaaleja muutoksia. Kohdeyrityksessa 
siis vallitsi noin puolen vuosisadan ajan hyvin samansisaltoinen toimialaresepti 
ja yritysparadigma. Erityisesti yritysparadigman laita sailyi lahes muuttumat-
tomana. Samalla tama merkitsi sita, etta yrityksen alkuvuosikymmenten keskei-
sen perustajahahmon kognitiiviset mallit siirtyivat kovin samansisaltoisina seu-
raavalle toimitusjohtajalle. 

Kun nama kaksi toimitusjohtajaa tulkitsivat toimialaa ja yritystaan samalla 
tavalla, ei suuriin muutoksiin ollut mahdollisuutta. Toimialareseptin sisaltoon 
kuuluivat koko ensimmaisen vaiheen ajan seuraavat: tukkuliikkeet ovat per-
heyrityksia, paperiteollisuudella on ylivertainen neuvotteluvoima, paperin 
saatavuus on keskeinen kilpailutekija. Alkuvuosikymmenina oli mahdollisuuk-
sia vaikuttaa toimialan kehitykseen. 1970-luvulla toimiala nahtiin hyvin stabii-
lina ja teollisuusvetoisena. 

Yritysparadigman ytimessii sailyivat koko ensimmaisen vaiheen ajan seu-
raavat: ahkeruus ja saastavaisyys seka tyon pitaminen koko elamana. Alkuvuo-
sikymmenten ennakkoluuloton ja rohkea yrittaminen vaihtui 1970-luvulla va-
rovasti ja varman paalle toimimiseen seka kaiken jatkamiseen kuten ennenkin. 
saastavaisyys alkoi tuolloin vaikeuttamaan yrityksen kehittymista, kun liike-
toiminnan ja hallinnon tavanomaiseenkaan kehittamiseen ei investoitu. 

Yritysparadigman laita sailyi koko ajan Iahes muuttumattomana. Seka alku-
vuosikymmenten etta 1970-luvun laidan sisaltona olivat seuraavat: Tampere-
keskeisyys, kaksi liiketoim.inta-aluetta, toimitusjohtaja esimerkkina ja isahah-
mona, toimitusjohtaja paattaa ja valvoo. Yritysparadigman laita korosti toimi-
tusjohtajan keskeista asemaa, Tampere -keskeista ajattelua ja kahdessa liike-
toim.innassa pysyttelemista. 

Tietyt seikat olivat ylliipitiijiii. Ne varmistivat toimialareseptin ja yrityspa-
radigman muuttumattomuutta. Tallaisia olivat organisaatiossa vallinneet kogni-
tiiviset tulkinnat, jotka torjuivat kognitiiviseen malliin sopimatonta tietoa. 

Muuttumattomuuteen vaikutti my08 motivaatio torjua uudenlaisia mah-
dollisuuksia, silla ne aiheuttivat pelkoa ja epavarmuutta. Myos velvollisuus 
esittaa vain sopivia ajatuksia ja kysymyksia vaikutti muuttumattomuuteen. 

Ensimmaista vaihetta voi siis tarkastella keskeytetyn tasapainotilan mallin 
avulla. Silloin todetaan, etta syvarakenne pysyi koko ajan perustavimmilta 
osiltaan muuttumattomana: siina tapahtui vain inkrementaaleja muutoksia. 
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Syvarakenteen keskeisena sisaltona olivat toimialareseptin ja yritysparadigman 
sisallot. 

Toinen vaihe: vallankumouksellinen kausi 

Pitkaan vallinneet toimialaresepti ja yritysparadigma muuttuivat vallankumouk-
sellisesti vuonna 1980. Kohdeyritys oli siirtynyt dynaamisen monialayrityksen 
omistukseen ja sen toimitusjohtaja vaihtui. Yrityksen myyntia oli edeltanyt jak-
so, jonka aikana perheyhtion omistajat olivat jo todenneet, etta yritysta ei pys-
tyta kehittamaan nykyisten omistajien voimin. Yritys oli siis saapunut kehityk-
sessaan tiettyyn kriittiseen elinvaiheeseen. 

Muutoksen aiheuttajia olivat kriittinen elinvaihe, uusi omistaja ja uusi toi-
mitusjohtaja. Lisaksi itse toimiala - graafisen paperin tukkukauppa - oli myos 
kriittisessa elinvaiheessa: monessa maassa perheyhtioiden aika oli talla toimi-
alalla paattymassa, teollisuuden kiinnostus tukkuliikkeita kohtaan oli virinnyt, 
paperista oli tulossa merkkitavaraa ja tietyt paperinvalmistajat olivat lisanneet 
kritiikkiaan myyntiyritys Finnpappia kohtaan. 

Tata vallankumousta veivat eteenpiiin muutoksen vauhdittajat: organisaati-
on jasenten tunnetilat, uusi kognitiivinen tulkinta, uudet kontaktit ja muutoksen 
eteneminen organisaatiossa. Tunnetiloja syntyi siksi, ettei enaa ollut entista tuttua 
pohjaa eika suuntaa. Se aiheutti pelkoa, mutta myos toivoa jostain paremmasta. 
Uudella toimitusjohtajalla oli uusia kontakteja toimintaymparistoon ja energiaa 
luovaa varmuutta. Hanella oli myos tuoreita kognitiivisia nakokulmia. Vallan-
kumouksellinen muutos lahti liikkeelle pienesta ydinryhmasta ja eteni vahitel-
len koko organisaatioon. 

Keskeytetyn tasapainotilan mallin nakokulmasta katsottuna oli kyse syva-
rakenteen voimakkaasta ja nopeasta rikkoutumisesta, joka antoi mahdollisuu-
den kokonaan uudenlaiselle perusratkaisulle. Uusi toimitusjohtaja varmisti sy-
varakenteen murtumisen ja uuden syntymisen myos siten, etta han rekrytoi 
yritykseen uusia avainhenkiloita. 

Kolmas vaihe: uusi tasapainotilan kausi 

V allankumouksellinen muutos merkitsi toimialareseptin sisallon taydellista uu-
siutumista, kun uusi toimitusjohtaja pystyi tulkitsemaan toimintaympiiristoa 
tuoreesti. Toimialareseptin uusi sisalto oli seuraava: paperista tulee merkkitava-
raa, toimiala on kehittymaton, toimialan rakenteisiin voi vaikuttaa, tukkuliik-
keilta puuttuu yhteys paperiteollisuuteen, kohdeyritys voi toimia muutos-
agenttina. Tallainen toimialaresepti esitti ja suorastaan vaati uudenlaista aktii-
vista toimintaa. 

Myos yritysparadigma muuttui taydellisesti. Ytimessii oli kasvun filosofia, 
mahdollisuuksien hyvaksikaytto ja Amerin odotusten tayttaminen. Laidassa oli 
yrityksen monipuolinen kehittaminen, johtavan roolin ottaminen toimialalla, 
vallan ja vastuun hajautus seka mahdollisuus ammatilliseen kasvuun. 

Taman jalkeen toimialareseptissa ja yritysparadigmassa tapahtui 1980-
luvulla vain inkrementaaleja muutoksia. Toimialaresepti taydentyi 1980-luvun 
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loppupuolella uusilla osilla. jotka liittyivat toimialan muutokseen. Yrityspara-
digma sen sijaan jatkui liihes muuttumattomana. Nain kohdeyritykseen oli 
syntynyt uusi syvarakenne, joka merkitsi uutta tasapainotilan kautta 1980-
luvulla. 

Tasapainotilan kauden ylliipitiijinii olivat kognitio, motivaatio ja velvollisuus. 
Esimerkiksi kasvun filosofiaan tukeutuminen oli niin voimakasta, ettei edes 
kansainvalistyminen saanut osakseen kyseenalaistamista. Motivaatio kohdistui 
uudenlaisen ja jatkuvan muutoksen eteenpainvientiin - ei sen kritisointiin. Or
ganisaation jasenet alkoivat esittaa vain sopivia ajatuksi& ja kysymyksia: uuden 
toimitusjohtajan ja uusien avainhenkiloiden odotukset ja tarpeet hallitsivat ja 
niihin alistuttiin. 



10 KOHDEYRITYKSEN TOIMIALARESEPI'IN JA 
YRITYSPARADIGMAN VAIKUTUS 
STRATEGISEEN MUUTOKSEEN 

Taman tutkimuksen paatavoitteena on selvittaa millaisten prosessien kautta 
toimialaresepti ja yritysparadigma muuttuvat ja miten se vaikuttaa strategiseen 
muutokseen. Tata paatavoitteen jalkimmaista osaa sivuttiin, kun luvussa 8 tehtiin 
kohdeyrityksen strategisen muutoksen peruskuvaus. Viela lahemmas paastiin 
luvussa 9, jossa tehtiin kohdeyrityksen toimialareseptin ja yritysparadigman 
muutoksen peruskuvaus. 

Nyt kasilla olevassa luvussa 10 yhdistetaan tiiviisti lukujen 8 ja 9 keskeiset 
piirteet. V aikka kyseessa on paljolti aikaisemmin jo todettujen asioiden kertaus, 
keskitytaan erityisesti nousemaan uudelle tasolle: miten toimialareseptin ja 
yritysparadigman muutos vaikuttaa strategiseen muutokseen. 

10.1 1970-luvun tasapainotilan kausi 

10.1.1 Kognitiivisten mallien ja strategian kytkenta 

1970-luvulla Hyppolassa toimittiin tietyn strategian mukaisesti, vaikka tuota 
strategiaa ei oltu yritysjohdon piirissa keskusteltu eika saatettu kirjalliseen 
muotoon. Tassa tutkimuksessa tama strategia on konstruoitu tutkimusaineiston 
pohjalta. Seuraavaksi tarkastellaan ensin aiempien kognitiivisten mallien vai-
kutusta 1970-luvun vastaaviin malleihin ja sitten seka toimialareseptin etta yri-
tysparadigman vaikutusta strategiseen muutokseen. 
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Aiemman toimialareseptin vaikutus 1970-luvulle 

1970-luvulla HyppoHin toimitusjohtaja, Erkki Porramo, omasi graafisen paperin 
tukkukauppaa koskevan tietyn sisiiltoisen toimialareseptin ja Hyppolaa koske-
van yritysparadigman. Niiden taustalla olivat ennen banta yritysta johtaneen 
Aleksi Hyppolan vastaavat kognitiiviset mallit, joiden sisiillosta osa oli muuttu-
nut, mutta osa siirtynyt Porramon kognitiivisiin malleihin sellaisenaan. 

Aleksi Hyppolan toimialaresepti sisiilsi ajatuksen, etta 1) paperinjalostajat ja 
paperitukkuliikkeet olivat perheyrityksia, 2) paperista oli pulaa ja toimitusajat 
pitkia, 3) toimialalla syntyi koko ajan uutta, joten yrittajiilla oli mahdollisuuksia 
ja han saattoi myos vaikuttaa toimialan kehitykseen. 

Erkki Porramon toimialareseptissii 1970-luvulla tukkuliikkeet olivat edel-
leen perheyrityksia, mutta nyt paperitehtaat olivat jo voimakkaita suuryrityk-
sia. Niinpa toimiala oli tukkuliikkeen nakokulmasta pysahtynyt, silla tukku-
liikkeiden ei uskottu pystyvan vaikuttamaan toimialan kehitykseen eika yritta-
jalla ollut mahdollisuuksien antamaa suurta liikkumavaraa tavarantoimitta-
jasuhteissaan kuten ennen. Paperiteollisuuden ylivertainen neuvotteluvoima 
pysytti toimialareseptissa kasityksen paperin vaikeasta saatavuudesta, silla 
vienti oli teollisuudelle elintarkeaa. 

"Oli ollut maaratty staattisuus alal1a pitkiiiin. .. 50-, 60- ja 70-luvuilla aina vaan sama 
systeemi." (ep 11/91) 

Aiemman yritysparadigman vaikutus 1970-luvulle 

Aleksi Hyppolan yritysparadigman ydin koostui kahdesta osasta. Ensimmainen 
naki yrittamisen ennakkoluulottomana ja rohkeana. Yrittaminen oli saatykier-
ron vayla ja samalla mahdollisuus itsensa toteuttamiseen. Toinen osa kasitti 
sellaisia arvoja kuin ahkeruus, saastavaisyys ja isanmaallisuus seka elaman ra-
kentuminen tyon kautta - tyo on koko elama. Yritysparadigman laita kasitti Tam-
pere -keskeisyyden, valmistusteknologian kehittamisen ja hyvat yhteiskun-
tasuhteet. Lisaksi siina oli selkea kuva toimitusjohtajasta paattajana ja valvojana 
seka samalla isantana ja esimerkin antajana. 

Erkki Porramon yritysparadigman ytimessii ei enaa ollut ennakkoluulotonta 
ja rohkea yrittamista eika myoskaan yrittamista saatykierron vaylana. Jotain oli 
kuitenkin siirtynyt Aleksi Hyppolalta: ahkeruus, saastavaisyys ja isanmaalli-
suus seka koko elaman nakeminen tyon kautta Yritysparadigman laidassa olivat 
edelleen Tampere -keskeisyys, toimitusjohtajan ehdoton paattajaasema seka 
hanen roolinsa isantana ja esimerkin antajana. 

Toimialareseptin suhde strategiaan 

1970-luvun toimialareseptin mukaan paperiteollisuus oli ylivertainen neuvot-
telukumppani, joka oli keskittynyt vientiin ja joka oli jarjestanyt tukkuliikkei-
den kanssa kaytavan keskustelun Finnpapin kanssa muodollisesti tapahtuvaksi. 
Lisaksi Erkki Porramo uskoi graafisen paperin tukkukaupan sementoituneen 
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sellaisiksi rakenteiksi, ettei hanella ollut mahdollista muuttaa niita. Seurauksena 
ali Hyppoliin strategiassa vallinnut perusajatus, ettii paperin saatavuus ali keskeisin 
kilpailukeina ja sen turvaaminen ali strategian merkittiivin kahta. Tama kohta ja-
kaantui strategiassa kolmeen osaan: suhteet paperiteollisuuteen, vuosisopi-
mukset ja tilinpaatosostot. Erkki Porramon sidosryhmasuhteissa juuri nama 
kolme kohtaa saivat merkittavan aseman. Seurauksena olivat myos elintarkeat 
suorat henkilosuhteet paperiteollisuuteen ohi Finnpapin. Kun ainoastaan Por-
ramo hoiti naita korkean tason henkilosuhteita, oli se ponkittamassa entisestaan 
hanen paattajaasemaansa yrityksessa. 

"Liiheiset suhteet ovat ehdoton edellytys, mutta sellaista suhdetta ei voi olla ellei ole 
paperivolyymiii." (ep 11/91) 

"Hyvat suhteet olivat myos Finnpappiin. Ragnar Ahlmanin kanssa nautittiin monesti 
punssia ravintolassa." (ep 9/86) 

"Nain me saatiin melkein 80 prosenttisesti hallintaan se taidepainopaperi. Ostettiin 
suuria maariii ja kun toimitusvaikeuksia tehtaalla oli niin muut karsivat, mutta me 
olimme tilanneet ajoissa." (ep 12/98) 

"(Mina, Olli Laiho) kavin vuonna 1980 paperiostoista vastanneen Tapio Peraliin 
kanssa vierailulla Yhtyneitten Paperitehtaitten Jamsiinkosken tehtaalla. Perala sanoi, 
etta olen taalla kaynyt ennenkin, mutta en ole koskaan paassyt johdon kanssa rapuja 
syomaan salin puolelle. Erkki Porramon aikaankin tarjosivat rapuja, mutta ei Perala 
silloin rapuja saanut eika paassyt samaan saliin." (olS/99) 

Kotimaisten papereiden osalta kaikilla tukkuliikkeilla oli samanlainen paperi-
valikoima. Kun paperin saatavuus oli ongelma, Porramon onnistuneet toimet 
saatavuuden turvaamiseksi differoivat yrityksen paperivalikoimaa. Jos kaikki 
tukkuliikkeet olivat jonain hetkena saaneet kaikkia haluamiaan papereita, oli 
Hyppolalla muitakin differointikeinoja: ulkomaiset paperit seka hyva paperin-
laatu ja palvelu. Yrityksen strategiassa tama nakyi kahtena keskeisena osana: 
hyva paperivalikoima ja paperinlaatu seka hyva palvelu. Paperinlaatua var-
mistettiin ilmastoidulla varastolla ja hyva palvelu merkitsi osaavaa myyntityota 
ja nopeita toimituksia. 

Yritysparadigman suhde strategiaan 

Yritysparadigman ytimen keskeinen ja voimakas sanoma oli 1970-luvulla seu-
raava: kaikki jatkuu kuten ennenkin. Tama sanoma jakaantui neljaksi osaksi, 
joista ensimmainen oli se, etta kaikkea toimintaa hoidetaan ja kehitetaan varo-
vasti ja varman paalle. Toinen osa sisalsi pitkaan vallinneet arvot: saastavai-
syys, ahkeruus, isanmaallisuus. Kolmas osa korosti Tampere -keskeisyytta. 
Neljas osa kertoi, etta tyo muodostaa koko elaman. 

"Ei suuria uudistuksia ollenkaan ... ihan saman jatkoa vaan ... oltiin Tampere -keskei-
nen ... vasta Olli Laiho oli Helsinki -keskeinen." ( ep 12/98) 
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Strategiassa yritysparadigman ytimen jalki nakyi selvasti. Se oli tukenut ja tuki 
yrityksen strategian kolmea merkittavaa osaa (kaksi liiketoiminta-aluetta; Tam-
pere sijaintina ja markkina-alueena; kehittamisinvestointien valttaminen). Kun 
yritysparadigman ydin korosti kaiken jatkumista ennallaan, ei kumpaakaan 
liiketoiminta-aluetta asetettu millaan tavoin kyseenalaiseksi, ei myoskaan si-
toutumista Tampereeseen. Pikemminkin strategian nama osat olivat voimak-
kaasti itsestaan selvia ja merkittavia ilman kriittisia perusteluja. saastavaisyys, 
jolla oli koko vuosisadan jatkunut perinne, oli tehokkaasti pysayttanyt sellaisen 
kehittamistoiminnan, joka vaati investointeja. Lisaksi muuttumattomuuden 
korostaminen alkoi jahmettaa strategian muitakin osa-alueita: paperin saata-
vuus ja hyva palvelu. 

"Tukkukaupan kohdalla tamperelaisuus oli kiviriippa. Eivatka ne omistajat halun-
neet olla isoja, vaan pelkiistiiiin riitti, etta per he eli hyvin." ( ol5 I 99) 

"Se oli vanhanaikaista, mutta kuitenkin tuloksekasta. Minimoitiin investoinnit eikii 
minkaiinlaisia normaalejakaan liikeriskeja otettu." (re 6199) 

"V anhan Hypp<>liin toimintatavoista oli aika ajanut ohi. Jos otetaan se teollinen puoli 
niin sehiin oli kuin museo ja erittiiin tehoton." ( ol 5 I 99) 

"Mikiiiin ei ollut muuttunut vanhassa Hyppoliissa. Kuvaavaa oli Porramon Erkin 
kirje myyntivaelle 1970-luvun puolessa valissa. Se oli kuin toimintaohje ja yhden si-
vun mittainen. Siinii oli keskeisena, etta uusia asiakkaita ei oteta, sovittuja myynti-
kiintioita ei saa ylittaa, luotolla ei saa myyda, jos on eraiintynytta." ( aj 6 I 99) 

Yritysparadigman laita koostui kolmesta osasta: toimitusjohtaja paattaa ja valvoo, 
toimitusjohtaja on isahahmona ja esimerkkina, organisaatio on joustava. Yritys-
paradigman laita vaikutti yrityksen rakenteeseen - ei suoraan strategiaan. Ra-
kenteeseen laidan vaikutus nakyi siten, etta toimitusjohtajan ehdottomasta 
paatanta- ja valvontavallasta seurasi vallan ja vastuun keskittyminen hanelle. 
Seurauksena oli myos muodollisen suunnittelu- ja valvontajarjestelman puut-
tuminen, silla talla alueella toimitusjohtaja oli suvereeni toimija. Kun laita ko-
rosti toimitusjohtajaa isahahmona ja esimerkkina, nakyi se rakenteessa hyvana 
yhteishenkena ja joustavina tyotehtavina. V aikka toimitusjohtaja paatti kaikes-
ta, han oli turvallinen isahahmo, joka esimerkillaan loi tyontekoon innostunei-
suutta ja hyvahenkisyytta. 

"Oli lliheinen suhde tyotekijoitten ja johdon valilla ... ja johto oli yhden miehen joh-
toa ... ei siina ollut koskaan mitaiin ristiriitaa ... paatoksetkin tehtiin nopeasti, oli ne 
sitten hyvili tai huonoja. Ei siinii jahkailtu, vaan paatettiin asia kerrallaan. Ketiiiin ei 
suosittu ja kaikki tunsivat olevansa saman arvoisia." (ep 12198) 

Yritysparadigman laita siis vaikutti yrityksen rakenteeseen, joka puolestaan 
tuki yrityksen strategiaa. Toimitusjohtajan voimakas, asema, innostunut tyon-
teko ja hyva yhteishenki olivat ponkittamassa strategisia toiminnallisia linjauk-
sia. Kun yrityksen tuloskin oli hyvalla tasolla, rakenteen piirteet auttoivat sai-



187 

lyttamaan strategiaan liittyvaa muuttumattomuuden ihannetta: kritiikkia ei 
esiintynyt, kun henkiloston tuloksenteko oli mutkatonta ja tyopaikat turvaavaa. 

10.1.2 Strategisen muutoksen esteet 

Edella esitetyt kognitiiviset mallit, Erkki Porramon toimialaresepti ja yrityspa-
radigma, toimivat 1970-luvulla itseaan vahvistavasti. Feedback-loopit toivat 
vain sellaista tietoa, joka tuki kognitiivisia malleja ja syvarakennetta, mutta ei 
sellaista tietoa, joka oli sen kanssa ristiriitaista. Tasta on osoituksena yritysjoh-
don piirissa vallinnut arvojen, uskomusten ja odotusten homogeenisuus: strate-
gisissa kysymyksissa ei syntynyt mielipide-eroja. Muitakaan ristiriitoja ei ollut 
ja yhteishenki pysyi hyvana myos muun henkiloston piirissa. 

"Kun kiersin varastossa ja konttorissa ja olin paii.llikoiden kanssa, niin kaikilla oli 
mahdottoman positiivinen kuva itsestaan ja yrityksesta. Ja ihan siella tuotantotilois-
sa, siellii. ei oltu nyrpeita - jollainen niikyy, jos menee huonosti - vaan se oli iloista 
meininkia." (ol12/98) 

Merkittavana syyna oli myos strategian kiistaton menestyksellisyys. Yrityksen 
asema oli graafisen paperin tukkuliikkeiden piirissa vakaa ja arvostettu, yritys 
oli jatkuvasti kasvanut ja tehnyt hyvaa tulosta, avainhenkilot ja muu henkilo-
kunta eivat olleet milloinkaan joutuneet kokemaan huonosta tuloksesta johtu-
via ikavia seurauksia. Menestyksekas strategia tuki omaa muuttumattomuut-
taan ja myos sita, ettei kognitiivisia malleja kyseenalaistettu. 

"Hyvin hoidettu firmahan se oli siinii. mielessa, etta se teki hyvaii. tulosta. Tyylipis-
teitahiin ei anneta. Mutta minne se oli menossa vanhoine toimintamenetelmineen?" 
(olS/99) 

Strategian muuttamiseen tarvittavaa motivaatiota ehkaisivat menetysten pelko, 
epavarmuusalueelle meno, epaonnistumisen pelko, halu sailyttaa nykymah-
dollisuudet, ajatus vallan menettamisesta, uudet vaikeammat tehtavat, oman 
tilanteen kontrollin menetyksen pelko. Niinpa ei voitu ajatellakaan, etta vaiku-
tettaisiin toimialan rakenteisiin, tehtaisiin investointeja jalostustehtaan konei-
siin, uudistettaisiin suunnittelu- ja valvontajiirjestelmaa tai tehtaisiin yritysosto 
Helsingista. 

A vainhenkilot ja muu henkilokunta sosiaalistuivat toimintatapoihin ja 
esittivat vain niihin sopivia ajatuksia ja kysymyksia. Toimitusjohtajan ja avain-
henkiloiden odotukset ja tarpeet hallitsivat. Niiden mukaan toimiminen muo-
dostui heidan itsensa ja jokaisen muun velvollisuudeksi. Pelikenttii, pelin saan-
not ja itse peli siiilyiviit siis muuttumattomina. Yritys pelasi vanhaa tuttua pella 
vanhojen tuttujen saantojen mukaan. 

Strategiseen muutokseen vaikuttavat toimialareseptin ja yritysparadigman 
lisiiksi myos muut sisiiiset ja ulkoiset voimat. Jotta muutos lahtisi liikkeelle, on 
tapahduttava jokin alkusysays: ongelma, kriisi, tyytymiittomyys, sidosryhmien 
vaatimus, uusi toimitusjohtaja, organisaation sisiiisen jannitteen lisaantyminen, 
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yhteenkuuluvuuden vahentyminen tai merkittava toimintaympiiriston muutos. 
Mitaan tallaista ei 1970-luvulla tapahtunut. Niinpa strategia sailyi muuttumat-
tomana, kun kognitiiviset mallit pysyivat sisalloltaan entisenlaisina. Jos muu-
tosta olisi tapahtunut se olisi ollut voimakkaasti kulttuurinen ja valtapoliittinen. 
Toimitusjohtajan korostunut asema seka hanen nauttimansa arvonanto isahah-
mona ja omistajana olivat vahvoja takeita siita, ettei muutoksia ollut mahdol-
lista tehda eika nykyista toimintaa laittaa edes kyseenalaiseksi. 

Tana tasapainotilan kautena tehtiin kuitenkin joitakin inkrementaalisia 
muutoksia, jotta selvittaisiin sisaisista ja ulkoisista hairioista ilman, etta muute-
taan kognitiivisia malleja ja syvarakennetta. Yritys myos hyotyi tallaisesta itse-
pintaisesta samalla uralla jatkamisesta, silla nain nopeutettiin valitun uran vaa-
timaa paatoksentekoa ja hallittiin siihen liittyvaa monimutkaisuutta. Tama yl-
lapiti ja loi sellaista kyvykkyytta, joka oli sen hetken tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta relevanttia. Saavutettu tuloksellisuus oli osoituksena valitun toiminta-
linjan erinomaisuudesta. 

10.2 V allankumouksellinen kausi 1980 

Omistajaperheen hallussa olleiden osakkeiden siirtyminen suuren monialayh-
tyman omistukseen merkitsi Hyppolan johdolle siirtymista tasapainotilan kau-
desta epavarmuuteen, jota ei oltu osattu odottaa. Jokainen johtoon kuuluva 
ymmarsi, etta suuria muutoksia oli tulossa, mutta muutokset eivat olleet en-
nustettavissa. Ei tiedetty millainen henkilo tulee olemaan tulevana toimitus-
johtajana, kun Erkki Porramo jatkaisi tehtavassaan vain lyhyehkon ylimeno-
ajan. 

Amer ei puuttunut Hyppolan liiketoimintaan, mutta sitakin enemman sen 
taloushallinnon jarjestelmiin. V anha saksalainen kirjapitojarjestelma, joka oli 
ollut kaytossa vuodesta 1906 alkaen, vaihdettiin uuteen. Kun myos kassa-, res-
kontra- ja palkanmaksutoimi uudistettiin, oli johto- ja toimihenkiloiden piirissa 
yha voimakkaampi aavistus uudenlaisen ajanjakson alkamisesta. 

Olli Laihon nimittaminen toimitusjohtajaksi kesakuun alussa 1980 aloitti 
akillisen vallankumouksellisen muutoksen toimialareseptissa, yritysparadig-
massa ja strategiassa. Tama muutos alkoi akillisesti ja tapahtui lyhyena ajanjak-
sona. Olli Laiholla oli aivan uudenlainen tapa hahmottaa ja tulkita toimialaa ja 
itse yritysta. Se merkitsi Iahes valittomasti kokonaan uudenlaisen strategian 
syntymista. Muut yrityksen avainhenkilot olivat mukana uuden strategian 
muotoilussa. Sen tyoskentelyn kautta heidankin tapansa nahda toimiala ja yri-
tys vahitellen muuttui. 

Toimialareseptin suhde strategiaan 

Olli Laiho naki toimialan kehittymattomana, kun tukkuliikkeilla oli yhteys 
Finnpappiin, mutta ei paperivalmistajiin. Finnpapin asema oli outo ja se mer-
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kitsi samalla muutosmahdollisuuksia. V ahvoilla resursseilla varustettu uusi 
pelaaja voisi paasta voimakkaaseen kasvuun ja toimialarakenteen muuttami-
seen. Nain yksi yritys voisi nousta toimialalla muutosagentiksi ja muuttaa toi-
mialan rakennetta. 

"Mika se on sellainen toimiala, jossa teollisuudella on oma yhdistys yhtenii viilipor-
taana?" (ol12/98) 

TaJ.lainen toimialaresepti vaikutti siihen. etta Hyppolan uudessa strategiassa oli 
selkea maininta suorien yhteyksien rakentamisesta paperivalmistajiin. Kaytan
nossa tavoitteena oli Finnpapin syrjayttaminen, mutta tassa muodossa ei strate-
giaa haluttu esittaa. 

Olli Laihon toimialaresepti sisalsi uskomuksen siita, etta paperista tulee 
aikaisempaa enemman merkkitavara. Tama vaikutti siihen. etta strategiassa 
painotettiin tuotevalikoiman kehittamista. Silla tahdattiin selektiiviseen tava-
rantoimittajapolitiikkaan ja sita kautta parhaiden merkkituotteiden saamiseen 
yha kiinteammin Hyppola.an. 

Yritysparadigman suhde strategiaan 

Yritysparadigman ydin kasitti organisaatiota koskevia keskeisia ydinuskomuksia 
ja arvoja: jatkuvan kasvun korostaminen_ mahdollisuuksien hyvaksikayttami-
nen ja Amerin odotusten tayttaminen. Tama loi pohjan strategiassa olleelle kes-
keiselle ajatukselle uusille markkina-alueille menosta, joka siirtaisi yrityksen 
Tampere -keskeisyydesta kohti Helsinki -keskeisyytta. Kasvun filosofiaan pe-
rustuivat myos strategian seuraavat osat: kehitetiian markkinointia, investoi-
daan kirjekuorien valmistustoimintaan. 

Yritysparadigman laita sisalsi yrityksen monipuolisen kehittamisen, johta-
van roolin ottamisen toimialalla, yrityskulttuurin muutoksen, vallan ja valvon-
nan hajautuksen ja mahdollisuuden ammatilliseen kasvuun. 

Tallainen yritysparadigmaattinen muutos sai aikaan nopeasti tapahtuvan 
muutoksen strategiassa: organisaation rakennetta seka johtamis-, suunnittelu- ja 
valvontajlirjestelmia kehitetiian, Helsinki pitaa valloittaa, rakennetaan suorat 
yhteydet paperinvalmistajiin, kehitetaan tuotevalikoimaa. 

Toimialareseptin ja yritysparadigman vallankumouksellinen ja yhtakki-
nen muutos merkitsi siis vallankumouksellista muutosta myos strategiassa. Jo 
parin kuukauden kuluttua Olli Laihon tulosta toimitusjohtajaksi strategia 
muuttui nopeasti ja totaalisesti. Olli Laihon selkeasti ilmaisema uusi syvara-
kenne vapautti organisaation jasenet etsimaan aikaisempaa symmetriaa murta-
vaa tietoa. Niinpa he havaitsivat ja tulkitsivat aikaisemmin tiedettya tietoa uu-
della tavalla. Se varmisti uuteen strategiaan sitoutumista. 

"Amerin mukaantulo ja Olli Laihon esittiimat ajatukset nostivat hetkessii niikemiiiin 
toimialan kokonaisuuden aikaisempaa laajemmin." (tp 11/91) 

"Kyllii me heti niihtiin ... etta nyt tiistii voidaan rakentaa jotain aivan uutta verrattuna 
kilpailijoihin ja verrattuna aikaisempaan." (tp 9 /86) 
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Kognitiivisten mallien muutos Iahti liikkeelle tarpeeksi pienesta ryhmasta: Olli 
Laihosta ja hiinen kolmesta suoranaisesta alaisestaan. Samalla tama ryhma naki 
strategisen muutoksen valttamatllimyyden ja sitoutui siihen voimakkaasti. He 
olivat jatkuvasti uuden strategian innokkaita puolestapuhujia. 

10.3 1980-luvun tasapainotilan kausi 

10.3.1 Kognitiivisten mallien ja strategian kytkenta 

Kun uuden toimialareseptin ja yritysparadigman aikaansaama muutos strategi-
assa oli tapahtunut, seurasi 1980-luvun tasapainotilan kausi. Se oli kuitenkin 
luonteeltaan toisenlainen kuin aikaisempi tasapainotilan kausi, silla nyt kogni-
tiiviset mallit sallivat - ja jopa vaativat - aikaisempaa enemmiin muutoksia strategisissa 
toimenpiteissii. V aikka nama strategiset toimenpiteet saattoivat saada aikaan jopa 
kognitiivisten mallien tarkistuksia, ne olivat kuitenkin pohjimmiltaan kognitiivisen 
mallin antamassa perussuunnassa. 

Toimialareseptin suhde strategiaan 

Olli Laihon toimialareseptin keskeisin sisalto tiivistyi kahteen kohtaan: toimiala 
on kehittymaton ja aktiivinen pelaaja voi vaikuttaa sen muuttumiseen. Edelli-
nen kohta sisalsi kasvavat ja merkkitavaroiden suuntaan kehittyvat markkinat, 
Finnpapin asemaa koskevan kritiikin, suorien yhteyksien puuttumisen paperi-
teollisuuteen. Jiilkimmiiinen kasitti sen, etta Hyppola uusine resursseineen on 
muutosagentti ja se omaa mahdollisuuden voimakkaaseen kasvuun. 

Talla toimialareseptin sisallolla oli 1980-luvun aikana jatkuvasti tiivis ja 
vaikuttava suhde strategiaan. Se merkitsi ensinnakin selektiivista tavarantoimit-
tajavalintaa ja tiivista yhteydenpitoa paperiteollisuuteen. Toiseksi, se merkitsi 
jatkuvaa tyoskentelya toimialan rakenteiden muuttamiseksi ja oman yrityksen 
kasvun varmistamiseksi. Strategian toteutuksessa tasta olivat ilmentymina mm. 
uudet avainhenkilot, tuotevalikoiman ja markkinoinnin kehittaminen, yritys-
osto Helsingista, aktiivinen vaikuttaminen Finnpapin tukkuliikekokeilussa, uu-
den keskusvaraston rakentaminen paakaupunkiseudulle. 

Kun toimialaresepti suuntasi strategisia aktiviteetteja toimialarakenteen 
muuttamiseksi, oli eraana seurauksena kilpailevan yritysryhman, Funduksen, 
merkittavan vahemmistoosakkuuden ostaminen. Tama johti tukkutoiminnan 
keskittymiseen: syntyi kolme yhteistoimintaketjua, jotka olivat paperiteollisuu-
delle markkinointikanava - eivat pelkastaan jakelutie. 

Niinpa Olli Laihon toimialaresepti sai 1980-luvun jalkipuoliskolla muuta-
man lisayksen: tukkutoiminnan keskittyminen, paperiteollisuuden kiinnostus 
tukkutoimesta, kilpailun kiristyminen, perheyritysten poistuminen. Tassa oli 
kyse prosessista, jossa toimialaresepti ensin vaikutti strategiseen toimintaan. 
Sen jalkeen tama strateginen toiminta - kolmen yhteistoimintaketjun syntymi-
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nen - vaikutti takaisin toimialareseptin sisaltoon. Strategia siis muutti toimiala-
reseptiii inkrementaalisesti. Se ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista ilman toimiala-
reseptin alkuvaikutusta strategiaan. 

Kokonaisuudessaan 1980-luvun monet strategian toteutustapahtumat olivat 
siis toimialareseptin aiheuttamia: toimialaresepti ikiiiin kuin vaati muutoksia, jotka 
aikaisemmin 1970-luvulla olisivat olleet vallankumouksellisia. Kun yrityksen 
avainhenkiloilla ja vahitellen myos muilla esimiehilla oli tama uusi toimiala-
resepti, koko yritys suuntautui kasvuun ja jatkuvaan muuttumiseen. Se oli itse 
asiassa toimialareseptin syvimman hengen mukaista. 

Yritysparadigman ytimen suhde strategiaan 

Olli Laihon yritysparadigman ytimen keskeisin sisalto kasitti kaksi osaa: kas-
vun filosofia ja Amerin odotusten tayttaminen. Edellinen oli saanut aikaan 
strategian merkittavan muuttumisen. 1980-luvun tasapainotilan kaudella se 
merkitsi jatkuvaa strategista toimintaa kasvun aikaansaamiseksi. Niinpa 1970-luvun 
Tampere -keskeisyys ei enaa ollut mahdollista, vaan toiminnan selva paino-
piste piti saada paakaupunkiseudulle. Se toteutettiin yritysostolla ja uuden kes-
kusvaraston rakentamisella. 

Kasvun filosofia oli niin voimakas ja laaja-alainen, etta se sai aikaan 1980-
luvun jalkipuoliskon merkittavimman strategiseen piUi.toksen - kansainvalis-
tymisen. Taustalla oli Amerin johdon halu tyontaa yhtyman divisioonia kan-
sainvaliseen kasvuun. Alkueparoinnin jalkeen Hyppolan johto toteutti taman 
Amerin odotuksen: yritys teki yritysostoilla markkinalaajentumisen ulkomaille. 

Yritysparadigman ytimen keskeisin sisalto siis vaikutti strategiaan ja myos 
varmisti sen toteuttamista. Naita strategisia toimia ei laitettu kyseenalaiseksi, 
vaan niihin ryhdyttiin innokkaasti. Olivathan ne yrityksen avainhenkiloiden 
sisaistaman yritysparadigman ytimen mukaisia. 

Yritysparadigman laidan suhde strategiaan 

Yritysparadigman laidan keskeisin sisalto oli seuraava: yrityksen monipuolinen 
kehittaminen, johtavan roolin ottaminen toimialalla, vallan ja valvonnan ha-
jautus, mahdollisuus ammatilliseen kasvuun. 

1980-luvun tasapainotilan kaudella yritystii kehitettiin yritysparadigman hen-
gessii. Suunnittelu-, johtamis- ja valvontajarjestelmien kehittaminen oli strategi-
nen painopistealue. Sen lisaksi yrityksen organisaatiota muutettiin useaan ot-
teeseen. Johtava rooli otettiin yritysostolla, Finnpapin tukkuliikekokeilun tor-
junnalla, paakaupunkiseudulle siirtymisella, toimialarakenteen jarjestelyilla ja 
kansainvalistymisella. Yrityksen sisalla valtaa ja valvontaa hajautettiin jatku-
vasti. Yrityksen avainhenkiloille tama merkitsi aivan uudenlaista mahdolli-
suutta ammatilliseen kasvuun. 

Kuten aikaisemmin todettiin, strategiset ratkaisut aiheuttivat muutoksia 
toimialareseptissa. Samoin kiivi myos yritysparadigman laidan kohdalla. Kun yritys-
paradigman laita kasitti yrityksen monipuolisen kehittamisen ja johtavan roolin 
ottamisen toimialalla, sai se aikaan - yhdessa kasvun filosofian kanssa - sellai-
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sia strategisia toimenpiteita, jotka johtivat toimialarakenteen muutoksiin. Nait-
ten muutosten vuoksi yritysparadigman laitaan tuli 1980-luvun loppupuolella 
seuraava lisays: kilpailu kiristyy, kun jokaisella kolmesta paatukkuliikkeesta on 
oma tuotevalikoimansa. Samalla tavalla vaikutti jatkuva vallan ja valvonnan 
hajauttaminen. Tuloksena oli naitten sisaisten strategisten toimenpiteiden vai-
kutus yritysparadigman laitaan niin, etta se sai uuden lisan: tulosyksikkora-
kenne on yritykselle valttamatonta. 

10.3.2 Strategisen muutoksen esteet 

Seka toimialareseptilla etta yritysparadigmalla oli 1980-luvun tasapainotilan 
kaudella jatkuva kiintea yhteys strategiaan. V allankumouksellisella kaudella 
strategia oli syntynyt niiden pohjalle ja niiden vaikuttamana. Nyt ne saatelivat 
strategiaa ja sen toteuttamista niin, ettei syntynyt hallitsemattomasti sellaisia 
tilanteita, jotka asettaisivat kognitiiviset mallit kyseenalaisiksi. Ne siis toimivat 
esteena sille, ettei strategia muuttuisi merkittavasti. Inkrementaalit muutokset 
olivat mahdollisia ja kognitiiviset mallit jopa pakottivat siihen suuntaa. 

Yrityksen avainhenkiloiden piirissa ei syntynyt mielipide-eroja strategi-
sista peruskysymyksista, silla toimialaresepti ja yritysparadigma toimivat heidiin 
yhteisenii niikemis- ja tulkitsemistapanaan. Nyt, kuten 1970-luvullakin, yrityksen 
jatkuva menestys oli viimeistaan jarruna kriittisille ajatuksille. Lisaksi avain-
henkilot olivat paasseet tilanteeseen, jossa kognitiivisten mallien ja strategian 
vaatima jatkuva kasvu ja muutos tukivat koko ajan heidan ammatillista kehit-
tymistaan. 

Kun kasvun filosofian pohjalta paastiin nauttimaan jatkuvasta menestyk-
sesta, oli seuraavana vaiheena kansainvalistyminen. Siina lahdettiin laajentu-
maan ulkomaisin yritysostoin ilman, etta tata strategista siirtoa olisi Olli Laihon 
alkueparoinnin jalkeen kyseenalaistettu. Olihan se toimialareseptin, yrityspara-
digman ja perusstrategian mukaista. Lisaksi se oli omistajan, Amerin, tahdon 
mukaista. 

1970-luvulla kognitiiviset mallit pysyttivat strategian paikallaan lahes jaa-
dyttyneena. 1980-luvun tasapainotilan kaudella kognitiiviset mallit sallivat- ja 
uuden sisaltonsa vuoksi jopa vaativat - jatkuvaa muutosta, jotta voitaisiin edeta 
perusstrategiseen suuntaan. Koko ajan siiilyi kuitenkin kiinteii yhteys kognitiivisten 
mallien ja strategian viilillii. Siinii kognitiiviset mallit pitiviit huolta, ettei strategian 
toteutus vaarantanut niiden sisiiltoii. Merkittiiviiii on, ettei yhteys ollut pelkiistiiiin yh-
densuuntainen. Nyt myos strategiset toimenpiteet saivat aikaan muutamia in-
krementaaleja muutoksia kognitiivisissa malleissa. 
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10.4 Yhteenveto 

Kohdeyrityksessa toimialaresepti ja yritysparadigma vaikuttivat erittain voi-
makkaasti siihen millainen oli strategian sisalto. Kun toimialaresepti ja yrityspara-
digma muuttuivat, muuttui myos strategia niiden vaatimaan suuntaan (kuvio 18). 

1970-luvun tasapainotilan kaudella edella mainittu yhteys oli hyvin voi-
makas. Strategiassa ei tapahtunut lainkaan muutoksia. Pienehkojakin muutok-
sia kavahdettiin. Tasta oli esimerkkina Erkki Porramon myyntihenkilostolle 
lahettama kirje, jonka teemana oli "tehdaan niin kuin ennenkin eika poiketa 
siita". Tasta saa sellaisen kasityksen, etta kohdeyritysta ohjasi 1970-luvulla toi-
mitusjohtajan toimialaresepti ja yritysparadigma - ei niinkaan siita irrallaan 
oleva strategia. Nain voi viiittaa etenkin, kun strategiaa ei ollut yrityksessa kir-
jallisessa muodossa eika avainhenkiloiden mielessa olevana. 

Vuonna 1980 tapahtuneessa vallankumouksellisessa muutoksessa toimiala-
resepti ja yritysparadigma muuttuivat merkittiiviisti. Kun niiden Iapi katseltiin toi-
mialaa ja yritysta, oli seurauksena suuri strateginen muutos. Toimialareseptin ja 
yritysparadigman muutos oli edellytyksena strategian muuttumiselle: ne aihe-
uttivat strategisen muutoksen pakottavuudellaan ja uudenlaisella tulkinnallaan 
maailmasta. 

1980-luvun tasapainotilan kaudella toimialaresepti ja yritysparadigma toimivat 
koko ajan inkrementaalista strategista muutosta synnyttiivinii. Yrityksen syvaraken-
ne oli sellainen, etta se pakotti jatkuvaan muutokseen. Tasta on hyvana esi-
merkkina yritysparadigman ytimessa kasvun filosofia. Sen vallitessa yritys ei 
ollut koskaan valmis. Eraana seurauksena oli kansainvalistyminen yritysostoin. 
Toimialareseptin ja yritysparadigman kytkentii strategiaan oli siis tiukka ja ohjaava. 

Myos toimialalla alkoi tapahtua muutoksia, jotka vaikuttivat koko vuosi-
kymmenen ajan. Tahan oli syyna Hyppolan resurssien merkittiivii kasvaminen, 
jonka vuoksi sille oli mahdollista toimia muutosagenttina. Uudesta omistajasta, 
Amerista, johtunut resurssien kasvu tapahtui mm. seuraavilla alueilla: talou-
delliset resurssit, houkuttelevuus tyopaikkana, halua saada muutosta aikaan, 
suunnittelujfujestelma, taloushallinnon jfujestelmat, neuvotteluvoima, yhteis-
kuntasuhteet, uusi toimitusjohtaja, uudet avainhenkilot, yritysosto-osaaminen. 

Yhden merkittavan ja aktiivisen yrityksen ansiota oli siis 1980-luvun alku
vuosien suuri ja vaikuttava muutos toimialalla. Yhden yrityksen tekemat stra-
tegiset liikkeet, joiden taustalla oli edella mainittua resurssien kasvua, synnytti-
vat painetta uusille muutoksille. Tallaisia liikkeita olivat Hel-Papin osto, teolli-
suuden kasvava kiinnostus tukkutoimeen, Hyppolan uudet avainhenkilot, 
Finnpapin tukkuliikekokeilu, Hypp5lan uusi keskusvarasto, voimakas siirty-
minen bulkkipapereista merkkituotepapereihin. Nama johtivat toimialaraken-
teen suureen muutokseen, jossa syntyi kolme yhteistoimintaketjua. 

Toimialan muutoksen sai siis aikaan yhden yrityksen, Hyppolan, toiminta. 
Sen strategiset liikkeet olivat muutoksen takana, mutta suureen strategiseen muu-
tokseen vaikuttivat toimialareseptin ja yritysparadigman muutokset. · 
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1980-luvun tasapainotilan kaudella tapahtui inkrementaaleja muutoksia myos 
itse toimialareseptissii ja yritysparadigmassa. Niiitten muutosten syinii olivat strategi-
set toteutustapahtumat. Kognitiivisten mallien kytkenta strategiaan ei siis ollut 
niin yhdensuuntainen kuin 1970-luvulla. 



11 TUTKIMUSTULOKSET JA TUTKIMUKSEN 
ARVIOINTIA 

11.1 Kognitiiviset mallit ja strategisen muutoksen selittaminen 

Organisatorisen muutoksen selittaminen 

Organisatorista muutosta - ja samalla strategista muutosta - selittavat teoriat 
voidaan jakaa kahteen ryhmaan, joista ensimmainen kasittelee muutosta popu-
laation piirissa ja toinen organisaation piirissa. Populaatioekologia pitaa organi-
satorista muutosta valintaprosessina, jossa populaatioon kuuluvia organisaati-
oita suositaan siita, etta niilla on tietynlaista yhteensopivuutta toimintaympa-
riston kanssa. Organisaatiot eivat muutu, vaan organisaatiopopulaatiot muut-
tuvat. Institutionaalisen teorian mukaan organisaatiopopulaatio tulee yha ho-
mogeenisemmaksi samankaltaisuutta palkitsevan normatiivisuuden vuoksi - ei 
ns. luonnonvalinnan ansiosta. Talloin toimintaymparistosta tulee normatiivi-
suuteen ja jaljittelyyn tahtaavaa painetta. 

Yksittaisessa organisaatiossa tapahtuvaa muutosta selittavat transak-
tiokustannus-, kontingenssi-, resurssiriippuvuus- ja elinkaariteoriat. Lisaksi se-
littajana - kuten tassa vaitOskirjatyossa - on strateginen valinta (strategic choice), 
jonka mukaan liikkeenjohtajat ovat strategisia aktoreita ja muotoilevat siinii ominaisuu-
dessa strategiaa. Strategiset piiiit6kset eiviit synny yrityksen ulkopuolella, vaan liik-
keenjohtajat tekeviit ne. 

Kognitiiviset mallit ja strategia 

Strategiset paatokset eivat siis synny tyhjasta, vaan ne syntyviit organisaation 
ylimmiin johdon piirissii vallitsevien kognitiivisten mallien pohjalta. Strategiateorian 
alueella kaytettyja kognitiivisia malleja on nimitetty logiikka -kasitteiksi. 

Spender (1989) maarittelee strategian intellektuaaliseksi reaktioksi niihin 
epavarmuuksiin, jotka esiintyvat liikkeenjohtajan ideoissa ja organisaatiota 
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koskevassa tiedossa. Liikkeenjohtaja lisaa jotain itsestaan siihen epavarmaan 
tietoon, joka on saatavilla. Tassa on kyse nakemis- ja tulkitsemistavasta, joka 
pohjautuu liikkeenjohtajan kognitiivisiin malleihin. Niita ovat toimialaan liitty-
vana mm. toimialaresepti ja yrity.kseen liittyvana mm. yritysparadigma. 

Tassa vaitoskirjatutkimuksessa selitettavana ilmiona on naiden kahden 
kognitiivisen mallin, toimialareseptin ja yritysparadigman, muutos ja tallaisen 
muutoksen vaikutus strategiseen muutokseen (luku 2). Tutkimus on laadulli-
nen ja historiallinen, yhta yritysta kasitteleva case-tutkimus, jossa tarkastelujak-
so on vuosisadan alusta aina 1990-luvulle saakka. Keskeisin tarkasteltava ajan-
jakso on 1970- ja 1980-luku. 

Tutkimu.ksen piiiitavoitteena on selvittaa millaisten prosessien kautta toimi-
alaresepti ja yritysparadigma muuttuvat ja miten se vaikuttaa strategiseen 
muutokseen. Talta osaltaan tutkimus on teoriaa luova: se taydentaa olemassa 
olevaa teoriaa. Tutkimu.ksen alatavoitteina ovat seuraavat kolme: 1) miten muu-
tosprosessit etenevat, 2) miten monialayhtyma vaikuttaa uuden tulosyksikkon-
sa toimialareseptin, yritysparadigman ja strategian muutoksiin, 3) miten yhden 
yrityksen toimialareseptin, yritysparadigman ja strategian muutos vaikuttaa 
koko toimialan kehitykseen? Tutkimus pyrkii alatavoitteiden avulla kohdeyri-
tyksen strategisen todellisuuden syvalliseen ymmartamiseen. 

Tutkimuksen teoreettinen ja empiirinen osa 

Teoreettisessa osassa (luvut 3-7) esiteltiin taustalla vaikuttavat tieteelliset kes-
kustelut ja rakennettiin niiden pohjalta alustava teoreettinen viitekehys. Sen 
virikkeina olivat strategian muutosteoria, kognitiivisten mallien muutosteoria ja 
keskeytetyn tasapainotilan malli. 

Empiirisessa osassa (luvut 8-10) oli analyyttis-tulkinnallisena esitehtavana 
empiirisen aineiston periodisointi seka merkittavien tapahtumien ja prosessien 
identifiointi. Sen jalkeen nain jlirjestytettya aineistoa analysoitiin ja tulkittiin 
niin, etta tutkimuksen paatavoite ja alatavoitteet saavutettaisiin. Empiirista da-
taa lahestyttiin talloin kolmesta nakokulmasta. Ensinnakin, tehtiin kohdeyrityk-
sen strategisen muutoksen peruskuvaus (luku 8). Toiseksi. tehtiin kohdeyrityk-
sen toimialareseptin ja yritysparadigman muutoksen peruskuvaus (luku 9). 
Kolmanneksi, kuvattiin toimialareseptin ja yritysparadigman muutoksen vai-
kutusta kohdeyrityksen strategiseen muuto.kseen (luku 10). 

11.2 Yhteenveto keskeisista empiirisista tuloksista 

1. Tutkimuksen alkuvaiheessa oltiin tilanteessa, jossa toimialareseptia ja 
yritysparadigmaa pidettiin vain tutkijan mielessa olevina - pelkastaan 
tutkijan kayttiiminii kasitteina. Niilla operoitiin tutkimuksen leon aikana 
ikaan kuin ne olisivat olemassa myos haastateltavien mielessa. 
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Ensimmaisena perustavaa laatua olevana tutkimustuloksena on se, etta 
niimii kognitiiviset mallit ovat todella olemassa eliiviissii eliimiissii: ne ovat yrityk-
sen toimitusjohtajan mielessii ja myos hanen alaisjohtajiensa mielessa. Tassa 
tutkimuksessa kognitiivisten mallien olemassaoloa selittaa toimitusjohta-
jan vaihdoksesta aiheutunut vallankumouksellinen muutos. Muita selitta-
via muutoksia ei samaan aikaan tapahtunut toimintaymparisto pysyi sta-
biilina. Ainoana syyna muutokseen olivat uuden toimitusjohtajan uuden-
lainen toimialaresepti ja uudenlainen yritysparadigma. 

Samanlaisesta tutkimustuloksesta ovat raportoineen Hellgren ja Melin 
(1992, 1993), Melin ja Hellgren (1994) ja Undell et al. (1998). Heidankin 
tutkimuksissaan uuden toimitusjohtajan mukanaan tuomat uudenlaiset 
kognitiiviset mallit aiheuttivat vallankumouksellisen muutoksen eika 
muita merkittavia muutoksia tapahtunut samaan aikaan. 

2. Toimialareseptin ja yritysparadigman sisiillon perusosia voi miiiiritellii myos sy-
viirakenteen sisiillon termein. Toimialareseptin muutamana perusosana ovat 
talloin ydinuskomukset ja arvot, jotka koskevat toimialaa. Yritysparadig-
man perusosina ovat ydinuskomukset ja arvot, jotka yritysparadigman 
ytimessa koskevat organisaatiota ja tyontekijoita. Yritysparadigman lai-
dassa ne koskevat yrityksen tuotteita, markkinoita, teknologiaa, kilpailu-
tapaa, rakennetta, valtaa ja valvontaa. 

Liikkeenjohdon kognitiivista malleista kaytetaan lahes synonyymeinii. lu-
kuisia nimityksia, joiden sisallon tarkkaa maarittelya ei ole tehty. Taman 
tutkimuksen tuloksena on, etta toimialaresepti ja yritysparadigma ovat kiisit-
teitii, joista nousee esille mahdollisuus yhdistiiii ne yhdeksi kiisitteeksi - syviira-
kenteeksi. Keskeytetyn tasapainotilan mallin (Eldredge & Gould, 1972) osa-
na oleva syvarakenne on tunnettu monen tieteenalan piirissa ja sen sisal-
losta on kohtuullisen hyva yksimielisyys. 

3. Yritysparadigma voidaan jakaa kahteen osaan: ytimeen ja laitaan. Niiden sisal-
Ion perusosat on lueteltu edella. Kuten myos Lyles ja Shwenk (1992) ovat 
esittaneet, ydin (core) on pysyvampi osa ja laita (pheripheral set) muuttu-
vampi osa. Kirjavainen (1997) on kayttanyt ytimesta nimitysta ydinoletuk-
set ja laidasta nimitysta kausaalis-argumentatiiviset oletukset. Kun yritys-
paradigmaa tutkitaan, on edellii mainittu kahtiajako hyodyllinen, sillii niiillii osilla 
on selviisi toisistaan poikkeava sisiilto ja muutosnopeus. 

4. Toimialareseptin ja yritysparadigman muutos voi olla joko vallankumouksellinen 
tai inkrementaalinen. V allankumouksellisen eli radikaalin muutoksen syinii 
ovat seuraavat: yrityksen tulo kriittiseen elinvaiheeseen, sidosryhmien 
uudenlaiset vaatimukset, uusi toimitusjohtaja ja toimintaympariston alka-
va muutos. Yrityksen tuloksellisuus voi naiden syiden vallitessa olla - ei 
pelkastaan epatyydyttavalla, vaan - tyydyttavalla ja jopa hyvalla tasolla. 
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Yrityksen tulo kriittiseen elinvaiheeseen voi tarkoittaa omistajuuden, joh-
tajuuden ja kehittamistyon kriisia. Yritys on tiettyyn hetkeen saakka me-
nestynyt perinteisellii omistajuudella, johtajuuteen liittyvillii kognitiivisilla 
malleilla ja strategialla seka tietylla tavanomaisella kehittamistyolla. Tasta 
eteenpain yritys tarvitsisi aivan jotain uutta, jotta tyydyttava tulokselli-
suus jatkuisi. 

Uudenlaisia vaatimuksia kantavista sidosryhmistii nousee esille omistaja. Tama 
liittyy omistajuuden vaihdokseen ja erityisesti uuteen dynaamiseen omis-
tajaan, jolla on monenlaisia resursseja. Tassa tutkimuksessa kohdeyrityksen 
uudeksi omistajaksi tuli voimakkaasti kehittyva monialayritys. Silla oli ai-
van uudenlaiset vaatimukset ja odotukset - ja tarjottavat resurssit - kuin 
aikaisemmalla perheyhtion omistajuudella. 

UusL aikaisempaa nuorempi ja eri tavalla meritoitunut, toimitusjohtaja 
toimii vallankumouksellisen muutoksen primus motorina. Han on vallit-
sevan toimialareseptin ja yritysparadigman rikkoja seka uusien lansee-
raaja, levittaja ja ylliipitaja. 

Tietyt seikat saattavat indikoida alkavaa ympariston muutosta. Toimiala 
oli esimerkiksi ollut pitkaan stabiilissa tilassa, jolloin merkittavat muutos-
paineet olivat kasaantuneet odottamaan liipaisintapahtumaa. Monissa 
muissa maissa tietynlaiset toimialan muutokset olivat jo tapahtuneet ja 
samansuuntaisille muutoksille oli odotuksia. 

5. Inkrementaalin muutoksen syina voivat olla ei-dramaattiset sisaiset ja ul
koiset seikat, jotka muuttavat toimialareseptin ja yritysparadigman muu-
tamia osia vahitellen. Syynii voi olla epiityydyttiivii tuloksellisuus, mutta muu-
tosta voi tapahtua myos tyydyttiiviin tuloksellisuuden vallitessa. 

6. Toimialaresepti ja yritysparadigma voivat suurimmalta osaltaan pysyii muuttu-
mattomina erittiiin pitkiiiin. Taman tutkimuksen kohdeyrityksessa vallitsi 
valtaosaltaan samanlainen toimialaresepti ja yritysparadigma 1900-luvun 
alkuvuosikymmenista aina 1970-luvulle saakka. Yrityksessa ei tapahtunut 
tuona aikana vallankumouksellista muutosta. 

7. Toimialareseptin ja yritysparadigman vallankumouksellisen muutoksen vauh-
dittajina toimivat seuraavat seikat: tunteet, uudet kontaktit toimintaympa-
ristoon, uusi kognitiivinen tulkinta, muutoksen leviaminen organisaatios-
sa. 

8. Tasapainotilan kaudella on ylliipitiiviii voimia, jotka ehkaisevat muutoksen 
mahdollisuutta toimialareseptissa ja yritysparadigmassa: motivaatio, kog-
nitio, velvollisuus. 
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9. Omistajan vaihdos on tapahtuma, joka merkittavasti vaikuttaa omistettavan 
yrityksen johdon toimialareseptin ja yritysparadigman muutokseen. Uusi 
omistaja vaikuttaa omistettavan yrityksen toimitusjohtajan kautta ja myos 
suoraan - aktiivisella mukanaolollaan. Toimitusjohtajan kautta vaikutta-
misen tehokkain muoto on toimitusjohtajan vaihtaminen. 

10. Jos uudella omistajalla on aikaisempaan omistajaan verrattuna merkitta-
vasti enemman resursseja, se on mahtava voima, jonka avulla omistettava 
yritys voi saada etumatkaa kilpaileviin yrityksiin ja lisaa arvostusta toimi-
alallaan. Uusi dynaaminen ja voimakas omistaja voi ohjata yrityksen uutta toi-
mitusjohtajaa haluamaansa suuntaan. Tassa tutkimuksessa kohdeyritysta 
suunnattiin kansainvalistymiseen. 

11. Omistettava yritys, jossa toimitusjohtaja, toimialaresepti ja yritysparadig-
ma ovat vallankumouksellisesti muuttuneet ja joka on saanut arvostetun 
ja runsaasti resursseja omaavan omistajan, voi toimia omistajan tukemana 
toimialan muutosagenttina. Muutokset voivat yltaa aina merkittavaan toi-
mialan uudelleenstrukturointiin saakka. Omistajan, toimitusjohtajan ja re-
surssien yhtaaikainen muutos luo siis yritykselle voimakasta vaikutta-
vuutta toimialalla. 

Tallainen muutosagentti tekee yritysostoja, neuvottelee korkealla tasolla, 
kehittaa merkittavasti toimintaansa, hankkii uusia avainhenkiloita, luo ai
van uudenlaiset tavarantoimittaja- ja asiakassuhteet, ryhtyy merkittavaksi 
vahemmistoasiakkaaksi, saattaa alkuun kansainvalistymista ja muuttaa 
toimialan rakennetta. 

12. Toimialareseptin ja yritysparadigman vallankumouksellinen muutos vaikuttaa 
vallankumouksellisesti strategian muuttumiseen. Tama yhteys tapahtuu nope-
asti ja alkaa vaikuttaa valittomasti. 

13. Talla tavalla vallankumouksellisesti muuttunut strategia voi puolestaan 
vaikuttaa takaisin toimialareseptiin ja yritysparadigmaan niin, etta ne muuttu-
vat inkrementaalisti. 

11.3 Tarkennettu teoreettinen viitekehys 

Taman tutkimuksen teoreettisen osan yhteenvedossa (luku 7) esiteltiin alustava 
teoreettinen viitekehys (kuvio 7). Se sisalsi tutkimuksen kohteena olevien ilmi-
oiden aikaisemmat selitysmallit. Taman vaiheen jalkeen tutkimuksessa seurasi 
empiirinen osuus. Siina syntynyt empiirinen case-aineisto puolestaan antoi tut-
kimuksen kohteena oleville ilmioille joitakin uusia selityspiirteita. Niinpa tar-
kennettu teoreettinen viitekehys (kuvio 19) on syntynyt alustavan teoreettisen 



201 

viitekehyksen sisaltamien aikaisempien selitysmallien ja empiirisesta case-
aineistosta nousseitten uusien selityspiirteiden pohjalta. Sita voi myos nimittaa 
kohdeilmiota kuvaavaksi rakennekokonaisuudeksi. 

Kuviossa 19 on toimialareseptin, yritysparadigman ja strategian muutok-
sille kaksi reittia: inkrementaali ja radikaali. Inkrementaali reitti on kaytossa silloin, 
kun muutokset ovat vahittaisili - inkrementaalisti tapahtuvia. Silloin muutok-
sen syyna on epatyydyttava tai tyydyttava tuloksellisuus. Merkittavia muutoksia ei 
ole tapahtunut organisaation ylimmassa johdossa, sidosryhmien odotuksissa tai 
toimintaymparistossa. Organisaatio ei ole myoskaan saapunut kriittiseen elin-
vaiheeseen. 

Talla inkrementaalilla reitilla ensimmaisena vaiheena on epatyydyttavan 
tuloksellisuuden korjaaminen tiukemman valvonnan avulla. Nama toimenpiteet 
muuttavat strategian toteutusta ja parhaimmillaan parantavat tuloksellisuutta. 
Jos tuloksellisuus ei kuitenkaan parane, edetaan inkrementaalilla reitilla seu-
raavaan vaiheeseen - vaiheeseen 2. Siina tehtavana on strategian tarkistaminen 
niin, etta tuloksellisuus kohenisi. Kummankin vaiheen aikana toimialaresepti ja 
yritysparadigma pysyviit muuttumattomina. 

Muutokset strategian toteutuksessa ja strategiassa ovat sellaisia, etta ne 
eivat vahimmassakaan maarin laita toimialareseptia tai yritysparadigmaa ky-
seenalaiseksi. Muutokset ovat siis taysin naiden kognitiivisten mallien antaman 
ajatuksellisen ja tulkinnallisen suunnan mukaisia. 

Inkrementaalilla reitilla on mahdollisuus viela kolmanteen vaiheeseen, jossa 
toimialaresepti tai yritysparadigma - tai kumpikin - muuttuvat. Nama muutokset 
ovat vain muutamaa osaa koskevia eivatka ne laita naiden kognitiivisten malli-
en perussisaltoja kyseenalaisiksi. Muutokset saavat aikaan tarkennuksia myos stra-
tegiassa. Kun tallaiset strategian tarkennukset ovat riittaviin suuria, niilla voi olla vai-
kutusta takaisin kognitiivisiin malleihin: toimialaresepti ja yritysparadigma muuttuvat 
inkrementaalisti. Tasta mahdollisuudesta kertoo kuviossa oleva katkoviivainen 
nuoli. Tallainen muutos johtuu siita, etta muuttunut strategia tuo mukanaan 
sellaista uudenlaista ja odottamatonta tietoa, joka on hyodyllista yhdistaa in-
krementaalisti kognitiivisiin malleihin. 

Kokonaan toisena vaihtoehtona on radikaali reitti, joka nimensa mukai-
sesti tarkoittaa toimialareseptissa ja yritysparadigmassa tapahtuvaa vallanku-
mouksellista muutosta (vaihe 4). Radikaalille reitille mentiiessa voi tuloksellisuus 
olla epatyydyttava tai tyydyttava: syyt muutokseen voivat syntya jommankum-
man tuloksellisuuden vallitessa. Hyvin epatyydyttava tuloksellisuus saattaa 
ohjata inkrementaalin reitin sijasta radikaalille reitille, koska silloin realisoituu 
riittavasti muutoksen syita. Naita muutoksen syita voi toteutua kuitenkin myos 
hyvan tuloksellisuuden vallitessa. 

Muutoksen syyt tiivistetaan viitekehyksessa neljaksi kohdaksi: organisaation 
tulo kriittiseen elinvaiheeseen, uudet sidosryhmavaatimukset, uusi toimitus-
johtaja ja toimintaympariston merkittava epajatkuvuus. Monet muut itsenai-
selta nayttavat syyt on palautettavissa johonkin naista neljasta paasyysta. 

Nama syyt saavat aikaan yhtakkisen ja nopeasti tapahtuvan muutoksen toimiala-
reseptissa ja yritysparadigmassa. Niiden eheys rikkoutuu totaalisesti ja niiden ko-
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konaan uusi koostumus syntyy valittomasti. Talle radikaalille tapahtumalle on 
olemassa muutoksen vauhdittajia: tunteet, uudet kontaktit toimintaymparistoon, 
uusi kognitiivinen tulkinta ja muutoksen leviaminen organisaatioon. Niiden 
avulla uusi toimitusjohtaja vie eteenpain uutta toimialareseptia ja yrityspara-
digmaa ja sen pohjalle rakentuvaa toimintaa. 

Toimialareseptin ja yritysparadigman vallankumouksellinen muutos saa aikaan 
perinpohjaisen muutoksen myos strategiassa. Kun tapa nahda ja tulkita toimialaa ja 
omaa yritysta on kokonaan uusi, ei entisen strategian pohjalta eteneminen voi 
jatkua: se ei sovi naiden kognitiivisten mallien antamaan kuvaan maailmasta. 

Kun strategia muuttuu kognitiivisten mallien pohjalta merkittavasti, voi 
sekin tuoda tullessaan uutta tietoa- sellaista, joka on merkittavaa ja odottama-
tonta. Se voi vaikuttaa inkrementaalisti toimialareseptiin ja yritysparadigmaan. Stra-
tegiasta lahteva katkoviivainen nuoli kuvaa tallaista mahdollisuutta. 

11.4 Kontribuutio ja johtopaatokset: mita uutta tutkimus tuo 
keskusteluihin 

11.4.1 Liikkeenjohdon kognitiiviset mallit ja niiden muutos 

Toimialareseptin ja yritysparadigman perussisalto 

Toimialareseptin sisallon peruspiirteista on esittanyt esimerkkeja Spender 
(1989). Han jakaa toimialareseptin sisallon neljaan paaalueeseen, jotka vaihtele-
vat toimialoittain. Naiden neljan paaalueen sisalla on yhteensa 14-15 ala-aluetta, 
jotka myos ovat toimialasidonnaisia. 

Yritysparadigman sisallon paapiirteista ovat kirjoittaneet mm. Bartunek 
(1984), Lyles ja Schwenk (1992) ja Kirjavainen (1997). Heidan mukaansa yritys-
paradigma jakaantuu pysyvampaan osaan eli ytimeen ja muuttuvampaan 
osaan eli laitaan. Edellinen sisaltaa johdon intressejii ja ydinoletuksia, jotka ovat 
organisaatiossa arvojen kaltaisia. Jalkimmainen sisaltaa johdon havaintoihin 
perustuvia todellisuuden yksinkertaistuksia. 

Nyt kasilla olevassa vaitoskirjatutkimuksessa on toimialareseptin ja yri-
tysparadigman perussisaltoa maaritettaessa kaytetty hyvaksi keskeytetyn tasa-
painotilan malliin sisaltyvaa syvarakennetta. Kuten tama malli niin myos syva-
rakenne on kiisitteena ja sisalloltaan laajalti tunnettu ja kaytetty. Se on niiden 
perusvalintojen kimppu, johon systeemi perustuu (Gersick, 1988, 17, 21). Tii.mii 
tutkimus osoittaa, ettii syviirakennetta voi kiiyttiiii toimialareseptin ja yritysparadigman 
muodostaman kokonaisuuden synonyyminii.. Tallaisella syvarakenne -termin kay-
tolla olisi mahdollista kiinnittaa keskustelu laajempaan tieteelliseen kenttaan. 
Silloin syvarakenteen kahtena perusosana olisivat toimialaresepti ja yrityspara-
digma. 

Seuraavaksi luetellaan syvarakenteen viisi perusosaa (Tushman & Ro-
manelli, 1985, 176) niin, etta ne ovat - kuten tassa tutkimuksessa - toimiala-
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reseptin ja yritysparadigman perussisaltoina: toimialaresepti: 1) ydinuskomukset 
ja arvot, jotka koskevat toimialaa; yritysparadigman ydin: 2) ydinuskomukset ja 
arvot, jotka koskevat organisaatiota ja tyontekijoita; yritysparadigman laita: 3) 
yrityksen tuotteet, markkinat, teknologia ja kilpailutapa, 4) organisaation ra-
kenne, 5) valta ja valvonta. 

Toimialareseptin ja yritysparadigman muutos 

Liikkeenjohdon kognitiivisia malleja koskevassa keskustelussa on esitetty, etta 
niiden mahdollinen muutos tapahtuu inkrementaalisti ja silloinkin vain mallin 
jossakin osassa. Koko jarjestelman rakenne ei muutu (Donaldson & Lorsch, 
1984; Hellgren & Melin, 1993, 61). Vastakkaista ajattelutapaa edustavat Weick ja 
Bougon (1986, 132). He esittavat, etta kognitiivisissa malleissa tapahtuu usein 
muutoksia. Ihmiset uudelleenorganisoivat jatkuvasti kasityksiaan, kun saavat 
uusia kokemuksia. Bartunek (1984) erottelee muutoksen asteen. First-order 
muutokset ovat inkrementaaleja muunnelmia nykyisista uskomuksista ja tul-
kinnoista. Second-order muutokset ovat vallankumouksellisia muutoksia, joita 
tapahtuu harvemmin. 

Edellisesta on yhteenvetona seuraava: kognitiiviset mallit ovat verrattain 
pysyvia ja mahdollinen muutos tapahtuu yleensa hitaasti. Sen lisaksi joskus 
tapahtuu vallankumouksellinen ja nopea muutos. Tata tukevat Barr et al. 
(1992), Bartunek (1984) ja Johnson (1987a, 1990). 

Tahan liittyvissa keskusteluissa ei ole kasitelty sita, kuinka kauan yritys-
johdon kognitiivisissa malleissa voi tapahtua vain inkrementaalia muutosta. 
Kuinka pitkaan yritys voi olla olemassa ainoastaan inkrementaalin muutoksen 
varassa? Voiko pelkastaan pitkaan tapahtuneen inkrementaalin muutoksen 
avulla menestya? Johtaako tallainen muutos vaistamatta vallankumoukselliseen 
muutokseen? 

Nyt kasilla oleva tutkimus osoittaa, etta yritys voi tulia toimeen muuttumat-
tomuuden ja inkrementaalin muutoksen yhdistelmiillii kymmeniii vuosia ilman vallan-
kumouksellista muutosta. Kohdeyrityksen toimialareseptissa ja yritysparadigmas-
sa tapahtui vuosisadan alkuvuosikymmenista aina 1970-luvulle saakka vain 
inkrementaaleja muutoksia. V altaosaltaan naiden kognitiivisten mallien sisalto 
jai muuttumattomaksi. Yritys kuitenkin menestyi toimialallaan hyvin. 

Tahan vahaiseen muutokseen vaikutti kohdeyrityksessa ensinnakin se, 
etta omistajuus pysyi koko ajan saman suvun hallussa. Toiseksi, 1950-luvulla 
tapahtunut toimitusjohtajan vaihdos ei ollut tavanomainen vallankumoukselli-
nen muutostapahtuma, silla entinen toimitusjohtaja - yrityksen varsinainen 
voimahahmo - jai kahdeksikymmeneksi vuodeksi vaikuttamaan yrityksen pai-
vittaiseen toimintaan. Lisaksi uusi toimitusjohtaja nimitettiin yrityksen sisalta. 

Syyt muutokseen 

Kohdeyrityksessa vallitsi muuttumattomuuden ja inkrementaalin muutoksen 
vuorottelua kunnes se ajautui omistajuuden, johtajuuden ja kehittamistyon krii
siin. V aikka tuloksellisuus oli siina vaiheessa hyva, oli yritys saapunut kriitti-
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seen elinvaiheeseensa. Seurauksena oli omistajan ja toimitusjohtajan vaihdos 
seka vallankumouksellinen muutos. 

Liikkeenjohdon kognitiivisten mallien vallankumoukselliseen muutokseen 
on kirjallisuudessa esitetty lukuisia syita. Tallaisia ovat mm. ulkopuolinen rek-
rytointi (Lindblom, 1959), ulkopuolinen konsultointi (Bennis, 1966), ulkopuoli-
nen devils's advocacy (Cosier, 1981; Janis & Mann, 1977; Schwenk, 1982), uusi 
toimitusjohtaja (Hedberg et al., 1976) seka valtaerojen pienentaminen ja korke-
alle asetetut tavoitteet. 

Kuten huomataan, kukin kirjoittaja keskittyy yleensa yhteen merkittavaan 
muutossyyhyn. Silloin jiiii sanomatta, ettii muutoksen voi aiheuttaa myos usean syyn 
yhdistelmii. Talloin tiettyna tiiviina aikaperiodina tyontyy esiin useita merkitta-
via syita, joiden yhteisvaikutus johtaa kognitiivisten mallien muutokseen. Na-
ma syyt voivat olla toisiinsa nahden kausaalisuhteessa tai ne joka tapauksessa 
tapahtuvat perakkain tai yhta aikaa. Niin oli kohdeyrityksenkin kohdalla: ensin 
yrityksen saapuminen kriittiseen elinvaiheeseen, sitten omistajan vaihdos, sen 
jalkeen uusi toimitusjohtaja ja lopuksi omistajalta saatavien resurssien hyo-
dyntaminen. Yhdenkin syyn poisjaanti olisi saattanut estaa vallankumoukselli-
sen muutoksen. 

Yksittiiisistii muutossyistii nousee erityisen merkittiiviiksi omistajan vaihdos ja se 
ettii tiillii uudella omistajalla on kehittiimisodotuksia ja merkittiiviii resursseja niiden 
toteuttamiseksi. Omistajan merkittavien resurssien ansiosta kohdeyritys pystyi 
rekrytoimaan kyvykkaita avainhenkiloita, tekemaan yritysostoja ja investointe-
ja, neuvottelemaan korkealla tasolla, muuttamaan toimialan rakenteita ja kan-
sainvalistymaan. 

11.4.2 Strategia ja sen muutos 

Strategiakirjallisuudessa esitetaan, etta liikkeenjohdon kognitiiviset mallit pita-
vat ylla strategian muuttumattomuutta. Talloin vain inkrementaalit muutokset 
strategiassa ovat mahdollisia. V allankumouksellinen muutos kognitiivisissa 
malleissa sen sijaan saa aikaan vallankumouksellisen muutoksen myos strategi-
assa. Grinyer ja Spender (1979b, 203) ovat tuoneet mallissaan esille nama paa-
vaihtoehdot. 

Kohdeyrityksessa tapahtui lisaksi seuraavaa: vallankumouksellisesti 
muuttunut strategia aiheutti inkrementaaleja muutoksia toimialareseptiin ja 
yritysparadigmaan. Strategiakirjallisuudessa ei ole kuitenkaan selvasti tuotu 
esille tata mahdollisuutta. Kirjavainen (1997) tosin esittaa, etta yritysparadigma 
saa selvasti uuden sisallon vasta kokonaisvaltaisessa strategisessa muutoksessa. 
Nyt kasilla oleva tutkimus osoittaa seuraavaa: ensin toimialaresepti ja yrityspa-
radigma muuttuvat vallankumouksellisesti, sita seuraa vallankumouksellinen 
strategian muutos ja sen jalkeen tama kokonaan uusiutunut strategia vaikuttaa 
takaisin toimialareseptiin ja yritysparadigmaan niin, etta ne muuttuvat inkre-
mentaalisti. Kognitiiviset mallit siis saivat tiissii tapauksessa selviisti uuden sisiilli5n 
ennen kokonaisvaltaista strategista muutosta. Sen jiilkeen niiden joidenkin osien sisiilti5 
muuttui inkrementaalisti strategian muuttumisen vuoksi. 
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11.4.3 Toimialan muutos 

Porterin viiden kilpailuvoiman malli (Porter, 1979a, 1980, 1985) maarittaa kil-
pailun intensiteetin toimialalla. Mallin yhtena osana ovat uudet alalletulijat. 
Useimmiten ne kasitetaan yksittaisiksi yrityksiksi, jotka ensimmaista kertaa 
tunkeutuvat uudelle toimialalle. Nyt kiisillii oleva tutkimus nostaa esille sen, ettii 
alalletulija -kiisite on paljon laajempi. 

Merkittiivii alalletulija voi olla suuri ja dynaaminen yritys, joka ostaa toimialalla 
jo olevan yrityksen. Se tuo mukanaan runsaita ja uudenlaisia resursseja, joiden 
avulla ostetusta yrityksesta voi tulia jopa toimialan muutosagentti. Nyt kasilla 
oleva tutkimus siis nostaa esille kaksi seikkaa: omistukselliset muutokset ja resurs-
simuutokset, joista syntyy merkittavia kilpailuvoiman muutoksia. Niilla on sel-
kea yhteys keskusteluun omistuksellisten muutosten vaikutuksesta (Whipp, 
1990) toimialan kehittymiseen ja resource based view -keskusteluun. 

Kuten edella todettiin, organisaatiot voivat toimia muutosagentteina, jol-
loin ne muuttavat toimialan rakennetta ja muotoilevat samalla kollektiivista 
toimialareseptia (Hellgren & Melin, 1993; Hellgren & LOwstedt, 1998). Nyt ka-
silla oleva vaitoskirjatutkimus kertoo samasta ilmiOsta. Tassakin tapauksessa 
kohdeyritys toimi muutosagenttina: se sai aikaan toimialalla merkittavan ra-
kennemuutoksen. Kollektiivisen toimialareseptin mahdollista muutosta ei tassa 
tutkimuksessa selvitetty. 

Tama tutkimus lisaa agenttiteoriaan yhden merkittavan piirteen. Kun 
Hellgren ja Melin (1993) esittivat, etta voimakkaan toimitusjohtajan nakemys 
heijastuu organisaation kautta toimialalle, jaavat resurssikysymykset syrjaan -
ainakin eksplisiittisesti. Nyt kiisillii oleva tutkimus lisiiii agenttiteoriaan juuri tuon 
resurssikysymyksen. Tiimii tutkimus painottaa, ettii uuden niikemyksen ja henkilOkoh-
taisen voiman lisiiksi tarvitaan monenlaisia vahvoja resursseja. Silloin toimialalla 
vaikuttaminen ja rakennemuutoksen aikaansaaminen on todennakoisempaa. 

Kohdeyritys sai uudelta omistajaltaan resursseina kayttoonsa mm. li-
saantynytta statusta ja parempaa imagoa, merkittavia taloudellisia resursseja, 
korkean tason toimialasuhteita ja neuvotteluvoimaa, yritysosto-osaamista, kan-
sainvalistymisen osaamista. Timan naita resursseja kohdeyritys ei olisi pystynyt 
tulemaan toimialan muutosagentiksi. 

11.4.4 Monialayhtyman johtaminen 

Goold ja Campbell (1987) esittivat konseminjohdolle kolmea strategisen johta-
misen tyylia: strateginen suunnittelu, strateginen valvonta ja taloudellinen val-
vonta. Nyt kasilla oleva tutkimus osoittaa, etta monialayrityksessii "strateginen 
suunnittelu" tyylinii voi aiheuttaa sen tulosyksikossii vallankumouksellisia muutoksia. 
Tasta on seurauksena tulosyksikon muutosagenttirooli, joka voi johtaa toimi-
alarakenteen muutoksiin. 

Lainema (1996, 116-118) esittaa, etta on monialayrityksia, joilla ei ole hal-
litsevaa jalostusketjun osa-aluetta eika hallitsevaa logiikkaa. Nyt kasilla oleva 
tutkimus osoittaa, etta tiillainen monialayritys (Amer-yhtymii) on haavoittuvainen, 
kun se yrittiiii hallita monen erilaisen logiikan omaavia tulosryhmiii. Kohdeyrityksen 
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(Hyppola) painostaminen voimakkaaseen kansainvalistymiseen johti melko 
nopeasti kansainvalisen toiminnan ja koko tulosryhmiin divestointiin. 

11.5 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Tavallisesti tutkimuksen validiteettia arvioidaan kysymalla onko tutkimuksessa 
mitattu sita mita alkujaan oli tarkoitus mitata. Tiillainen kysymys on kuitenkin 
liian yleinen, koska on olemassa monenlaista validiteettia. Niinpa perinteisessa 
positivistisessa tieteessa puhutaan seuraavista: rakennevaliditeetti, sisiiinen va-
liditeetti ja reliabiliteetti (Kerlinger, 1973; Kidder, 1981; Mitchell, 1985; Yin, 1984; 
Marshall & Rossman, 1989). 

Ed ella mainitut validiteetin muodot eivat valttamatta aina ole sellaisenaan 
kayttokelpoisia. Nain on silloin, kun tehdaan laadullista ja historiallista pitkit-
tiiistutkimusta, joka keskittyy vain yhteen caseen. Lincoln ja Cuba (1985, 290-
298) esittavat, etta voidaan tehda kysymyksia, joitten avulla muodostetaan tut-
kimuksen totuusarvo (truth value). Nama heidiin nelja kysymystaiin esitetaiin 
seuraavaksi. Samalla kerrotaan tiivistetysti miten tassa viiitoskirjatutkimuksessa 
on niiiden kysymysten kohdalla menetelty. 

1. Kuinka totuudenmukaisia tutkimustulokset ovat ja kuinka niitii arvioidaan (vas-
taavuus, joka vastaa rakennevaliditeettia ja sisiiistii validiteettia)? 

Keskeisten kiisitteiden, toimialaresepti ja yritysparadigma, operationali-
sointi on tehty luvuissa 3 ja 5. Tasta huolimatta asia on ongelmallinen, silla 
niiilla kiisitteilla ei ole laajasti kaytossa olevia maiiritelmili eika operatio-
nalisoinnin perusteita. 

Rakennevaliditeettia ja sisiiista validiteettia pyrittiin parantamaan mo-
nenlaisella datalla (haastattelu, havainnointi, dokumentit), useilla haas-
tattelukierroksilla, haastateltavilta saadun tiedon jatkuvalla vertailulla ja 
antamalla strategiamuutoksen peruskuvaus kommentoitavaksi eraiille 
keskeisimmista haastateltavista. Koko ajan pyrittiin tutkimuskohteeseen 
liittyviin ns. alkuperiiisen todellisuuden ja tutkimustulosten vastaavuu-
teen. 

2. Kuinka kiiyttokelpoisia tutkimustulokset ovat jossain toisessa tutkimuksellisessa 
asetelmassa (siirrettiivyys, joka vastaa ulkoista validiteettia)? 

Tiissa tutkimuksessa on kaytetty triangulaatiota eli monenlaisia datalah-
teita: haastattelut, joissa oli avoimia ja teemallisia osia, havainnointia, 
osallistuvaa havainnointia seka dokumentteja. Tasta on tehty selkoa lu-
vussa 7. 
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Erityisesti yhden casen tutkimuksiin liittyy oikeutettuja epailyja tutki-
mustulosten yleistettavyydesta. Kuten luvuissa 2 ja 7 on esitetty, yhden 
casen tutkimusasetelma valittiin myos siksi, etta tilastollinen yleistetta-
vyys ei riita tutkimustyon ainoaksi tavoitteeksi. 

3. Voidaanko olla kohtuullisen varmoja tutkimuksen toistettavuudesta samanlaises-
sa kontekstissa (tutkimustilanteen arviointi, joka vastaa reliabiliteettia)? 

Tutkimuksen asetelma ja casen valinta on kuvattu yksityiskohtaisesti, sa-
moin datan keraamisen metodit ja keraamisprosessi. Nama, samoin kuin 
datan analyysin metodit, on kuvattu luvussa 7. Kun tama kaikki on py-
ritty tekemaan mahdollisimman huolellisesti, voidaan taman tutkimuksen 
luotettavuutta pitaa kohtuullisen hyvana. 

Luotettavuus on tavattoman keskeista empiirisessa tutkimuksessa, mutta 
hyvia tutkimustuloksia ei saavuteta pelkastaan mahdollisimman korkean 
luotettavuuden avulla. "... reliability is a necessary, but not sufficient 
condition of the value of research results and their interpretation" (Kerlin-
ger, 1973, 455). 

4. Kuinka varma voi olla siitii, ettii tutkimustulokset heijastavat itse tutkimusta ei-
viitkii tutkijan omia liihtokohtia ja tavoitteita (vahvistettavuus, joka vastaa objek-
tiivisuu tta)? 

Laadullisen datan hyvaa tasoa varmistettiin valitsemalla sellaiset haasta-
teltavat, jotka kaikki olivat olleet keskeisesti mukana muutosprosessissa. 
Heista valtaosaa haastateltiin useaan otteeseen, jotta voitiin varmistaa ai-
kaisemmin saatua dataa ja selvittaa syita toisilta haastateltavilta saatuun 
ristiriitaiseen tietoon. 

Tutkijan osallistuva havainnointi avasi mahdollisuuksia nopeaan etenemi-
seen: haastattelujen vaivaton sopiminen ja kokonaiskuvan taydentaminen. 
Merkittava vaikutus oli silla, etta haastattelija tunsi haastateltavat entuu-
destaan. Se sai aikaan jannittamattomia haastattelutilanteita, saadun in-
formaation runsautta ja vivahteikkuutta seka uusintahaastattelujen mah-
dollisuutta. 

Kun haastattelututkimuksessa kerataan historiallista dataa, on validiteetin yh-
tena ongelmana menneen muistaminen. Tata ongelmaa on tahdentanyt Reu-
band (1980, 159-163): miten helposti ja tarkasti haastateltavat muistavat men-
neita tapahtumia, asenteita ja kayttaytymista. Taman tutkimuksen yhteydessa 
menneen muistaminen vaikutti erittain tarkalta. Hyvin harvoin kukaan haasta-
teltavistakaan toi esiin muistamisen ongelmaa. Ehka syyna oli se, etta nailla ta-
pahtumilla oli merkittavaa vaikutusta haastateltavien silloiseen ja myos nykyi-
seen elamaan. Haastatteluissa kasitellyista tapahtumista oli kulunut paaasiassa 
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0-15 vuotta. Naytti silta, etta niiin jalkeenpiiin oli helppo puhua myos tapahtu-
miin liittyneista arkaluontoisista ja intiimeista asioista. 

11.6 Ajatuksia jatkotutkimuksen suunniksi 

Taman tutkimuksen kohdeilmion ja tutkimusongelman alueelle jaa monia kiin
nostavia kysymyksia, jotka vaativat lisatietoa ja siten jatkotutkimusta. Ensim-
maisena ovat seuraavat: 1) toimialareseptin ja yritysparadigman suhde, jonka 
syvallinen selvittaminen jaa tassa tutkimuksessa tekematta, 2) ovatko toimiala-
resepti ja yritysparadigma aina strategiaa selittavili: onko niiden valilla aina 
kausaalisuhde vai kuuluvatko ne kaikki kolme samaan ilmioon - ikaan kuin 
laajennettuun strategia -kasitteeseen, jota Ellen Chaffee (1985) tuo esille tulkit-
sevassa strategiamallissa ja Henry Mintzberg (1988) strategian nakemisessa 
perspektiivina. 

Nyt kasilla olevassa tutkimuksessa on luotu tarkennettu teoreettinen vii-
tekehys yhden casen avulla. Niinpa mielestani toisena kiinnostavana tutkimus-
alueena onkin kohdeilmiOn tutkiminen nyt esilla olleen toimialan muissa yri-
tyksissa. Talloin olisi mahdollista verrata historiallista kehitysta yhden toimi-
alan piirissa. Tasta on vain askel muiden toimialojen piiriin niin, etta voitaisiin 
verrata toimialoja toisiinsa. Kiinnostavaa olisi tutkia kohdeilmiota erilaisissa 
konteksteissa: erilaisissa sidosryhmaymparistoissa, eri toimialoilla ja jopa eri 
maissa - seka suurissa etta pienissa yrityksissa. 

Yritysorganisaatioiden lisaksi mielenkiintoisia olisivat myos julkisen sek-
torin organisaatiot. Esimerkiksi kuntien johtamisen kriisista puhutaan jatku-
vasti: kokonaisuus hamartyy, kun erilaiset ryhmat ajavat omia etujaan. Millaisia 
ovat kunnan virka- ja luottamusmiesjohdon kognitiiviset mallit, ovatko ne 
muuttuneet ja miten ne vaikuttavat kunnan strategiaan ja johtamiseen? Enta 
olisiko yhden suuren ja useamman pienen kunnan yhdistiiminen analogista 
taman tutkimuksen kohdeyrityksen omistajanvaihdoksen kanssa? 

Kolmas kiinnostava alue on toimialan ja siihen laheisesti liittyvien toimi-
alojen kognitiivisten mallien suhde. Nyt kasilla olevassa tutkimuksessa se mer-
kitsisi kolmen toimialan suhdetta tassa mielessa: graafisen paperin tukkukaup-
pa, paperiteollisuus ja graafinen teollisuus. Laajennettuna tama tutkimusalue 
tarkoittaisi klustereiden piirissa olevien kognitiivisten mallien tutkimista. Mika 
olisi Suomen metsaklusterin piirissa vaikuttavien toimialareseptien ja yrityspa-
radigmojen suhde? Mista muutos on lahtenyt liikkeelle ja millainen koko klus-
terin strateginen muutosprosessi on ollut liikkeenjohdon kognitiivisten mallien 
nakokulmasta katsottuna. 

Lisaksi kiinnostava alue on mielestani vallan ja taman tutkimuksen koh-
deilmion liittyminen toisiinsa. Vallan (power) ja strategian yhteydesta ovat kir
joittaneet Lukes (1974), Hardy (1994, 1995, 1996), Hardy ja Redivo (1994). Valtaa 
ei talloin kasiteta perinteiseksi poliittiseksi nakokulmaksi strategian formuloin-
tiin, vaan monidimensionaaliseksi. Se on muutakin kuin resursseja: se on mu-
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kana prosesseissa, jarjestelmissa ja merkityksissa. Millainen on tiillaisena nah-
dyn vallan ja liikkeenjohdon kognitiivisten mallien suhde ja miten se muuttuu? 



211 

SUMMARY 

Introduction 

The theories dealing with organizational change are divided into two catego-
ries; the first one addresses change within a given population, and the second 
one within an organization. The key issue of the present thesis is the endoge-
nous change within one single organization. 

Within the concept of organizational change, this research stays in the area of 
strategic choice. According to it, business leaders assume the role of actors, 
shaping strategy in that capacity. Strategic decisions are not made deterministi-
cally outside the company but taken by the corporate management. Strategic 
choice is the mechanism which the company employs to adapt to its operating 
environment. 

The cognitive models of organizational leaders have been regarded as 
causes of organizational inflexibility. However, in the 1990s there has been a 
steadily growing interest in the changes of the cognitive models of individuals 
within an organization as well as in their impacts on strategy (Fletcher & Huff, 
1990; Isabella, 1990; Narayanan & Fahey, 1990; Barret al., 1992). Consequently, 
it is claimed that strategic dedsions are not made in a vacuum but are based on the 
cognitive models prevailing within the organization. 

This research examines the change in the cognitive models of corporate 
management and the impact of such change on strategic change. 

Key Concepts 

Cognitive science emphasizes that a purpose-oriented mind directs intelligent 
human activities such as interpretation of events, target-setting and preparation 
of plans. Since an individual wants to survive and act, he creates and maintains 
a cognitive model of the world and its mechanisms, which comprises a certain 
structure. Cognitive models are like maps that guide immediate perceptions. This 
means that the business leader seems to be inclined to choose information that 
reinforces the beliefs which are consistent with his cognitive model and ignores 
information that does not fit with it. A man sees only what he believes. 

Industry Redpe and Company Paradigm 

Spender (1989) defines strategy as an intellectual reaction to the uncertainties 
inherent in the ideas of business leaders and in the organizational information. 
They can make decisions only by contributing something of themselves to the 
uncertain information available to them. This way of perceiving and interpret-
ing things is based on the business leader's cognitive models relevant to his 
own industry and company. The former is in this research referred to as indus-
try recipe and the latter as company paradigm. 
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Industry redpe is defined as follaws: "The set of beliefs and assumptions held 
relatively commonly at an industry'' (Grinyer & Spender, 1979b). In Spender's 
studies industry recipe consists of four main areas which vary slightly in each 
industry. Within these main areas there are altogether about 15 sub-areas. For 
instance in the steel foundry industry, these main areas are (Spender, 1989, 104-
203): general operating environment, labor, technology, mechanisms of busi-
ness management. 

Company paradigm is defined as follaws: " ... consists of number of thematic 
sets of values, assumptions, beliefs, ideas and thoughts about leadership and 
strategic development of organization'' (Hellgren & Melin, 1993, 63). Company 
paradigm consists of two elements: the more permanent core which includes 
the key values of the management, and the more variable peripheral set which 
is comprised of simplifications of the reality (Lyles & Schwenk, 1992; Kir
javainen, 1997). Company paradigm directs the creative behavior of business leaders: 
what is perceived, haw the perceptions are interpreted, what measures are undertaken. 
Company paradigm is not merely something that hampers strategic change but 
it also impacts the permanence of strategic choice and the consistency of unre-
lated choices (Kirjavainen, 1997, 196). 

Industry redpe and company paradigm are relatively permanent, and a possible 
change generally occurs slowly. Sometimes a revolutionary change also occurs (Barr 
et al., 1992; Bartunek, 1984; Johnson, 1987a, 1990). The prevailing industry rec-
ipe and company paradigm are called into questio~ if it is no longer possible to 
create a successful strategy on their basis. They change if their integrity is bro-
ken. The factors cited as the reasons for change include problems and crises, 
opportunities that unexpectedly present themselves, change of the managing 
director, and new requirements of the constituent groups. 

Strategic Change 

Strategic change has been described both in relation to the strategic content and 
the strategic process. The purpose of the two is to improve the performance of 
the company. The research dealing with strategic change presents incremental 
and revolutionary change as the two principal types of change. According to the 
punctuated equilibrium thesis, organizations evolve during long periods of 
equilibrium, interrupted by the breakthrough of short and significant revolu-
tionary periods. 

Thus, the strategic development of a company does not progress steadily. 
Major strategic changes occur at irregular intervals, and the corporate history 
includes only a few of them. They are not predictable but can be relatively eas-
ily identified afterwards (Kirjavaine~ 1997, 36). 

Change: Evolution and Revolution 

The difference of views between evolution and revolution can be summarized 
in the following question: is the change seen as a gradual transition from one 
form to another or not. The darwinistic and gradualistic angle has been chal-
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lenged by a new concept of evolution: the punctuated equilibrium thesis (Eldredge 
& Gould, 1972). Mere incremental adaptation is no longer enough when the 
economic, social and technological trends of the operating environment radi-
cally change. The state of punctuated equilibrium consists of three elements: 
deep structure, equilibrium period and revolutionary period. 

Industry recipe and company paradigm can be seen as significant elements of deep 
structure. Their definitions have common features and their more detailed con-
tent is very similar. In addition. their change is examined from the perspective 
of incremental and revolutionary change. 

Industry, Multi-business Company 

The industry is composed of a number of companies that produce similar commodities. 
They compete against each other, although the intensity of this competition 
may vary over time and can also be regulated. The industry can also include 
industry organizations and units of the public sector which coordinate and offer 
economic support. In this respect the homogeneity of different industries varies 
to a great extent. Each industry has a specific structure and vernacular which 
exert a significant influence on the learning that occurs within the industry. 

One of the best known ways to describe competition and at the same time 
the industry structure is Porter's (1971a, 1980) model based on five competitive 
forces. Its basic idea is that the performance of an industry is not regulated by 
product development or technical evolution but the structure of the industry. 

The agent theory suggests that individual managers can through their own 
organizations change the industry structure and the industry recipe prevailing 
within that industry. 

Multi-business company is defined (Lainema, 1996, 46) as a company which 
has diversified into several industries either in one or several sub-sectors of the 
industry supply chain. 

When Goold and Campbell (1987) studied the role of corporate manage-
ment in a multi-business company, they identified three different styles of strate-
gic management: strategic planning, strategic control and economic control. 

In his doctoral thesis, Lainema (1996, 100-102) has created a model of two 
variables for the classification of multi-business companies. These variables are 
the degree and the nature of diversification. According to his model. the owner 
of the target of this research - the case company - is a diversified multi-
business, multi-logic company. It has no dominant sub-sector or logic. 

Purpose of the Research 

The theme of this research is the entity composed of industry recipe, company 
paradigm and strategy, and the target phenomenon is the change in industry 
recipe, company paradigm and strategy. The principal objective of this research is 
to analyze the processes through which industry recipe and company paradigm change 
and how they impact strategic change. There are also the following sub-objectives 
relating to the empirical case: 
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a) How do the change processes advance? 
b) How does the multi-business company influence the changes in the industry 

recipe, company paradigm and strategy of its new business unit? 
c) How does the change in the industry recipe, company paradigm and strat-

egy of one company operating in a certain industry impact the evolution of 
the entire industry? 

The purpose of this approach is to identify two different kinds of research re-
sults: conceptual and empirical. The conceptual research results create and specify 
the language used about the target phenomenon and the theoretical frame of 
reference. The empirical research results mean a more fundamental under-
standing of the strategic reality of one single company. They also permit an in-
terpretation of the context of the case company: its industry and the multi-
business company. 

Description of the Case Study 

The organization chosen as the case company was Hyppolii. Ltd, a family-
owned company established in 1905, which engaged in wholesaling of graphic 
papers and paper processing. In the late 1970s, the net sales of the company 
amounted to FIM 55 million, its ROI exceeded 10 %, and its personnel num-
bered 180. At that time the owners sold the company to a dynamic Finnish 
multi-business company, Amer Group Ltd. This was the starting shot for a sig-
nificant process of change in Hyppola Ltd. 

The case material comprises data covering the entire history of the com-
pany, however, with special focus on the events of the 1970s and 1980s. Data 
has been collected in two phases: in 1986-1988 and 1991-1999. The research 
methods employed were personal interviews, partidpative observation and archival 
analysis. 

A key criteria for the selection of the case was the abundance of potential 
information available on the company, which could help satisfy the objectives 
of the research (Glaser & Strauss, 1967, 49; Marshall & Rossman, 1989, 54; Pat-
ton, 1990, 181, 185). Other key criteria included the safe availability, continuity 
and quality of information. 

When qualitative research seeks to create or verify a theory, collection and 
analysis of data are in a continuous and intensive interaction throughout the 
research. At a very early stage of the research, the researcher cannot have a de-
tailed final plan for collection and analyzing of data. Gradually the plan be
comes more accurate in pace with the accumulated material which the re-
searcher begins to analyze in accordance with the premises of his research. In 
the final phase of the research, a situation will be reached where the marginal 
benefit of additional information appears to be justifiably insignificant. 

The preliminary theoretical frame of reference was created, previously 
compiled material was interpreted and more empirical material was collected in 
the early phases of the research. The theoretical ideas were formed when exist-
ing theoretical literature was compared with the research findings. 
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Key Empirical Results 

1. Industry redpe and company paradigm indeed exist in real lifo: they exert an 
influence on the minds of the managing director of the company and 
his subordinates. In this research, the existence of cognitive models is 
explained by the revolutionary change that occurred as the result of 
ownership change and the change of managing director. No other ex-
plaining changes occurred during the same period. 

2. The basic content elements of industry recipe and company paradigm 
can also be defined with the content terms of deep structure. This means that 
the core beliefs and values that relate to the industry are some of the ba-
sic elements of industry recipe. The basic elements of company para-
digm include the core beliefs and values which in the core of the com-
pany paradigm relate to the organization and its employees. In the pe-
ripheral set they concern the products, markets, technologies, competi-
tive practices, structure, power and supervision of the company. 

The possibility to combine industry recipe and company paradigm into 
a single concept - deep structure emerges from the research. 

3. Company paradigm can be divided into two elements: the core and the 
peripheral set. Their basic content elements were listed above. This divi-
sion is useful for the examination of company paradigm because the 
content and the speed of change of these elements are clearly diverging. 

4. The change of industry recipe and company paradigm can be either in-
cremental or revolutionary. The reasons of revolutionary change are: the 
company reaches a critical phase in its life cycle, the new requirements 
of the constituent groups, a new managing director, and an emerging 
change in the operating environment. When these causes prevail, the 
level of the performance of the company can be not only unsatisfactory 
but also satisfactory or even strong. 

The owner stands out among the constituent groups which carry new 
types of requirements. This is connected with the ownership change 
and in particular with the dynamic new owner that can offer many kinds 
of resources. 

5. The causes of incremental change can include non-dramatic internal 
and external factors which gradually change some elements of the in-
dustry recipe and the company paradigm. Unsatisfactory performance 
can be one of such reasons but changes can occur also during periods of 
satisfactory performance. 
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6. Industry recipe and company paradigm can remain largely unchanged 
over a considerable period of time. In the case company of this research, the 
content of the prevailing industry recipe and company paradigm had 
been virtually the same from the early decades of the 20th century until 
the 1970s. 

7. It is possible during a period of equilibrium to maintain forces which 
prevent the possibility of a change in industry recipe and company 
paradigm: motivation, cognition, obligation. 

8. Ownership change is an event which significantly influences the change in the 
industry recipe and company paradigm of the management of the acquired 
company. The new owner exerts influence on the acquired company by 
its active presence through the managing director. The most effective 
form of influencing through the managing director is to change the 
managing director. 

9. If the new owner has significantly more resources than the previous 
owner, this is a tremendous force by which the acquired company will 
change. A new dynamic and powerful owner can coerce the new managing 
director of its business unit to go in the desired direction. In this re-
search, the case company was directed towards growth and interna-
tionalization. 

10. A company whose industry recipe, company paradigm and strategy 
have undergone a revolutionary change and which has an esteemed 
owner with abundant resources can operate as an agent of change in its in-
dustry. The changes can even include significant restructuring of the in-
dustry. 

Such an agent of change makes acquisitions, conducts negotiations on a 
high level, develops its operating practices in a significant way, recruits 
new key personnel, develops entirely new supplier and customer rela-
tionships, participates in other companies as a significant minority 
shareholder, initiates internationalization processes and changes the in-
dustry structure. 

11. A revolutionary change in industry recipe and company paradigm has a revo-
lutionary impact on strategic change. This interrelationship appears 
quickly and begins to influence immediately. 

12. Such a revolutionarily changed strategy can thus in turn exert a relay 
influence on the industry recipe and company paradigm so that they will 
change incrementally. 
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Specified Theoretical Frame of Reference 

The specified theoretical frame of reference (picture on the following page) was 
developed on the basis of the previous explanation models contained in the 
preliminary theoretical frame of reference and the new explanation characteris-
tics which emerged from the empirical case material. 

Picture presents two alternative routes for the change of industry recipe, 
company paradigm and strategy: incremental and radical. The incremental route 
is used when the changes are minor - i.e. when they occur incrementally. The rea-
son for change in such situations is unsatisfactory performance (although in-
cremental changes can occur also in periods of satisfactory performance). No 
significant changes have occurred in the top management of the organization, 
the expectations of the constituent groups or the operating environment, nor 
has the organization reached a critical phase in its life cycle. 

The first phase on this incremental route is rectification of the unsatisfac-
tory performance by means of tighter controls. These measures will change the 
implementation of strategy and can at best improve performance. However, if per-
formance is not improved, the organization will advance to the next phase, or 
phase 2, on the incremental route. In this phase, the task is to review the strategy 
in order to improve performance. The industry recipe and the company paradigm 
remain unchanged during these two phases. 

The nature of the changes in corporate strategy and its implementation is 
such that they do not call the industry recipe or the company paradigm into 
question in any way. In other words, the changes are fully consistent with the 
direction of ideas and interpretations provided by the cognitive models. 

The incremental route still offers the possibility to advance to the third 
phase where the industry recipe or the company paradigm - or both - are 
changed incrementally. These changes concern a few elements only and do not 
question the basic content of these cognitive models. The changes also lead to ad-
justments of strategy. If such strategic adjustments are sufficiently significant, 
they can exert a relay influence on the cognitive models: the industry recipe and 
the company paradigm will change incrementally. The arrow with a dashed 
line in the picture describes this possibility. A change of this nature indicates 
that the changed strategy will contribute innovative and unexpected informa-
tion whose incremental integration with the cognitive models will be useful. 

An entirely different alternative is the radical route which, as its name implies, 
means a radical change in the industry recipe and the company paradigm. At 
the time of embarking on the radical route, the performance can be either un-
satisfactory or satisfactory: the reasons for change can emerge with either one of 
the two prevailing performance alternatives. A very unsatisfactory performance 
can lead the organization to choose a radical rather than an incremental route, 
because a sufficient number of the reasons for change will then be realized. 
However, such reasons for change can be realized also during a period of prevailing 
good performance. 
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The reasons of change are in the frame of reference summarized as four 
elements: the organization has reached a critical phase in its life cycle, the new 
requirements of the constituent groups, a new managing director, and a signifi-
cant uncertainty in the operating environment. Many other reasons that appear 
to be unrelated can be reverted to one of these four main reasons. 

These reasons trigger an unexpected and instant change in the industry 
recipe and company paradigm (phase 4). Their integrity will be totally broken 
and their entirely new composition will occur immediately. There are several ac-
celerating factors for this radical event: emotions, new contacts with the operating 
environment, a new cognitive interpretation and the advancing change within 
the organization. These will help the new managing director promote a new 
industry recipe and company paradigm and the operations built on their basis. 

A radical change in industry recipe and company paradigm also results in a fun-
damental strategic change. As the way of perceiving and interpreting the industry 
and one's own company is totally new, it is no longer possible to advance on 
the basis of the previous strategy: it does not fit with the picture of the world 
based on these new cognitive models. 

H the strategy changes on the basis of the cognitive models, even this can 
bring along new information- information that is significant and unexpected. It 
can have an incremental influence on industry recipe and company paradigm: the ar-
row with a dashed line, starting from strategy illustrates such possibility. 

Contribution and Discussion 

Basic Content of Industry Recipe and Company Paradigm 

The present doctoral thesis has used the concept of deep structure included in 
the punctuated equilibrium thesis to determine the fundamental content of in-
dustry recipe and company paradigm. Like this model, also deep structure is 
widely known and used as a concept and a context. It is the set of the basic 
choices on which the system is based (Gersick, 1988, 17, 21). This research 
shows that deep structure can be used as a synonym for the entity composed of 
industry recipe and company paradigm. By using the term deep structure in 
this way, it would be possible to relate the discussion to a wider scientific field. 
Industry recipe and company paradigm would then be the two basic elements 
of deep structure. 

The five basic elements of deep structure are listed next (Tushman & Romanelli, 
1985, 176) so that -like in this research- they are seen as the core content ele-
ments of industry recipe and company paradigm: industry recipe: 1) core beliefs 
and values relating to the industry; core of company paradigm: 2) core beliefs and 
values relating to the organization and the employees; peripheral set of company 
paradigm: 3) the products, markets, technologies and competitive practices of 
the company, 4) organizational structure, 5) power and control. 
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Change in Industry Recipe and Company Paradigm 

The cognitive models are relatively permanent and the change, if any, generally 
occurs slowly. Also a revolutionary and instant change can sometimes occur. 
This is supported by Barr et al. (1992), Bartunek (1984) and Johnson (1987a, 
1990). 

The debate around this theme has not addressed the question of how long 
the changes occurring in the cognitive models of business leaders can be merely 
incremental. How long can a company exist only supported by incremental 
change? Is it possible to be successful only by means of incremental change that 
has prevailed for a long time? Does such change inevitably lead to revolution-
ary change? 

The present research shows that a company can exist with a combination of con-
stancy and incremental change for tens of years without a radical change. The indus-
try recipe and company paradigm of the case company underwent only incre-
mental changes from the early decades of the century until the 1970s. The con-
tent of these cognitive models remained largely unchanged. However, the com-
pany was very successful in its industry. 

In the case company, this was supported firstly by the fact that the owner-
ship remained all the time in the hands of one family. Secondly, the change of 
managing director in the 1950s was not a normal radical change, because the 
previous managing director - the true driving force behind the company - re-
mained for twenty years in the service of the company and continued to influ-
ence its day-to-day operations. Also, the new managing director was appointed 
from within the company. 

Reasons for Change 

Scientific literature has suggested a great number of reasons for the revolution-
ary change in the cognitive models of business leaders. The authors generally 
cite one significant reason for change, but omit to mention that the change can 
also be caused by a combination of several reasons. This means that several sig-
nificant reasons whose compound effect leads to a change in the cognitive models 
emerge during a single short and intensive period. The reasons can have a mutual 
causal correlation with each other, or at least they occur simultaneously or con-
secutively. This happened also in the case company: first the company reached a 
critical phase in its life cycle, then there was an ownership change followed by 
the appointment of a new managing director, and finally the utilization of the 
resources made available by the new owner. If even one of these reasons had 
not materialized, it could have prevented the revolutionary change. 

Ownership change and the fact that the new owner had development expectations 
and significant resources to realize them emerge as some of the most significant reasons 
of change. Thanks to the significant resources of the new owner, the case com-
pany was able to recruit capable key persons, make acquisitions and invest-
ments, negotiate on a high level, change the industry structure and expand in-
ternationally. 
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Strategy and Strategic Change 

Strategic literature suggests that the cognitive models of business leaders 
maintain the constancy of strategy. This means that only incremental strategic 
changes are possible. By contrast, a revolutionary change in cognitive models 
also leads to a revolutionary strategic change. Grinyer and Spender (1979b, 203) 
have illustrated these main alternatives in their model. 

The following events took place in the case company: the revolutionarily 
changed strategy brought about incremental changes in the industry recipe and 
the company paradigm of the company. However, strategic literature has not 
clearly presented this possibility. The present research shows the following: 
first the industry recipe and the company paradigm undergo a revolutionary 
change, followed by a revolutionary strategic change, after which this entirely 
renewed strategy exerts a relay influence on industry recipe and company 
paradigm which as a result change incrementally. Thus, in this case the cognitive 
models in fact got a clearly new content before a total strategic change. After that, their 
content changed incrementally due to the strategic change. 

Change within the Industry 

Porter's model of five competitive forces (Porter, 1979a, 1980, 1985) defines the 
intensity of competition in a given industry. One element of this model are the 
new players who penetrate the market. These are generally perceived as indi-
vidual companies which penetrate a new industry for the first time. The present 
research emphasizes the fact that the concept of market penetration is considerably 
broader. 

A significant new player in an industry can be a big and dynamic company which 
buys a company already operating in that industry. It contributes abundant re-
sources of a new kind which can help the acquired company even become an 
agent of change in its industry. The present research thus highlights two factors: 
ownership changes and changes in resources, resulting in significant changes in com-
petitive power. They have dear links with the debate on the impact of ownership 
changes (Whipp, 1990), evolution of the industry and the discussion on there-
source-based view. 

As was noted earlier, organizations can act as agents of change, thus 
changing the industry structure and at the same time shaping the industry rec-
ipe (Hellgren & Melin, 1993; Hellgren & Lowstedt, 1998). The present doctoral 
thesis addresses the same phenomenon. Also in this case, the case company 
acted as an agent of change: it brought about a significant change in the indus-
try structure. This research did not analyze a potential change in the collective 
industry recipe. 

This research contributes one significant feature to the agent theory. When 
Hellgren and Melin (1993) suggest that the views of a strong managing director 
are reflected in the industry through the organization, the resource questions are 
ignored- at least explicitly. The present research contributes precisely this resource 
element to the agent theory. This research emphasizes that many other types of 
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resources are needed in addition to a new vision and personal power, because 
then the company will be more likely to exert an influence and bring about a 
structural change in its industry. 

The case company received from its new owner among other things a 
higher status and a stronger image, significant industrial resources, high-level 
industry contacts and negotiating power, acquisition expertise and internation-
alization expertise. Without these resources the case company would have been 
unable to act as an agent of change in its industry. 

Management of a Multi-business Company 

Goold and Campbell (1987) suggested three strategic management styles for 
corporate management: strategic planning, strategic control and economic con-
trol. The present research shmvs that the strategic planning style in a multi-business 
company can lead its business unit to revolutionary changes. A result of this is that 
the business unit will assume the role of an agent of change, which can lead to 
changes in the industry structure. 

Lainema (1996, 116-118) presents that there are multi-business companies 
which have neither particular dominant sub-sector of the industry supply chain 
nor dominant logic. The present research shmvs that such a multi-business company 
(Amer Group Ltd) is vulnerable as it attempts to control its business units with di-
verging logic. Pressing the case company (Hypp<>lii Ltd) into a rapid internation-
alization process relatively soon resulted in the divestment of the international 
operations and the entire business unit. 
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1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
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Amer-yhtyma Oy:n paperiryhman pyoristetty liikevaihto (mmk) 
ja henkilostomaara vuosina 1980-1995 1) 

Paperitukku Jalostus Yhteensa Henkilosto 
60 18 78 184 
77 29 106 244 

119 29 148 254 
148 33 181 237 
160 38 198 230 
178 44 222 229 
176 47 223 230 

2) 296 30 326 371 
1144 66 1210 433 

1622 651 
1662 717 
1603 715 
1429 682 
1427 613 
734 

1) monet tilikaudet (12 kk) ovat muita kuin kalenterivuosia 

2) tilikauden pituus 6 kk 
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LITrE 2 Am.er-yhtyma Oy:n divisioonien liikevaihdon suhteellinen osuus, 
liikevaihto (mmk), nettotulos (mmk) ja omavaraisuusaste vuosina 
1977, 1981, 1985 ja 1991 1) 

1977 1981 1985 1991 
% % % % 

Tupakkateollisuus 52 34 12 7 
Markkinointiyksikko 5 11 4 
Viestintateollisuus 29 25 10 5 
Urheiluvalineteollisuus 10 14 4 30 
Paperiryhma 4 16 7 22 
Autojen maahantuonti 57 33 
Metalliteollisuus 2 
Muoviteollisuus 1 
Marimekko 3 2 
Sijoitustoiminta 1 

Liikevaihto 242 611 2.483 7.584 
Nettotulos 7 41 129 -60 
Omavaraisuusaste 20% 31% 38% 32% 

1) tilikaudet (12 kk) ovat muita kuin kalenterivuosia 
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Lll1E3 Empiirinen tutkimusaineisto 

A) Haastattelut 

HYPPOLA: 

Robin Elfving 

ArtoJokinen 

Raimo Lahtinen 

Olli Laiho 

Kalevi Minetti 

Roope Moisala 

Esko Paananen 

lvaihe 

03.09.1986 

Ilvaihe 

16.12.1991 (Amer-yhtyman yleis-
18.06.1999 johdon erikoistehtavat 

1986-1987; Hobart/ 
Mcintosh, USA, kehitys-
johtaja, 1988) 
varatoimitusjohtaja 1989, 
toimitusjohtaja 1990-1993 

02.06.1999 laskentapaaJ.likko 1983-1985, 
jarjestelmapaallikko 1985-1987, 
talousjohtaja 1987-1989, 
business controller ulkomaiset 
tytaryhtiot 1989-1994 

konttoripaallikko196> 
1978, hallintojohtaja 1978-
1989 

25.09.1986 toimitusjohtaja 1980-1990, 
19.01.1988 (Amer-yhtyman toimitus-

03.09.1986 
01.02.1988 

02.10.1986 
01.02.1988 

11.02.1991 johtaja 1990-1991) 
20.11.1991 
18.12.1998 
15.01.1999 
31.05.1999 

myyntijohtaja 1982-1993 

16.12.1991 tuotepaallikko 1981-1983, 
myyntipaallikko 1983-1989, 
aluejohtaja 1989-1994 

myyntipaaJ.likko 1981-1982, 
myyntijohtaja 1982-1985, 
tukkujohtaja 1985-1989, 
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Tapio Perala 

Erkki Porramo 

Simo Ruutana 

Markku V akkala 

Pentti Vesanen 

AMER-YHTYMA: 

Kalervo Heinonen 

12.12.1991 (Norbert Bovy, Belgia, 
03.06.1999 toimitusjohtaja 1989-1992) 

03.09.1986 myyntiedustaja 1971-1974, 
01.02.1988 ostopaallikko 1974-1980, 

29.09.1986 
01.02.1988 

03.09.1986 
01.02.1988 

13.11.1991 osto- ja myyntipaallikko 
1980-1984, 
aluemyyntipaallikko 
1985-1988, aluejohtaja 
1989-1993 

myyntiedustaja 1938-1939, 
konttoripaallikko 1945-1955, 

13.11.1991 toimitusjohtaja 1956-1980 
29.12.1998 

valmistustoiminnan johtaja 
1982-1993 

27.07.1999 talouspaallikko 1980-1983 

29.12.1998 tekninen johtaja 1962-1982, 
kehityspaallikko 1982-1996 

02.06.1999 henkilostopaallikko 1977-1981, 
henkilosto johtaja 1981-1984 

Kai Luotonen 14.01.1999 suunnittelupaallikko 1981-1984, 

Jouko Rauman 

Seppo Salminen 

Seppo Sipola 

02.09.1986 
21.01.1988 

01.06.1999 suunnittelujohtaja 1984-1987, 
kehitysjohtaja 1988-1990 

rahoituspaallikko 1976-1978, 
hallintopaallikko 1978-1981, 

14.01.1999 rahoitusjohtaja 1981-1986, 
talousjohtaja 1986-1990, 
hallintojohtaja 1990-

15.01.1999 varatoimitusjohtaja 1973-1993 

18.12.1998 suunnittelupaallikko 1974-1977, 
suunnittelujohtaja 1977-1981 
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B) (Osallistuva) havainnointi 

Liiketoimintaan liittyvien keskustelujen ja paatoksenteon tiivista seurantaa seka 
myos osallistumista siihen Amer-yhtyman johdossa vuosina 1978-1989. 

Liiketoimintaan liittyvien keskustelujen ja paatoksenteon ajoittaista seurantaa 
Hyppolassa vuosina 1979-1989. 

C) Muu yhteydenpito 

Amer-yhtyman ja Hyppolan avainhenkiloiden jatkuvaa tapaamista seka 
yksityisluonteisissa etta virallisissa yhteyksissa. Runsaasti puhelinkeskusteluja 
ja asiakirja-aineistojen vaihtoa. 

D) Asiakirja-aineisto 

Amer-yhtyma: 
Toimintakertomukset 1970-1995 
Sisaiset tiedotuslehdet 1980-1994 

Hyppola: 
Toimintakertomukset 1906-1994 
Sisaiset tiedotuslehdet 1980-1994 
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LIITE4 Teemahaastattelujen runko 

1. Hyppolan historia 

Mitii, miten, milloin ja miksi tapahtui? Kenellii oli keskeinen rooli? 

merkittiivimmiit tapahtumat 
toimialan keskeiset piirteet ja reagointi niihin 
johtamisen muuttuminen Hyppoliissii 
toimitusjohtajan tapa toimia ja johtaa 

2 Hyppolan strategia 

Sisiilto, strategiaprosessi, strateginen muutos. 

keskeiset strategiset tapahtumat 
kilpailu ja sen muuttuminen 
tavarantoimittaja- ja asiakassuhteet 
menestyksen perustat 
rakenteen muutokset 
muutosvastarinta 

3. Amerin rooli omistajana 

Mitii, miten, milloin ja miksi tapahtui? Kenella oli keskeinen rooli? 

Amerin niikokulma Hyppoliin ostamiseen 
piiiikonttorin ja tulosyksikon suhde 
Amerin tarjoamat resurssit 
kansainviilistymisen tausta 
Hyppoliin divestoinnin tausta 
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