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Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata suomalaisten fuusioiden taustalla 
vaikuttavia motiiveja sekä fuusioiden tavoitteita ja tällä tavoin luodaan 
näköaloja siihen miksi valitut case-yhtiöt olivat fuusioituneet ?

Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät

Tutkimuksessa keskityttiin selvittämään suomalaisten case-fuusioiden 
taustalla vaikuttavia motiiveja yritysfuusioiden kansainväliseen 
motiivi- ja tavoiteteorioita käsittelevään kirjallisuuteen pohjautuen. 
Tutkimuksen case-fuusiot olivat Fortum Oyj, Stora Enso Oy) ja 
Sanoma-WSOY Oyj. Fuusiotapausten avulla tutkimuksen teoreettinen 
viitekehys pyrittiin siirtämään suomalaiseen ympäristöön. Koska 
kyseessä oli case-tutkimus, tutkielma on pääosin kuvaileva. Useamman 
case-tapauksen tutkiminen antoi lisäksi mahdollisuuden 
fuusiotapausten vertailuun, joten tutkielma on näin ollen myös 
vertaileva. Tutkimuksen lähdeaineisto koostui yhtiöiden julkaisemasta 
kirjallisesta materiaalista (mm. listalleottoesitteet, vuosikertomukset, 
sidosryhmälehdet), lehtiartikkeleista sekä kussakin case-yhtiössä 
tehdystä syventävästä haastattelusta. Haastateltavat kuuluivat yhtiöiden 
johtotasoon ja he olivat olleet aktiivisesti mukana fuusioprosessissa.

Tulokset

Kolmen suomalaisen fuusiotapauksen perusteella näyttäisi siltä, että 
suomalaisten fuusioiden taustamotiivina vaikuttaa yhtiökoon 
kasvattaminen, jotta tulevaisuuden kasvu- ja 
kansainvälistymishaasteisiin pystyttäisiin vastaamaan. Lisäksi 
toimialojen kansainväliset trendit sekä viides kansainvälinen 
fuusioaalto ohjaavat yhtiöitä yleisesti fuusioihin ja muihin 
yrityskauppoihin.

Avainsanat

Fuusio, strategia, kasvu



SISÄLTÖ

KUVALUETTELO............................................................................................................... 3

TAULUKKOLUETTELO.................................................................................................... 4

1. JOHDANTO....................................................................  5

1.1 Tutkimuksen taustaa.................................................................................................. 5

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelma.................................................... 8

1.3 Tutkimuksen rakenne.................................................................................................. 9

2. FUUSIOT JA YRITYSKAUPAT.............................................................................. П

2.1 Fuusioiden ja yritysostojen tutkimuksesta yleisesti.......................... ...... 11

2.2 FUUSIOTYYPrr.............................................................................................................................................. 12

2.3 Miksi yritykset fuusioituvat ?.............................................................................. 14

2.3.1 Teoriat fuusioiden motiiveista........................................................................... 14

2.3.2 Fuusion motiivit...................................................................................................27

2.3.3 Synergia............................................................................................................... 23

2.3.4 Fuusioiden tavoitteet suhteessa fuusiotyyppeihin...........................................24

2.3.5 Toimialan vaikutus fuusioihin...........................................................................22

2.4 Fuusioissa menestyminen......................................................................................... 29

2.5 KRirnKIOÄ FUUSIOISTA YRITYKSEN KASVUSTRATEGIANA...................................... 32

3. TUTKIMUSMENETELMÄ----------------------------------------------------------------- 34

3.1 Tutkimusasetelma......................................................................................................34

3.2 Tutkimuskohteen valinta.......................................................................................36

3.3 Tutkimusaineiston hankinta.................................................................................. 37

4. CASET_______________________________________________  40

4.1 Case Fortum Oyj.......................................................................................................... 40

4.1.1 Neste Oyj............................................................................................................. 4/

4.1.2 Imatran Voima Oy - IVO................................................................................... 44

4.1.3 Fuusiotyyppi: Horisontaalinen fuusio..............................................................47

4.1.4 Fuusion motiivit..................................................................................................

4.1.4.1 Strategiset motiivit............................................................................................50

1



4.1.4.2 Taloudelliset motiivit................................................................................. 53

4.2 Case Stora Enso Oyj...........................................................................................54

4.2.1 Enso Oyj...............................................................................................................55

4.2.2 STORA..................................................................................................................58

4.2.3 Fuusiotyyppi: Horisontaalinen fuusio.............................................................. 61

4.2.4 Fuusion motiivit...................................................................................................64

4.2.4.1 Strategiset motiivit. .64

4.2.4.2 Taloudelliset motiivit.................................................................................. 67

4.3 Case Sanoma-WSOY Oyj.....................................................................   69

4.3.1 Sanoma Osakeyhtiö............................................................................ ..............

4.3.1.1 Helsinki Media Company Oy..................................................................... 73

4.3.1.2 Oy Devarda Ab.............................................................................................7j

4.3.2 Werner Söderström Oyj - WSOY...................................................................... 74

4.3.3 Fuusiotyyppi: Horisontaalinen & vertikaalinen fuusio................................ 77

4.3.4 Fuusion motiivit............. .................................................................................... 8®

4.3.4.1 Strategiset motiivit.......................................................................................80

4.3.4.2 Taloudelliset motiivit...................................................................................83

5. FUUSIOTAPAUSTEN VERTAILU •••••••••••••••••<#••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 86

.865.1 Fuusioiden motiivit............................................................... ........................................

5.1.1 Tulevaisuuden mahdollisuudet.................................. ...................................... 88

5.1.2 Olemassa olevan liiketoiminnan puolustaminen ja kilpailuaseman

parantaminen........................................................................................................

5.1.3 Synergia.......................................................................................................

5.1.4 Operatiivisen ja taloudellisen kontrollin tiukentaminen...............................94

5.2 Minkälaiset fuusiot saavutettiin ?...........................................................................95

91

92

6. JOHTOPÄÄTÖKSET. .98

LÄHTEET. 104

LIITE 1 : CASE FORTUM OYJ......................................................................................107

LIITE 2: CASE STORA ENSO OYJ............................................................................ 110

LIITE 3: CASE SANOMA-WSOY OYJ......................................................................112

2



Kuvaluettelo:

Kuva 1 Fuusion motiiviteoriat.......................................  15

Kuva 2 Fuusion merkitys.................................................................................................. 22

Kuva 3 Fortumin liiketoimintarakenne............................................................................40

Kuva 4 Nesteen liikevaihdon ja sijoitetun pääoman tuoton kehitys 1993-1997...........41

Kuva 5 Nesteen liikevaihdon jakauma vuonna 1997..................................................... 42

Kuva 6 IVOn liikevaihdon ja sijoitetun pääoman tuoton kehitys 1993-1997............... 44

Kuva 7 IVOn liikevaihdon jakauma vuonna 1997..........................................................45

Kuva 8 Fortumin liikevaihdon jakauma vuonna 1998................................................... 49

Kuva 9 Stora Enson rakenne vuonna 1999..................................................................... 55

Kuva 10 Enson liikevaihdon ja sijoitetun pääoman tuoton kehitys 1993-1997..........56

Kuva 11 Enson liikevaihdon jakauma vuonna 1997......................................................56

Kuva 12 STORAn liikevaihdon ja sijoitetun pääoman tuoton kehitys 1993-1997.... 58

Kuva 13 STORAn liikevaihdon jakauma vuonna 1997................................................ 59

Kuva 14 Stora Enson liikevaihto tuotealueittani...........................................................63

Kuva 15 SanomaWSOYn konsernirakenne.................................................................... 70

Kuva 16 Sanoma Osakeyhtiön organisaatio 1998.................... ....................................71

Kuva 17 Sanoma Osakeyhtiön liikevaihdon ja sijoitetun pääoman tuoton kehitys

1994-1998......................................................................................................................71

Kuva 18 Helsinki Median organisaatio 1998................................................................. 73

Kuva 19 WSOY:n rakenne vuonna 1998................................... ....................................75

Kuva 20 WSOY:n liikevaihdon ja sijoitetun pääoman tuoton kehitys 1994-1998.... 75

Kuva 21 SanomaWSOYn liikevaihto tytäryhtiöittäni 1999...........................................79

Kuva 22 Nesteen ja IVOn fuusion merkitys.................................................................. 87

Kuva 23 Stora Enson fuusion merkitys............................................................................87

Kuva 24 SanomaWSOY:n fuusion merkitys................................................................... 87



Taulukkoluettelo:

Taulukko 1 Strategiset allianssit........................................................................................6

Taulukko 2 Fuusioiden motiivit.................................................................................. ■•••19

Taulukko 3 Fuusion tavoitteet ja fuusiotyypit...............................................................25

Taulukko 4 Synergiat ja fuusiotyypit.............................................................................. 26

Taulukko 5 Enson yrityskaupat ja investointihankkeet 1986-1997.............................. 57

Taulukko 6 STORAN yritysostot ja -myynnit 1984-1997............................................ 60

Taulukko 7 Synergiat fuusiotapauksittain......................................................................93

4



1. Johdanto

1.1 Tutkimuksen taustaa

Kasvu on yksi yritysten keskeisimmistä tavoitteista. Tästä johtuen yhtiöiden johdon 

keskeinen tehtävä on kasvustrategioiden suunnitteleminen, joiden avulla pystytään 

luomaan lisäarvoa omistajille (Doyle 1998). Strategisesti yhtiöillä on kaksi 

vaihtoehtoista tapaa kasvun toteuttamiseksi. Yhtiöt voivat kasvaa joko sisäisesti 

panostamalla organisaation omiin resursseihin ja kompetensseihin tai ulkoisesti 

yrityskauppojen avulla. Pitkällä aikavälillä molemmat vaihtoehdot voidaan nähdä 

toisiaan tukevina ratkaisuina. (Weston, Chung & Hoag 1990)

Monissa yrityksissä sisäinen kasvu on ensisijainen tapa toiminnan kehittämiselle. 

Varsinkin yhtiöissä, joissa liiketoiminta vaatii korkeaa teknologista osaamista 

esimerkiksi tuotteiden suunnittelussa tai tuotannossa, kasvu toteutetaan usein 

investoimalla lisää omiin resursseihin ja kompetensseihin. Tällä tavoin varmistetaan, 

että osaaminen säilyy ja kehittyy yhtiön sisällä. Tämä puolestaan vahvistaa yhtiön 

kilpailukykyä toimialalla, koska yhtiöllä on näin vankka perusta liiketoiminnalle ja 

sen edelleen kehittämiselle. Myös yhtiön halukkuus säilyttää oma 

organisaatiokulttuuri, tehokkuus, laatu ja imago voivat vaikuttaa siihen, että yhtiö ei 

halua kasvattaa liiketoimintaansa muuten kuin sisäisen kasvun avulla (Wright, Kroll 

& Parnell 1998). Sisäisestä kasvusta on todettava kuitenkin, että se on hidasta 

pitkäjänteistä kehittämistä, jossa tulokset saavutetaan vasta pitkällisen työn 

seurauksena. Lisäksi sisäistä kasvua pidetään usein ns. luonnollisena kasvuna (Lahti 

1988). (Johnson & Scholes 1999)

Vaihtoehtoinen tapa liiketoiminnan kehittämiselle on ulkoinen kasvu. Ulkoista 

kasvua yrityksen kasvustrategiana tukee ensinnäkin sen nopeus, jolla yhtiö kykenee 

laajentamaan liiketoimintaansa. Joillakin toimialoilla kehitys on niin nopeaa, että 

vain ulkoinen kasvu mahdollistaa toiminnan laajentamisen uusille tuote-ja markkina- 

alueille. Sisäinen kasvu olisi tähän aivan liian hidasta. Lisäksi ulkoisesti toteutettavan 

kasvun syynä voi olla se, että yhtiöllä ei ole tarvittavia resursseja tai osaamista
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liiketoiminnan kehittämiselle sisäisesti. Näin ollen yhtiön on hankittava niitä 

yrityksen ulkopuolelta. Yhtiöillä on käytännössä monia erilaisia vaihtoehtoja ulkoisen 

kasvun toteuttamiseksi. Näitä ovat eri tyyppiset strategiset allianssit aina 

verkostoitumisesta fuusioihin ja yritysostoihin. Näiden kahden ääripään välille 

mahtuvat monet muut erilaiset yhteistoimintamuodot kuten lisenssi- ja 

franchisetoiminta sekä yhteisyritykset (ks. taulukko 1). (Johnson & Scholes 1999)

suhteet

STRATEGISTEN 
ÁLtiAÑS 

TYYPIT

Verkostoituminen
Opportunistiset
allianssit

YHTEISTOIMINNAN ASTE

Formalisoitu
integraatio

suhteet

Alihankinta 
Lisenssiointi ja 
Franchising

Yhteenliittymät
Yhteisyritykset

Yrityskaupat ja 
Fuusiot

Taulukko 1 Strategiset allianssit (muokattu versio Johnson & Scholes 1999)

Fuusiot ja yritysostot ovat yksi strateginen vaihtoehto yhtiöiden ulkoiselle kasvulle. 

Niiden etuna on mahdollisuus muuttaa yrityksen kokoaja liiketoimintaa nopeasti sekä 

merkittävästi. Tästä syystä yhtiöiden johdossa fuusioita ja yritysostoja pidetään 

yleensä varsin houkuttelevina kasvustrategioina (Ingham, Kran & Lovestam 1992). 

Fuusioita ja yritysostoja pidetään usein myös riskittömämpänä keinona liiketoiminnan 

laajentamiselle sisäiseen kehittämiseen verrattuna (Pablo, Silkin & Jemison 1996). 

Vaikka fuusioilla ja yritysostoilla on usein sama päämäärä, niin termeinä ne 

tarkoittavat eri asiaa. Yritysostolla tarkoitetaan yrityskauppaa, jossa toinen osapuoli 

on selvästi ostaja ja toinen myyjä. Kaupan seurauksena ostaja ottaa haltuunsa myyjän 

liiketoiminnan. Yritysosto voi olla myös ns. yritysvaltaus. Fuusioissa puolestaan kaksi 

(tai useampaa) yleensä melko samankokoista yritystä sulautetaan yhdeksi yhtiöksi 

osakkeiden vaihdon avulla. Fuusion osapuolilla on lisäksi samanlaiset tavoitteet ja 

yhdistyminen tapahtuu vapaaehtoisesti. (Johnson & Scholes 1999; Wright, Kroll & 

Pamell 1998)

Fuusiot yrityksen kasvustrategiana ovat aiemmin selvästi seuranneet yleisiä 

taloudellisia trendejä. Yrityskaupat liittyvät usein nousukauteen ja talouden 

voimakkaaseen rakennemuutokseen (Tiilikainen 1998). Tällöin fuusiot ja
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yrityskaupat kasaantuvat taloudessa ja voidaan puhua fuusioaalloista. 

Yrityskauppojen kasaantuminen fuusioaaltoihin viittaa myös eräänlaiseen muoti- 

ilmiöön. Kansainvälisesti tarkasteltuna hieman yli sadan vuoden aikana on esiintynyt 

viisi fuusioaaltoa, joista viimeisin on parhaillaan käynnissä. Katzin, Simanekin ja 

Townsendin (1997) mukaan viimeisimmän eli 1990-luvun fuusioaallon fuusiot 

perustuvat ennen kaikkea taitojen siirtoon sekä toimintojen jakamiseen, jotka 

mahdollistavat operatiivisen synergian hyödyntämisen.

Parhaillaan käynnissä oleva fuusioaalto erottuu edellisistä jättifuusioillaan. Parin 

viime vuoden aikana on tehty kaikkien aikojen suurimmat yrityskaupat. Fuusioaallon 

seurauksena Yhdysvaltojen suurimmat yhtiöt ovat nyt kooltaan viisi kertaa suurempia 

kuin vuonna 1980. Myös Suomessa on tehty poikkeuksellisen merkittäviä fuusioita ja 

kehitys jatkuu yhä. Kokonaisuudessaan vuonna 1999 yrityskauppoihin ja -fuusioihin 

käytettiin maailmassa 3 400 miljardia dollaria. Määrä on noussut tasaisesti koko 

1990-luvun, jonka alussa yrityskauppojen ja -fuusioiden arvo oli alle 1 000 miljardia 

dollaria. Tämän hetkinen fuusioaalto erottuu 1980-luvun aallosta myös tavoitteidensa 

perusteella. 1980-luvulla yritykset pyrkivät fuusioiden avulla laajentumaan uusille 

toimialoille ja yhtiöitä ostettiin myös pilkottaviksi. Tällä hetkellä fuusioiden 

pyrkimyksenä on keskittyminen ydinosaamiseen ja fokusoituminen, jolloin turhat 

“rönsyt” myydään fuusion jälkeen pois. Myös sata vuotta sitten yritysten 

keskittyminen oli samantyyppistä. Silloin Yhdysvalloissa yksittäiset jätit hallitsivat 

öljy-, teräs-, kupari-ja rautatiealoja. (Herrala 2000; Seppänen 1999; Tiilikainen 1998)

Euroopassa fuusioinnostus selittyy myös Euroopan Unionin mukanaan tuomalla 

kehityksellä. Euroopan markkina-alueen yhtenäistyttyä yhtiöillä on ollut kova paine 

leikata kustannuksia sekä keskittää toimintoja. Tämän toteuttaminen on vaatinut ja 

tulee myös jatkossa vaatimaan Euroopan laajuista ellei peräti globaalia toimintaa. 

Tämä puolestaan ajaa yhtiöitä enenevässä määrin yrityskauppoihin. Myös yhteisen 

valuutan, Euron, lanseeraaminen ja yhteisen rahamarkkina-alueen luominen ovat 

omalta osaltaan lisänneet tarvetta sekä kiinnostusta yrityskauppoja kohtaan. 

Eurooppalainen yrityskulttuuri onkin käymässä läpi samaa, mitä Yhdysvalloissa
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koettiin jo 1980-luvulla. (Reed, Rossant, Edmondson & Peterson 1999; Rossant 1997; 

Walker 1999)

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelma

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella suomalaisessa liike-elämässä tehtyjä 

fuusioita toisaalta kirjallisuuden antamien ideoiden suhteen ja toisaalta 

kirjallisuudessa esille tulleita ideoita pyritään täydentämään case-yritysten yhteydessä 

mahdollisesti nousevien uusien näkökulmien avulla. Tarkoituksena on selvittää ennen 

kaikkea fuusioiden taustalla vaikuttavia motiiveja sekä fuusioiden tavoitteita. 

Varsinaiseksi tutkimusongelmaksi on määritelty kysymys: Miksi valitut case- 

yritykset ovat fuusioituneet ?

Tutkimusongelmaa lähestytään yritysfuusioiden motiivi- ja tavoiteteorioita 

käsittelevän kirjallisuuden pohjalta. Tutkimuksen empiirisessä osassa kirjallisuuden 

antamaa kuvaa pyritään havainnollistamaan case-yritysten avulla ja tällä tavoin 

teoreettinen viitekehys pyritään siirtämään suomalaiseen ympänstöön. Case- 

fuusioiden tarkastelu antaa lisäksi mahdollisuuden täydentää aikaisempaa teoreettista 

näkemystä uusilla, ajankohtaisilla sekä suomalaisilla näkökohdilla.

Tutkimuksen empiirinen osa perustuu kolmeen suomalaiseen fuusioon. Nämä ovat 

Fortum Oyj, jossa fuusion osapuolina olivat Imatran Voima Oy ja Neste Oyj; Stora 

Enso Oyj, jossa yhdistyivät Stora Kopparbergs Bergslags Ab (pubi) ja Enso Oyj sekä 

Sanoma-WSOY Oyj, jossa yhdistettiin Sanoma Osakeyhtiö, Werner Söderström 

Osakeyhtiö, Helsinki Media Company Oy ja Oy Devarda Ab. Sopivia 

tutkimuskohteita valittaessa pyrittiin kokoamaan joukko, joka edustaisi Suomessa 

viime aikoina tehtyjä yrityskauppoja mahdollisimman kattavasti, mutta joka samalla 

olisi riittävän pieni, että sitä voitaisiin tutkia monipuolisesti. Tällä tavoin tutkimus 

tarjoaisi tilaisuuden fuusioiden vertailuun eri toimialojen kesken sekä mahdollistaisi 

samalla Suomessa viime aikoina tehtyjen fuusioiden tarkastelun yleisesti. 

Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu ensisijaisesti kirjallisesta 

dokumenttimateriaalista. Tätä lähdeaineistoa täydennettiin syventävällä haastattelulla 

kussakin case-yrityksessä. Kaiken kaikkiaan tutkimuksesta on todettava, että
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tutkimuksen aihe on varsin ajankohtainen ja tästä syystä lähdemateriaalia on paljon 

saatavilla. Tämä puolestaan on helpottanut tutkimuksen tekemistä.

1.3 Tutkimuksen rakenne

Tutkimus koostuu sekä teoreettisesta että empiirisestä osasta. Rakenteellisesti 

tutkimus jakautuu kuuteen lukuun. Tässä ensimmäisessä eli johdantoluvussa on 

kuvattu taustaa tutkimukselle ja sen teoreettiselle viitekehykselle. Samalla on esitelty 

tutkimuksen tarkoitus ja varsinainen tutkimusongelma.

Toisessa luvussa luodaan sisällöllinen viitekehys tutkimukselle. Siinä keskitytään 

tarkastelemaan fuusioita yleisesti sekä erityisesti kuvataan fuusioiden taustalla 

vaikuttavia motiiveja ja tavoitteita. Tämä luku sisältää sen teoreettisen aineiston, 

johon empiirisessä tutkimuksessa esille nousevia asioita “peilataan”.

Kolmannessa luvussa määritellään ja esitellään tutkimusmenetelmä, jolla tutkimus on 

toteutettu. Lisäksi luvussa esitellään tarkemmin case-yritykset sekä niiden valintaan 

vaikuttaneet päätökset. Edelleen luvussa kuvataan tarkemmin sitä, miten ja mistä 

tutkimusaineisto hankittiin.

Neljännessä luvussa keskitytään tarkastelemaan fuusioita suomalaisten case-yritysten 

avulla ja tällä tavoin pyritään siirtämään teoreettinen viitekehys suomalaiseen 

ympäristöön. Luvussa jokainen case kuvataan omana kokonaisuutenaan. Ensin 

luodaan jokaisen case-yrityksen kohdalla katsaus tilanteeseen ennen fuusiota 

molempien osapuolten näkökulmasta. Tämän jälkeen tarkastellaan sitä, minkälainen 

fuusio yhdistymisellä saavutettiin. Lopuksi pohditaan fuusioon johtaneita motiiveja 

kirjallisuuden antaman teoreettisen viitekehyksen avulla.

Viidennessä luvussa eri fuusiotapauksia verrataan toinen toisiinsa ja tällä tavoin 

pyritään löytämään mahdollisia yhtäläisyyksiä sekä eroja fuusioihin johtaneista 

motiiveista. Samalla hieman hahmotellaan sitä, minkälaiset fuusiot lopulta toinen 

toisiinsa verrattuna saavutettiin. Lopuksi luvussa kuusi koko tutkimus vedetään 

yhteen ja esitellään niitä seikkoja ja ajatuksia, joita tämä tutkimus on herättänyt
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aikaisemman fuusiokiijallisuuden rinnalle. Tässä vaiheessa taijoutini myös tilaisuus 

täydentää aikaisempaa fuusiokirjallisuutta mahdollisilla uusilla ja kansalliseen 

ympäristöön liittyvillä motiiveilla, jotka ajavat suomalaisia yhtiöitä fuusioihin. 

Samalla lukija johdatellaan mahdollisten kiinnostavien jatkotutkimusten pariin.
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2. Fuusiot ja yrityskaupat

2.1 Fuusioiden ja yritysostojen tutkimuksesta yleisesti

Fuusioita ja yrityskauppoja on tutkittu paljon ja tutkimukset ovat perustuneet useisiin 

eri teoreettisiin näkökulmiin. Fuusioita on lähestytty niin strategisen johtamisen, 

rahoituksen, kansantaloustieteen, organisaatiotutkimuksen kuin henkilöstöjohtamis- 

tutkimuksen näkökulmista. Strategisen johtamisen näkökulmasta fuusioita on 

tarkasteltu menetelmänä liiketoiminnan laajentamiselle ja tällöin on keskitytty 

tutkimaan fuusion taustalla vaikuttaneita motiiveja sekä tarkasteltu sitä minkälaisia 

fuusioita on syntynyt. Rahoitusteoriaan perustuneet tutkimukset ovat puolestaan 

tarkastelleet fuusioita osakemarkkinoilta saatavaan informaatioon pohjautuen ja 

kansantaloustieteeseen pohjautuvissa tutkimuksissa on mitattu fuusioiden suoritusta 

laskentatoimen “mittariston” avulla. Organisaatiotutkimus on puolestaan tarkastellut 

ensisijaisesti fuusion integrointiprosessia sekä siihen liittyvää yrityskulttuurien 

yhteensovittamista. Henkilöstöjohtamisen kenttä on keskittynyt selvittämään fuusion 

psykologisia seurauksia ja tehokkaan kommunikoinnin tärkeyttä. (Larsson & 

Finkelstein 1999).

Larssonin ja Finkelsteinin (1999) mukaan tutkimuksissa fuusioita on tarkasteltu usein 

kuitenkin vain yhdestä näkökulmasta kerrallaan ja näin ollen kokonaiskuva fuusioista 

on jäänyt “häilyväksi”. Tästä syystä myös tulokset eri tutkimusten välillä ovat olleet 

ristiriitaisia. Strategian, rahoituksen ja kansantaloustieteen näkökulmiin perustuvilla 

tutkimuksilla on ollut taipumus jättää huomioimatta organisaatiotutkimuksen ja 

henkilöstöjohtamisen näkökulmat, jotka ovat kuitenkin tärkeässä roolissa fuusion 

integrointi vaiheessa ja vaikuttavat näin ollen merkittävästi fuusion onnistumiseen tai 

epäonnistumiseen. Vastaavalla tavalla monet tutkimukset, jotka ovat tarkastelleet 

fuusioita organisaatiotutkimuksen tai henkilöstöjohtamisen näkökulmista ovat 

jättäneet huomioimatta strategia- ja rahoitusnäkökulmat. Lisäksi Pablon (1994) 

mukaan perinteiset rahoituksen, strategian ja organisaation näkökulmat eivät ole 

pystyneet selittämään fuusioiden epäonnistunutta lopputulosta. Tästä syystä fuusion
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integrointiprosessin tutkiminen on olennaista fuusion onnistumista tutkittaessa. 

Fuusioita tulisi myös tarkastella useasta eri näkökulmasta samanaikaisesti. 

Tutkimuksissa pitäisi linkittää strategisen johtamisen, organisaatiotutkimuksen sekä 

henkilöstöjohtamisen lähestymistavat fuusioihin, koska jokainen näistä vaikuttaa 

merkittävästi ja toisistaan riippumattomasti synergioiden toteutumiseen fuusioissa. 

(Larsson & Finkelstein 1999; Pablo 1994).

Aihepiiriltään fuusiotutkimukset ovat keskittyneet kolmeen pääalueeseen: 1) 

fuusioiden motiiveihin, 2) fuusioiden lopputulokseen sekä 3) fuusioiden 

seuraamuksiin (Ingham, Kran & Lovestam 1992). Fuusioiden motiivitutkimuksissa on 

keskitytty listaamaan kaikki mahdolliset tavoitteet fuusioille sekä myös pyritty 

selvittämään sitä, miten eri tavoitteet motivoivat johtoa sitoutumaan fuusioihin 

(Walter & Barney 1990). Motiivi- ja tavoitetutkimus on ollut keskeisenä 

tutkimuskohteena fuusioissa jo vuosikymmeniä. Myös fuusioiden lopputulosta eli 

menestystä on tutkittu paljon. Mm. Flitt, Harrison, Ireland ja Best (1998) ovat 

selvittäneet sitä, mitä onnistunut fuusio vaatii ja vastaavalla tavalla pyrkineet 

määrittämään fuusion epäonnistumiseen johtaneet seikat. Kolmas keskeinen aihealue 

eli fuusioiden seuraamukset ovat puolestaan nousseet tutkimusalueeksi sitä kautta, 

että integrointivaiheen merkitys on havaittu keskeiseksi fuusion menestyksen 

selittäjäksi (Pablo 1994). Fuusioprosessissa fuusion toimeenpano on tavoitteiden 

asettelun lisäksi tärkeä vaihe onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Tässä tutkimuksessa lähestymistapana fuusioihin on strategisen johtamisen 

näkökulma ja aihealueeltaan keskitytään fuusioiden motiiveihin. Tästä syystä 

seuraavaksi fuusioita ja yrityskauppoja käsitellään pääsääntöisesti motiivi- ja 

tavoiteteorioihin pohjautuen.

2.2 Fuusiotyypit

Fuusiot voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan sen mukaan missä määrin 

fuusioituvien yhtiöiden liiketoiminnat liittyvät toinen toisiinsa. Fuusiot voidaan näin 

ollen nimetä toisiinsa liittyviksi tai ei toisiinsa liittyviksi (Chatteijee 1986; Johnson & 

Scholes 1999). Tämän karkean jaottelun lisäksi fuusiot voidaan luokitella kolmeen
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osaan sen mukaan, minkä tyyppinen laajentuminen yhdistymisellä saavutetaan. 

Fuusiot voidaan jakaa näin horisontaalisiin, vertikaalisiin sekä 

konglomeraattifiiusioihin (Chatteijee 1986; Ingham, Kran & Lovestam 1992; 

kuhatkin 1983; Weston, Chung & Hoag 1990). Horisontaalisissa ja vertikaalisissa 

fuusioissa laajentuminen tapahtuu saman toimialan sisällä, joten fuusiot ovat samalla 

toisiinsa liittyviä. Konglomeraattifuusioissa sen sijaan laajennutaan uuteen 

liiketoimintaan ja ulos nykyiseltä toimialalta. Konglomeraattifuusiossa sulautuvien 

yhtiöiden liiketoiminnat eivät näin ollen liity toinen toisiinsa.

Horisontaalisissa fuusioissa yhdistyvät yhtiöt toimivat samalla toimialalla ja lisäksi 

samantyyppisellä liiketoiminnalla. Liiketoiminnat voivat olla kilpailevia tai toisiaan 

täydentäviä riippuen siitä, kuinka identtisiä yhtiöiden tuotteet ovat. Horisontaaliseen 

fuusiotyyppiin voidaan liittää myös samankeskiset (concentric) fuusiot sekä 

markkina-aluetta laajentavat fuusiot ( Ingham, Kran & Lovestam 1992; kuhatkin 

1983; Walter & Bemey 1990). Samankeskisissä fuusioissa sulautuvien yhtiöiden 

tuotantolinjat ovat hyvin samankaltaiset, mutta fuusiolla pystytään kuitenkin 

laajentamaan uuden yhtiön tuotevalikoimaa. Näin ollen samankeskisiä fuusioita 

nimitetään myös toisiinsa liittyviksi tuotelaajennusfuusioiksi. Markkina-aluetta 

laajentavissa fuusioissa sulautuvat yhtiöt toimivat samanlaisella liiketoiminnalla, 

mutta maantieteellisesti eri alueilla, joten fuusio mahdollistaa yhtiön markkina-alueen 

laajentamisen. (Seth 1990; Weston, Chung & Hoag 1990).

Vertikaalisissa fuusioissa sulautuvat yhtiöt toimivat samalla toimialalla ja samassa 

arvoketjussa, mutta ketjun eri vaiheissa. Näin ollen fuusioituvien yhtiöiden välillä on 

tai voisi olla ostajan ja myyjän välinen suhde. Vertikaalinen fuusio voi suuntautua 

arvoketjussa niin taaksepäin kuin eteenpäinkin. Taaksepäin suuntautuvassa fuusiossa 

yhtiö sulautuu esimerkiksi raaka-ainetta valmistavan yhtiön kanssa. Vastaavasti 

eteenpäin fuusioiduttaessa yhtiö sulautuu esimerkiksi tuotteidensa jakelua hoitavan 

organisaation kanssa. Konglomeraattifuusiossa puolestaan, kuten jo aiemmin on 

mainittu, laajennutaan uuteen liiketoimintaan ja ulos nykyiseltä toimialalta. 

Yhdistyvien organisaatioiden liiketoiminnoilla ei näin ollen ole minkäänlaista
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aikaisempaa kytkentää toinen toisiinsa. (Walter & Bemey 1990; Weston, Chung & 

Hoag 1990).

Sethin (1990) mukaan toisiinsa liittyvät fuusiot ovat huomattavasti yleisempiä kuin 

puhtaat konglomeraattifuusiot. Toisiinsa liittyvien fuusioiden osuus kaikista 

fuusioista on jopa 73 prosenttia, kun loput 27 prosenttia koostuvat puhtaista 

konglomeraattifuusioista. Toisiinsa liittyvät fuusiot jakautuvat edelleen niin, että 

horisontaalisten fuusioiden osuus on 16 prosenttia, vertikaalisten 10 prosenttia, 

tuotelaajennusfuusioiden 43 prosenttia ja markkina-aluetta laajentavien fuusioiden 

osuudeksi jää 4 prosenttia. Inghamin ym. (1992) puolestaan esittivät tutkimuksessaan, 

että horisontaaliset fuusiot sisältäen tuote- ja markkina-aluelaajennusfuusiot kattavat 

kaikista fuusioista jopa 80 prosenttia. Vertikaalisten fuusioiden osuus on noin 14 

prosenttia ja loput noin 5 prosenttia koostuvat diversifiointifuusioista eli toisin sanoen 

konglomeraattifuusioista.

2.3 Miksi yritykset fuusioituvat ?

2.3.1 Teoriat fuusioiden motiiveista

Fuusioiden motiiviteoriat voidaan jakaa seitsemään erilaiseen ryhmään Trautweinin 

(1990) esittämän jaottelun mukaan. Teoriat voidaan lisäksi luokitella kolmeen eri 

kategoriaan sen mukaan, miten fuusioon päädytty. Ensimmäisessä kategoriassa fuusio 

nähdään rationaalisena valintana ja siihen sisältyy viisi erilaista teoriaryhmää. Näistä 

neljä keskittyy omistajien intressin ajamiseen ja yksi johdon intressiin omistajien 

kustannuksella. Toisessa kategoriassa fuusio nähdään prosessin lopputulemana ja 

kolmannessa kategoriassa puolestaan makrotaloudellisena ilmiönä. Kuvassa 1 

selvennetään tätä motiivi teorioiden jaottelua.
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Kuva 1 Fuusion motiiviteoriat (Trautwein 1990)

Ensimmäiseen kategoriaan eli fuusio rationaalisena valintana sisältyy siis viisi 

teoriaa. Näistä ensimmäinen on tehokkuusteoria ja tämän mukaan fuusiot perustuvat 

synergioiden saavuttamiselle. Synergialla tarkoitetaan sitä lisäarvoa, jonka yhtiöt 

voivat saavuttaa toimimalla yhdessä verrattuna siihen, että ne toimisivat itsenäisinä 

yhtiöinä (Sirower 1998). Synergian täytyy lisäksi edustaa jotakin sellaista, mitä 

osakkeenomistajat eivät kykene yksin saavuttamaan diversifioimalla osakesalkkunsa, 

vaan ovat valmiita hyväksymään yhtiön fuusion ja synergiasta tässä yhteydessä 

maksettavan preemion eli hinnan synergiaodotuksista. Edelleen on määritelty, että 

synergiaa on olemassa ja se lisää yhtiön arvoa vain, jos sen avulla saavutetaan sekä 

ylitetään ne tavoitteet ja odotukset mitkä on jo huomioitu markkinahinnoissa. 

Synergioiden saavuttamisen on kuitenkin todettu olevan varsin hankalaa (Lei & Hitt 

1995). Tästä huolimatta synergioita käytetään toistuvasti perusteluina fuusioille ja 

tehokkuusteoria kokonaisuudessaan dominoi sekä yritysstrategioiden yhteydessä että 

fuusioiden motiivitutkimuksissa. Empiirinen evidenssi tehokkuusteorialle on 

kuitenkin varsin epäsuotuisaa.

Ensimmäisen kategorian toisena teoriana on monopoliteoria. Monopoliteorian 

mukaan fuusioita suunnitellaan ja myös toteutetaan sen vuoksi, että saavutettaisiin
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vahvempi markkina-asema. Tähän teoriaan nojautuvat fuusiot voivat olla sekä 

horisontaalisia että konglomeraattifuusioita. Horisontaalisissa fuusioissa markkina- 

asema vahvistuu fuusioiduttaessa kilpailevan yhtiön kanssa. Konglomeraattifuusioissa 

puolestaan markkina-asemaa on mahdollista vahvistaa ristiinsubventoimalla tuotteet 

eli toisesta markkinasta saadut voitot käytetään kilpailuun markkinaosuudesta toisella 

markkinalla. Lisäksi yhtiö voi pyrkiä rajoittamaan kilpailua useammalla markkinalla 

samanaikaisesti sekä estämään potentiaalisten uusien kilpailijoiden mukaan tulon 

samoille markkinoille parantamalla omia markkina-asemiaan. Monopohteonaa ei 

kuitenkaan käytetä perusteluna fuusiolle, vaikka laajasti tarkasteltuna fuusio näyttäisi 

perustuvan juuri monopolivallan saavuttamiselle. Kaiken kaikkiaan empiirinen 

evidenssi monopoliteorialle on jopa vielä heikompaa kuin tehokkuusteorialle.

Kolmantena teoriana ensimmäisessä kategoriassa on kaappausteoria . Tämän 

mukaan fuusiot ovat lähinnä yritysvaltauksia, joissa tapahtuu varallisuuden siirto 

kohdeyrityksen osakkeenomistajilta taijoajan osakkeenomistajille. Empiirinen 

evidenssi ei kuitenkaan tue tätä fuusion motiiviteoriaa. Neljäntenä teoriana on 

puolestaan “arvonmääräämisteoria”, joka perustuu yksityiseen informaatioon. 

Fuusiota suunnittelevalla ja toteuttavalla johdolla on näin ollen parempaa tietoa 

kohteen arvosta kuin mitä osakemarkkinoilla. Tämä tieto voi sisältää mm. 

näkemyksiä siitä, mitä mahdollisuuksia yhtiöiden yhdistämisestä seuraisi. 

“Arvonmääräämisteorialle” fuusion motiivina on olemassa varsin laajaa evidenssiä. 

Samoin suotuista evidenssiä löytyy “imperiumin rakentamisteorialle . Tämän teorian 

mukaan fuusioita toteutetaan johdon taholta, joka pyrkii maksimoimaan oman 

hyötynsä osakkeenomistajille tuotetun arvon sijasta ja fuusioiden motiivina toimii 

pikemminkin johdon vallanhalu kuin voiton tavoittelu. Lisäksi fuusioissa maksetaan 

usein ylihintaa, koska johto suhtautuu ylioptimistisesti fuusioon ja johdon intressit 

poikkeavat osakkeenomistajien intresseistä. Fuusioiden perusteluina ei kuitenkaan 

esitetä johdon tavoitteita, vaan fuusiot perustellaan julkisesti johdon taholta 

synergioilla. Samoin perusteluina käytetään halukkuutta kasvuun sekä siirtymistä 

uuteen liiketoimintaan, jonka ylimääräiset kassavarat mahdollistavat.
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Toisessa kategoriassa fuusio nähdään prosessin lopputulemana. Prosessiteorian 

taustalla on kirjallisuus strategisesta päätöksentekoprosessista, jonka mukaan 

strategiset päätökset eivät ole rationaalisia valintoja vaan prosessin lopputulemia. 

Tämän mukaan prosessin lopputulemaan vaikuttavat yksi tai useampi seuraavista 

tekijöistä: 1) tieto, jonka perusteella päätös tehdään on rajallista, 2) organisaatioiden 

rutiinit sekä vanhat ratkaisumallit vaikuttavat päätöksentekoon ja uusia etsitään vasta, 

kun vanhalla tavalla epäonnistutaan, 3) prosessiin vaikuttavat poliittinen valta ja peli, 

jolloin taktiset harkinnat ja molemminpuolinen sovittelu dominoivat päätöksentekoa. 

Monet tutkimukset tukevat prosessiteoriaa. Fuusiot eivät näin ollen olisi rationaalisia 

päätöksiä, vaan niissä esiintyy epävarmuutta, suunnittelun puutetta sekä poliittisia 

vaikutuksia. Lisäksi vaihtuvat prosessin osanottajat, puuttuvat yrityskauppakriteerit 

sekä johdon tausta estävät rationaalisen päätöksenteon. Evidenssi prosessiteorialle on 

moniselitteistä ja laajasti tukevaa.

Viimeisessä eli kolmannessa kategoriassa fuusiot nähdään makrotaloudellisena 

ilmiönä, jotka perustuvat kansantaloudellisiin häiriöihin. Tämän ns. häiriöteorian 

mukaan fuusiot aiheutuvat kansantaloudellisista häiriöistä, jotka puolestaan 

synnyttyvät fuusioaaltoja. Häiriöteoria on kuitenkin varsin epäuskottava selitys 

fuusion motiiviksi ja myöskään evidenssi ei tue tätä teoriaa.

Kaiken kaikkiaan Trautweinin (1990) mukaan uskottavimpia selityksiä fuusioille ovat 

“arvonmääräämisteoria”, “imperiumin rakentamisteoria” sekä prosessiteoria. Näissä 

kaikissa empiirinen evidenssi tukee teoriaa. Tehokkuusteorialle ja monopoliteorialle 

löytyy myös paljon evidenssiä, mutta se on pääasiassa epäsuotuisaa. Kaappaus- ja 

häiriöteoriaa evidenssi puolestaan ei tue ja nämä ovatkin varsin epäuskottavia 

selityksiä fuusioille.

2.3.2 Fuusion motiivit

Fuusiot ovat osa yhtymätasoista strategiaa. Laajasti tarkasteltuna fuusioilla voidaan 

vaikuttaa yhtiön strategiaan kolmella eri tavalla (Haspeslagh & Jemison 1991). 

Fuusioilla voidaan ensinnäkin vahvistaa yhtiön kilpailuasemaa olemassa olevalla 

liiketoiminnan alalla. Tällöin fuusiot toimivat strategisena “puolustuskeinona”
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liiketoiminnan säilyttämiselle toimialarakenteen uudistuessa. Toisaalta fuusioilla 

voidaan laajentaa toimintaa olemassa olevan liiketoiminnan “päälle”. Eli fuusion 

avulla yhtiön liiketoimintaa laajennetaan tuotteiden, markkinoiden tai kyvykkyyksien 

kautta, mutta toiminta liittyy edelleen “vanhaan” liiketoimintaan. Kolmantena 

strategisena vaihtoehtona on siirtyminen täysin uuteen liiketoimintaan. Tällöin 

fuusion avulla pystytään muuttamaan yhtiön liiketoimintaa, kun samalla vanhasta 

liiketoiminnasta mahdollisesti jossain vaiheessa luovutaan.

Fuusion strategisia tavoitteita voidaan tarkastella myös yksityiskohtaisemmin fuusion 

taustalla vaikuttavien yksittäisten motiivien avulla. Tutkimuksissa on havaittu, että 

fuusioille on löydettävissä useita motiiveja samanaikaisesti ja yhden motiivin 

saavuttaminen voi auttaa myös muiden tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä selittyy 

sillä, että monet motiiveista ovat positiivisesti korreloituneita keskenään. Fuusioiden 

taustalta on löydetty noin 17 motiivia, joiden avulla fuusion strateginen tarkoitus käy 

useimmiten ilmi. Näitä motiiveja ovat seuraavat: kannattavuuden kasvattaminen, 

vahvemman markkina-aseman tavoitteleminen, suuruuden ekonomia 

markkinoinnissa, riskin jakaminen, tehottoman johdon ostaminen, liikevaihdon 

kasvattaminen, kustannusten alentaminen, tekniset suurtuotannon edut, kilpailijan 

ostaminen, erot kohteen arvostamisessa, raaka-aineiden saatavuus, johtamishaaste, 

alalletulon esteiden lisääminen, oman aseman puolustaminen markkinoilla, 

vastaaminen markkinoiden epäonnistumiseen, lisäarvon luominen 

osakkeenomistajille sekä johdon arvovallan lisääminen. (Brouthers, van Hastenburg 

& van den Ven 1998; Ingham, Kran & Lovestam 1992). Nämä edellä luetellut 

motiivit voidaan jaotella edelleen karkeasti kolmeen osaan - taloudellisiin, 

henkilökohtaisiin sekä strategisiin motiiveihin taulukon 2 osoittamalla tavalla.
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Taloudelliset motiivit 
Kannattavuuden kasvattaminen 

Markkinoinnin suurtuotannon edut 
Tekniset suurtuotannon edut 

Riskin jakaminen 
Kustannusten alentaminen 

Arvon luominen osakkeenomistajille 
Puolustusmekanismi

Vastaaminen markkinoiden epäonnistumiseen 
Bot kohteen arvostamisessa

Henkilökohtaiset motiivit 
Liikevaihdon kasvattaminen 

Johtarrishaaste 
Tehottoman johdon ostaminen 
Johdon arvovallan lisääminen

Strategiset motiivit 
Vahvan markkina-aseman tavoitteleminen 

Kilpaiijan ostaminen
Raaka-aineen valmistajan / toimittajan ostaminen 

Alalletulon esteiden lisääminen

Taulukko 2 Fuusioiden motiivit ( Brouthers, van Hastenburg & van den Ven 1998)

Fuusion strategiset motiivit sisältävät ennen kaikkea niitä tavoitteita, joiden avulla 

pyritään vaikuttamaan yhtiön ulkoiseen tilaan. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna 

fuusion tavoitteena on useimmiten vahvistaa yhtiön markkina-asemaa ja ylipäänsä 

vaikuttaa toimialan rakenteeseen. Fuusion taloudelliset motiivit puolestaan 

keskittyvät enemmän yhtiön sisäisen tehokkuuden kasvattamiseen. Fuusion 

tavoitteena on usein kannattavuuden kasvattaminen ja tähän pyritään toimintaa 

tehostamalla sekä synergioita hyödyntämällä. Fuusion yhteydessä toimintaa pystytään 

tehostamaan sulautuvien yhtiöiden toimintoja yhdistämällä ja päällekkäisyyksiä 

poistamalla. Samalla pyritään hyödyntämään suurtuotannon etuja, joita suuremman 

yhtiökoon avulla on mahdollista saavuttaa. Näiden toimien avulla kustannuksia 

pystytään alentamaan ja samalla kannattavuutta parantamaan. Kaiken kaikkiaan 

strategisten sekä taloudellisten motiivien yhteisenä tavoitteena on yhtiön arvon 

kasvattaminen, jolloin myös osakkeenomistajat saavat lisäarvoa omistukselleen.

Fuusion henkilökohtaiset motiivit sen sijaan keskittyvät yhtiön johdon tavoitteiden 

ajamiseen ja hyödyn kasvattamiseen. Fuusion seurauksena yhtiökoon ja liikevaihdon 

kasvaessa usein myös johdon arvovalta lisääntyy. Samoin liikevaihdon ja 

kannattavuuden kasvun myötä johdon palkkiot usein nousevat. Lisäksi fuusion
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seurauksena johtamishaaste usein lisääntyy. Henkilökohtaiset motiivit poikkeavat 

strategisista ja taloudellisista motiiveista näin ollen siinä, että niissä korostuu johdon 

hyödyntavoittelu osakkeenomistajille tuotetun lisäarvon sijasta.

Fuusion motiivit voidaankin jakaa edellä kuvatun kolmijaon lisäksi arvoa lisääviin ja 

arvoa lisäämättömiin motiiveihin. Ensimmäiseen ryhmään sisältyvät ne motiivit, jotka 

lisäävät yhtiön osakkeenomistajien arvoa. Toiseen ryhmään sisältyvät puolestaan 

motiivit, jotka hyödyttävät yhtiön johtoa osakkeenomistajien kustannuksella. (Ingham 

ym. 1992; Seth 1990). Edellä kuvattua motiivien kolmijakoa hyödyntämällä voidaan 

ajatella, että taloudelliset ja strategiset motiivit ovat arvoa lisääviä motiiveja. 

Henkilökohtaiset motiivit puolestaan kuuluvat arvoa lisäämättömien motiivien 

joukkoon (vrt. Seth 1990).

Brouthersin ym. (1998) tekemän tutkimuksen mukaan taloudelliset motiivit ovat 

useimmissa fuusioissa kaikkein tärkeimmässä asemassa. Toisena tulevat strategiset 

motiivit ja kolmanneksi jäävät henkilökohtaiset motiivit. Tämä ei kuitenkaan 

merkitse sitä, että kaksi viimeksi mainittua eivät olisi tärkeitä. Kun tutkimuksessa 

nostettiin esille viisi tärkeintä yksittäistä motiivia fuusiolle, joukkoon mahtui kaksi 

taloudellista motiivia sekä yksi strateginen että henkilökohtainen motiivi. Nämä viisi 

olivat tärkeysj äijestyksessä seuraavat: 1) vahvan markkina-aseman tavoitteleminen, 2) 

kannattavuuden kasvattaminen, 3) suuruuden ekonomia markkinoinnissa, 4) lisäarvon 

luominen osakkeenomistajille sekä 5) myynnin kasvattaminen. Tätä tutkimustulosta 

tukee Inghamin ym. (1992) tekemä selvitys, jossa tärkeimmiksi motiiveiksi nousivat 

kannattavuuden kasvattaminen ja vahvan markkina-aseman tavoitteleminen. Lisäksi 

Brouthersin ym. (1998) mukaan fuusioiden taustalla vaikuttaa yleensä noin viisi 

motiivia, jotka nousevat keskeiselle sijalle fuusion tavoitteita määriteltäessä. Näistä 

puolestaan 1-2 voidaan määrittää fuusion strategisen merkityksen kannalta erittäin

tärkeiksi motiiveiksi.

Fuusioiden taustalla vaikuttavia motiiveja voidaan lähestyä myös tarkastelemalla 

fuusiolle asetettuja tavoitteita viiden eri “tavoiteklusterin’ avulla, kuten Walter ja 

Barney (1990) tutkimuksessaan esittävät. Heidän mukaansa johdon fuusiolle
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1

asettamat tavoitteet voidaan jakaa viiteen eri ryhmään eli “tavoiteklusteriin”. 

Ensimmäinen “tavoiteklusteri” pitää sisällään tavoitteet, joissa fuusio nähdään 

keinona hyödyntää suurtuotannon etuja. Fuusion tavoitteena on näin ollen yhtiön koon 

kasvattaminen, jolloin eri tyyppisiä resursseja yhdistämällä saadaan aikaan 

synergiahyötyjä. Toisessa “tavoiteklusterissa’ fuusio puolestaan nähdään keinona 

käsitellä kriittisiä riippuvuussuhteita muista yhtiöistä sen toimintaympäristössä. 

Fuusion avulla voidaan esimerkiksi luoda tehokkuutta tavaroiden ja palveluiden 

hankintaan sekä jakeluun. Kolmas “tavoiteklusteri” sisältää tavoitteet, joissa fuusiolla 

pyritään laajentamaan yhtiön nykyistä tuotelinjaa sekä markkina-aluetta. 

Laajentuminen tapahtuu tässä tapauksessa kuitenkin “vanhan” liiketoiminnan päälle 

(vrt. Haspeslagh & Jemison 1991). Neljännessä “tavoiteklusterissa” fuusion 

tavoitteena sen sijaan on siirtyminen uuteen liiketoimintaan. Motiivina fuusiolle voi 

tällöin toimia esimerkiksi johdon henkilökohtaiset visiot liiketoiminnan 

kehittämisestä. Viidennessä “tavoiteklusterissa” fuusio nähdään puolestaan johdon 

keinona maksimoida yhtiön taloudellinen kyvykkyys. Tavoitteena on käyttää hyödyksi 

pääomavarat taloudellisen edun saavuttamiseksi.

Fuusioiden taustalla vaikuttavia motiiveja voidaan lähestyä lisäksi sen avulla 

minkälaista strategista merkitystä niillä pyritään saavuttamaan. Grundy (1996) 

lähestyi tutkimuksessaan fuusioiden motiiveja neljästä eri ulottuvuudesta sen mukaan 

minkälaista strategista arvoa ne tuottivat (kuva 2). Nämä strategiset ulottuvuudet 

olivat 1) olemassa olevan liiketoiminnan puolustaminen ja kilpailuaseman 

parantaminen, 2) synergia, 3) tulevaisuuden mahdollisuudet sekä 4) operatiivisen ja 

taloudellisen kontrollin tiukentaminen.
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SYNERGIA

A

OL0AASSA OLEVAN 
UKETOÄflNNAN 
PUOLUSTAMIA JA 
KILPA LUASBAAN 
PARANTAMIA

<r
TULEVASLAJDØnI
MAHDOLLSUUCET

V
OFERATONAAUSBN JA TALOUCBJJSBN 
KONTROLLIN ТиКВГГАМГА

Kuva 2 Fuusion merkitys (Grundy 1996)

Fuusiot voivat tuottaa strategista arvoa näin ollen ensinnäkin siinä, että niiden avulla 

pystytään puolustamaan olemassa olevaa liiketoimintaa sekä parantamaan yhtiön 

kilpailuasemaa (vit. Haspeslagh & Jemison 1991; Walter & Barney 1990). Fuusiosta 

voi syntyä strategista arvoa myös synergiahyötyjen kautta, jolloin toimintoja 

yhdistämällä saadaan aikaiseksi kustannustehokkaampi organisaatio (ks. luku 2.3.3). 

Lisäksi strategista arvoa on mahdollista tuottaa tiukentamalla operationaalista ja 

taloudellista kontrollia. Tämä on kuitenkin mahdollista vain organisaatioissa, joissa 

toiminta ennen fuusiota on ollut tehotonta. Strategista arvoa voi syntyä fuusioiden 

yhteydessä myös tulevaisuuden mahdollisuuksiin varautumalla. Tällöin fuusion avulla 

kehitetään yhtiötä siihen suuntaan, että sen on mahdollista tulevaisuudessa käyttää 

hyödykseen uudet mahdollisuudet sekä myös toijua tulevaisuuden tuomat uudet 

uhkatekijät. Tulevaisuuden mahdollisuudet fuusion motiivina liittyvät siihen, että 

menestyksekäs liiketoiminta edellyttää yhtiöltä jatkuvaa kannattavaa kasvua sekä 

kykyä muuttua (Prahalad 1995).

Grundyn (1996) käyttämän “neljän ulottuvuuden - mallin” avulla fuusioiden motiiveja 

pystytään lähestymään varsin laajasti. Malli kokoaa fuusioiden taustalla vaikuttavat 

yksittäiset motiivit neljään pääryhmään, jolloin fuusioiden strategiset tavoitteet ovat 

varsin helposti hahmoteltavissa. Mallin avulla fuusioista pystytään luomaan karkea 

yleiskuva, jolloin myös fuusioiden vertaaminen toinen toisiinsa on helpompaa.
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2.3.3 Synergia

Monet fuusion taustalla vaikuttavista motiiveista liittyvät synergiahyötyjen 

saavuttamiseen. Fuusioita perustellaankin julkisuudessa usein juuri yhdistymisen 

mukanaan tuomien synergiahyötyjen avulla. Synergiaa voidaan näin ollen pitää 

eräänlaisena motiivien “yläkäsitteenä’, sillä varsinkin monet taloudelliset motiivit 

(Brouthers ym. 1998) perustuvat synergiahyötyjen saavuttamisen varaan. Synergian 

luominen ja toteuttaminen vaatii kuitenkin sulautuvilta yhtiöiltä strategista 

yhteensopivuutta (Pablo 1994; Pablo, Sitkin & Jemison 1996). Kuinka suurta 

yhteensopivuuden on oltava riippuu puolestaan siitä, minkä tyyppistä synergiaa 

fuusion avulla tavoitellaan. Pääperiaate on, että mitä täydellisempää sulautuvien 

yhtiöiden integrointi on, sitä enemmän synergiaa on mahdollista luoda.

Larssonin ja Finkelsteinin (1999) mukaan synergiat voidaan jakaa neljään osaan - 

operatiivisiin, liikkeenjohdollisiin, taloudellisiin sekä sopimuksellisiin (collusive) 

synergioihin. Operatiivista synergiaa syntyy, kun sulautuvat yhtiöt pystyvät toimimaan 

tehokkaammin yhdessä kuin itsenäisinä yhtiöinä. Operatiivinen synergia perustuukin 

sulautuvien yhtiöiden toimintojen yhdistämisen sekä päällekkäisyyksien poistamisen 

varaan, jolloin toimintaa saadaan tehostettua ja kustannuksia alennettua suuruuden 

ekonomian avulla. Operatiivisesti synergiaa on mahdollista saavuttaa tuotannossa, 

tutkimuksessa ja kehityksessä, markkinoinnissa, myynnissä sekä yleisesti yhtiön 

hallinnossa. (Larsson & Finkelstein 1999; Lubatkin 1983; Seth 1990). 1990-luvulla 

operatiivinen synergia on ollut Katzin ym. (1998) mukaan varsin keskeisessä 

asemassa fuusioiden taustalla vaikuttavana tekijänä.

Liikkeenjohdolliset synergiat perustuvat puolestaan sulautuvien yhtiöiden johdon 

toisiaan täydentävien kompetenssien varaan. Liikkeenjohdollista synergiaa on fuusion 

yhteydessä mahdollista saavuttaa myös epäpätevää johtoa vaihtamalla. (Larsson & 

Finkelstein 1999; Trautwein 1990). Synergiahyödyt perustuvat liikkeenjohdollisen 

synergian tapauksessa näin ollen johdon kykyyn johtaa ja kehittää yhtiötä. Kolmas 

synergiatyyppi eli taloudellinen synergia perustuu puolestaan riskin jakamiseen sekä 

alhaisempiin pääomakustannuksiin, joita on mahdollista saavuttaa yhtiökoon 

kasvaessa. (Lubatkin 1983; Trautwein 1990). Sethin (1990) mukaan riskin jakaminen
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liittyy varsinkin konglomeraattifuusioihin, joissa sulautuvat yhtiöt toimivat eri aloilla. 

Fuusiolla pyritään näin varmistamaan yhtiön tuottojen stabilisointi ja kannattavuuden 

heilahtelun vähentäminen olemalla mukana monella toimialalla samanaikaisesti.

Neljäs synergiatyyppi eli sopimuksellinen (collusive) synergia liittyy fuusion 

yhteydessä syntyneen markkina- ja ostovoiman hyväksikäyttämiseen (Larsson & 

Finkelstein 1999). Chatteijeen (1986) mukaan sopimuksellista synergiaa syntyy, kun 

yhtiöllä on vahvemman markkina-aseman ansiosta mahdollisuus toimia 

kustannustehokkaammin ja tämän avulla myydä tuotteita kilpailijoihin verrattuna 

alhaisemmilla hinnoilla. Sopimuksellisen synergian avulla pystytään näin ollen 

vaikuttamaan markkinoiden hintatasoon ja tästä syystä se on arvioitu kaikkein 

arvokkaimmaksi synergialähteeksi.

Pablon (1994) mukaan synergiahyötyjä määriteltäessä olennaista on fuusion 

strategisen tavoitteen ymmärtäminen, koska mahdollisuus luoda synergioita riippuu 

osittain siitä minkä asteisesta integroinnista fuusiossa lopulta on kysymys. Jos fuusion 

motiivina on operationaalisen synergian saavuttaminen, niin fuusiolta vaaditaan 

korkeaa integrointiastetta. Sen sijaan, jos tavoitteena on taloudellinen synergia, 

integrointi voi olla väljempää. Integroinnin mahdollisuuksiin fuusion yhteydessä 

puolestaan vaikuttaa se, minkä tyyppisestä fuusiosta yhdistymisessä on kysymys.

2.3.4 Fuusioiden tavoitteet suhteessa fuusiotyyppeihin

Fuusioiden tavoitteita ja fuusioiden taustalla vaikuttavia motiiveja voidaan lähestyä 

myös fuusiotyypeittäin. Eri fuusiotyyppien välillä on eroja siinä, minkälaisia 

tavoitteita niiden avulla pyritään saavuttamaan. Vastaavasti fuusioiden taustalla 

vaikuttavat motiivit ja synergiahyödyt jakautuvat hieman eri fuusiotyyppien välille. 

Walterin ja Bameyn (1990) mukaan fuusion tavoitteet jakautuvat fuusiotyyppien 

mukaan seuraavasti taulukon 3 osoittamalla tavalla.
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Klusteri Tavoite Fuusiotyyppien esiintyvyys
MatalaKorkea Keskiverto

1 Fuusiot keino saavuttaa ja hyödyntää 
suuruuden ekonomiaa

Horisontaalinen
Vertikaalinen
Samankeskinen

Konglomeraatti

II Fuusiot keino käsitellä kriittisiä ja käynnissäolevia Vertikaalinen Horisontaalinen Konglomeraatti

riippuvuussuhteita muista yrityksen Samankeskinen

III
toimintaympäristössä
Fuusiot keino laajentaa nykyistä tuotelinjaa ja Samankeskinen Horisontaalinen Konglomeraatti

markkinaa Vertikaalinen

IV Fuusiot keino siirtyä uuteen liiketoimintaan Konglomeraatti Horisontaalinen
Vertikaalinen
Samankeskinen

V Fuusiot keino maksimoida ja käyttää hyödyksi 
taloudellinen kyvykkyys

Konglomeraatti Horisontaalinen Vertikaalinen
Samankeskinen

Taulukko 3 Fuusion tavoitteet ja fuusiotyypit (muokattu versio Walter & Barney 1990)

Taulukosta käy ilmi, että horisontaalisten fuusioiden yhteydessä mikään yksittäinen 

“tavoiteklusteri” ei nouse toista tärkeämpään asemaan, vaan kaikki ovat yhtä 

merkittäviä. Horisontaalisissa fuusioissa useat liikkeenjohdolliset tavoitteet voivat 

näin ollen motivoida fuusioon samanaikaisesti. Samankeskiset (concentric) fuusiot 

perustuvat puolestaan usein markkina-aseman ja tuotelinjan laajentamiseen. Samoin 

niillä voidaan pyrkiä suuruuden ekonomian saavuttamiseen, kriittisten 

riippuvuussuhteiden hallitsemiseen sekä niiden avulla voidaan siirtyä uuteen 

liiketoimintaan. Vertikaaliset fuusiot sen sijaan perustuvat ennen kaikkea toisen 

“tavoiteklusterin” varaan. Vertikaalisesti tapahtuvilla yhdistymisillä pyritään nain 

ollen vaikuttamaan kriittisiin riippuvuussuhteisiin yrityksen toimintaympäristössä. 

Vertikaalisten fuusioiden tavoitteena saattaa olla myös suuruuden ekonomian 

hyödyntäminen, markkina-alueen ja tuotelinjan laajentaminen sekä siirtyminen 

uuteen liiketoimintaan. Samankeskisten (concentric) ja vertikaalisten fuusioiden 

tavoitteena ei sen sijaan pidetä yhtiön taloudellisen kyvykkyyden maksimointia.

Konglomeraattifuusioiden tapauksissa tavoitteet liittyvät “tavoiteklustereihin IV ja 

V. Fuusioilla pyritään siirtymään uuteen liiketoimintaan sekä maksimoimaan 

taloudellista kyvykkyyttä. Muut “tavoiteklusterit” puolestaan eivät sisällä 

varteenotettavia tai tärkeitä tavoitteita konglomeraattifuusioille. 

Konglomeraattifuusiot eroavat tästä syystä muista fuusiotyypeistä, koska muiden
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fuusiotyyppien tapauksessa oli löydettävissä tavoitteita, joilla oli jossain maann 

vaikutusta fuusioon.

Kaiken kaikkiaan eri tyyppisten fuusioiden tavoitteita tarkasteltaessa on syytä pitää 

mielessä, että vaikka eri fuusiotyypeille on löydettävissä ensisijaisesti erilaiset 

tavoitteet, niin myös muilla tavoitteilla saattaa olla vaikutusta fuusioon (Walter & 

Barney 1990). Samoin on hyvä muistaa, että jokainen fuusio on aina oma 

ainutlaatuinen kokonaisuutensa, jolloin myös taustalla vaikuttavat motiivit voivat 

koostua monista tekijöistä samanaikaisesti (Brouthers ym. 1998).

Mahdollisuudet synergiahyötyjen toteuttamiseen fuusion yhteydessä riippuvat myös 

osittain siitä, minkä tyyppisestä fuusiosta on kysymys. Synergiaa on nimittäin 

mahdollista saavuttaa sitä enemmän, mitä samanlaisempia sulautuvat yhtiöt ovat 

(Weber, Shenkar & Raveh 1996). Näin ollen fuusioissa, joissa sulautuvien yhtiöiden 

liiketoiminnat liittyvät toinen toisiinsa on mahdollisuus toteuttaa enemmän synergiaa. 

Chatteijeen (1986) mukaan horisontaalisissa fuusioissa synergiasta saadaankin 

kaikkein eniten irti kuten taulukosta 4 käy ilmi.

Fuusiotyyppi

Toisiinsa liittyvä Ei toisiinsa liittyvä

Synergiatyyppi Horisontaalinen Vertikaalinen Konglomeraatti

Sopimuksellinen (Collusive)
Operationaalinen
Taloudellinen

mahdollinen
mahdollinen
mahdollinen

epätodennäköinen
mahdollinen
mahdollinen

epätodennäköinen
epätodennäköinen
mahdollinen

Taulukko 4 Synergiat ja fuusiotyypit (muokattu versio Chatterjee 1986)

Horisontaalisissa fuusioissa sekä sopimuksellisen, operationaalisen että taloudellisen 

synergian luominen on mahdollista. Tämä perustuu siihen, että horisontaalisissa 

fuusioissa yhtiöiden integrointi voidaan viedä kaikkein pisimmälle. Fuusion 

seurauksena sulautuvien yhtiöiden toimintoja voidaan yhdistää ja päällekkäisyyksiä 

poistaa, jolloin toiminta tehostuu ja syntyvät hyödyt nousevat kaikkein suurimmiksi. 

Myös vertikaalisissa fuusioissa sulautuvien yhtiöiden integrointi on mahdollista.
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Integrointia ei kuitenkaan voida toteuttaa yhtä pitkälle viedysti kuin horisontaalisissa 

fuusioissa, koska sulautuvat yhtiöt toimivat arvoketjun eri vaiheissa. Näin ollen 

vertikaalisissa fuusioissa synergiaa pystytään luomaan operationaalisesti sekä 

taloudellisesti, mutta sopimuksellisen synergian saavuttaminen ei ole mahdollista. 

Konglomeraattifuusiot sen sijaan ovat toisiinsa liittymättömien yhtiöiden 

yhdistymisiä, jolloin yhtiöiden integrointi ei ole käytännössä mahdollista. Näissä 

tapauksissa fuusioituvat yhtiöt jatkavat siis toimintaansa omina yksikköinään yhteisen 

konsemijohdon alaisuudessa. Tästä johtuen synergiahyötyjä ei ole mahdollista 

saavuttaa muussa kuin taloudellisessa mielessä.

2.3.5 Toimialan vaikutus fuusioihin

Toimialan elinkaaren vaiheella on myös vaikutusta siihen, minkä tyyppisiä fuusioita 

alalla esiintyy. Westonin ym. (1990) mukaan elinkaaren alussa ja kasvuvaiheessa 

esiintyy etenkin konglomeraattifuusioita. Tällöin uudet hiljattain perustetut yhtiöt 

myyvät liiketoimintansa suuremmille taantuvassa vaiheessa oleville yhtiöille. Fuusio 

antaa näin suuremmille yhtiöille mahdollisuuden päästä nopeasti mukaan uudelle 

kasvavalle alalle. Pienet yhtiöt hyötyvät fuusiosta puolestaan liikkeenjohdollisten ja 

taloudellisten resurssien muodossa. Toimialan kasvuvaiheessa alalla on harvoja 

yrityksiä ja kasvu on nopeaa, jolloin toiminnan kehittäminen vaatii huomattavia 

investointeja. Näin ollen pienempien yhtiöiden strategisena motiivina fuusioille on 

usein juuri resurssien hankinta, koska muuten tarvittavat investoinnit olisivat pienille 

yhtiöille mahdottomia toteuttaa. Konglomeraattifuusioiden lisäksi elinkaaren alku- ja 

kasvuvaiheessa voi esiintyä myös horisontaalisia fuusioita pienempien yhtiöiden 

välillä, joilla pyritään yhdistämään kahden pienen yhtiön liikkeenjohdolliset sekä 

taloudelliset resurssit.

Toimialan kypsässä elinkaarivaiheessa fuusiot ovat Westonin ym. (1990) mukaan 

pääasiassa horisontaalisia. Fuusioiden tavoitteena on suurtuotannon etujen 

saavuttaminen tutkimuksessa ja kehityksessä, tuotannossa sekä markkinoinnissa. 

Suuruuden ekonomian ansiosta yhtiö kykenee vastaamaan toimialan kilpailun 

lisääntymiseen kustannusten ja hintojen alentamisen avulla. Toimialan 

taantumavaiheessa puolestaan esiintyy kaiken tyyppisiä fuusioita. Tällöin
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horisontaalisilla fuusioilla pyritään kasvattamaan yhtiön kokoa ja tämän seurauksena 

saavuttamaan kustannusjohtajan asema toimialalla. Vertikaalisilla fuusioilla pyritään 

lisäämään tehokkuutta ja tämän avulla alentamaan kustannuksia ja vahvistamaan 

katetta. Samankeskisillä (concentric) fuusioilla tähdätään synergiahyötyjen 

saavuttamiseen. Konglomeraattifuusioiden tavoitteena on sen sijaan 

diversifioituminen pois taantuvalta toimialalta, kun fuusion keinoin hankitaan 

tarvittavaa osaamista lupaavimmilta toimialoilta.

Toimialan elinkaaren lisäksi toimialan rakenteella on vaikutusta fuusioiden 

esiintymiseen. Fuusioaallon yhteydessä fuusiot nimittäin koskettavat usein vain 

tiettyjä toimialoja. Näin ollen joillakin aloilla tehdään runsaasti fuusioita ja muita 

yrityskauppoja, kun taas joillakin toisilla näitä ei esiinny tai ne jäävät vähäisiksi. 

Schoenberg ja Reeves (1999) ovat tutkimuksessaan keskittyneet selvittämään tätä 

ilmiötä. He ovat esittäneet viisi erilaista tekijää, jotka saattavat vaikuttaa fuusioiden 

korkeaan esiintymiseen vain tietyillä toimialoilla. Heidän mukaansa fuusioiden 

yleisyyteen jollakin toimialalla vaikuttaa ensinnäkin toimialan kannattavuus, koska 

kannattavilla aloilla taijoutuu enemmän mahdollisuuksia fuusioihin. Näillä 

toimialoilla tehdään ensinnäkin toisiinsa liittyviä fuusioita, jolloin horisontaalisten ja 

vertikaalisten fuusioiden avulla pyritään vahvistamaan sekä tehostamaan 

liiketoimintaa. Toisaalta fuusiot lisääntyvät kannattavilla toimialoilla sitä kautta, että 

konglomeraattifuusioiden avulla pyritään kannattamattomilta aloilta siirtymään 

kannattavalle toimialalle. Näin ollen fuusiot kannattavalla toimialalla lisääntyvät 

kahdesta eri tyyppisestä lähtökohdasta johtuen.

Toinen syy fuusioiden runsaaseen esiintymiseen tietyllä toimialalla on toimialan 

kasvu. Fuusioita esiintyy nimenomaan aloilla, joilla on korkea kasvuaste (vrt. Weston 

ym. 1990). Tätä tukee myös “imperiumin rakentamisteoria” (Trautwein 1990). 

Fuusioita esiintyy näin ollen siitä syystä, että yhtiön johto haluaa hyötyä nopeasta 

kasvusta, joka fuusion avulla saavutetaan. Toisaalta myös osakkeenomistajat hyötyvät 

fuusiosta silloin, kun toimiala kasvaa nopeasti. Kolmantena syynä toimialan 

fuusioiden yleisyyteen voi olla alan keskittyneisyys. Hajanaisilla toimialoilla esiintyy 

fuusioita enemmän kuin keskittyneillä aloilla. Tämä johtuu siitä, että hajanaisilla
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aloilla markkinaosuudet ovat piemä ja kannattavuus on keskittyneempiä toimialoja 

alhaisempaa. Näin ollen fuusioilla pyritään lisäämään kannattavuutta markkma- 

asemaa kasvattamalla. Hajanainen toimialan rakenne houkuttelee myös uusia tulijoita 

alalle, koska alalla on heikommat mahdollisuudet "kostotoimiin sekä hajanainen 

rakenne liitetään korkeaan kasvuasteeseen. Lisäksi hajanaisella toimialalla on yleensä 

enemmän varteenotettavia vaihtoehtoja fuusiokumppaniksi. Kaiken kaikkiaan 

hajanainen toimialan rakenne on tärkeä selittäjä fuusioiden yleisyyteen tietyllä

toimialalla.

Neljäntenä selittäjänä fuusioiden yleisyyteen toimialalla on pääomavaltaisuus. 

Toimialoilla, joissa on alhainen pääomavaltaisuus voi esiintyä fuusioita yleisemmin. 

Viidentenä tekijänä Schoenberg ja Reeves (1999) ovat maininneet toimialan 

sääntelyn purkamisen. 1990-luvulla tästä on tullut keskeinen taustatekijä fuusioiden 

esiintymiselle tietyillä toimialoilla. Sääntelyn purkamiseen ovat vaikuttaneet seka 

EU:n antamat päätökset että yksittäisen valtion päätökset yksityistämiskehityksesta.

Schoenbergin ja Reevesin (1999) mukaan yksittäisellä toimialalla esiintyvien 

fuusioiden yleisyyteen vaikuttaa ennen kaikkea sääntelyn purkaminen. Tämä oli 

selkeästi ainut yksittäinen fuusioihin vaikuttava tekijä. Myös toimialan 

kasvuvauhdilla ja keskittyneisyysasteella oli merkitystä fuusioiden esiintymiseen 

tietyllä toimialalla. Sen sijaan tutkimus ei antanut tukea toimialan kannattavuudelle 

ja pääomavaltaisuudelle fuusioiden esiintymisen selittäjänä. Tutkimuksen tuloksen 

perusteella on näin ollen havaittavissa, että toimialan ulkoiset muutokset saattavat 

vaikuttaa alan rakennejäijestelyihin enemmän kuin toimialan sisäinen dynamiikka. 

Eli sääntelyn purkaminen toimialalla voi toimia merkittävämpänä taustavaikuttajana 

fuusioille kuin toimialan sisäiset tekijät kuten kasvuvauhti, keskittyneisyysaste, 

kannattavuus tai pääomavaltaisuus.

2.4 Fuusioissa menestyminen
Fuusioille asetetuista tavoitteista ja taustalla vaikuttavista motiiveista riippumatta osa 

fuusioista onnistuu, kun taas vastaavasti osa niistä epäonnistuu. Vaikka fuusion 

toteuttamishetkellä yrityskauppaa pidetään yleensä kannattavana ja tuottavana

29



hankkeena, niin monesti fuusiolla ei kuitenkaan pystytä luomaan lisäarvoa (Hodge 

1998). Osakkeiden arvo saattaa jopa laskea kaupan seurauksena lisäarvo-odotusten 

sijasta. Fuusioiden onnistuminen tai epäonnistuminen riippuukin sekä ulkoisista että 

sisäisistä tekijöistä.

Sisäisistä tekijöistä fuusion onnistumiseen vaikuttaa ennen kaikkea selkeä ja 

kunnianhimoinen visio, huolellinen fuusiokumppanin valinta seka tehokas 

siirtymävaihe (Dess, Picken & Janney 1998; Hodge 1998). Yrityksillä, jotka ovat 

luoneet lisäarvoa fuusioiden avulla, on ollut selkeä visio ja osakkaat sekä yritysjohto 

ovat ymmärtäneet sen samalla tavoin. Lisäksi visio on sisällytetty kaikkiin fuusion 

jälkeisiin toimintasuunnitelmiin ja fuusio on lähes aina ollut osa laajempaa strategiaa. 

Vision lisäksi fuusiokumppanin valinta on fuusion onnistumisen kannalta olennainen 

asia. Fuusiossa pystytään luomaan arvoa sitä enemmän, mitä samanlaisempia 

sulautuvat yhtiöt ovat (Seth 1990). Fuusion suunnitteluvaiheessa fuusiokumppama 

valittaessa on tärkeää tarkastella sulautuvien yhtiöiden strategista yhteensopivuutta, 

koska tämä vaikuttaa lopulta fuusion onnistumiseen. Fuusioissa, joissa yhdistyminen 

perustuu yhtiöiden samanlaisuuteen tai toisiaan täydentäviin resursseihin, 

epäonnistumisen riski on pienempi ja fuusion integrointiprosessi on kaiken kaikkiaan 

helpompi viedä läpi (Pablo, Silkin & Jemison 1996). Näin ollen toisiinsa liittyvissä 

fuusioissa, joissa sulaudutaan saman toimialan sisällä, onnistuminen on 

todennäköisempää. Huntin (1990) mukaan varsinkin horisontaaliset fuusiot ovat sen 

kaltaisia yhdistymisiä, että epäonnistumisen riski on hyvin alhainen. Sen sijaan 

konglomeraattifuusioissa, joissa laajennutaan uuteen liiketoimintaan, 

epäonnistuminen on yleisempää. Strategisen yhteensopivuuden lisäksi johdon pitäisi 

kiinnittää fuusiokumppania valittaessa yhtä paljon huomiota myös yrityskulttuurien 

yhteensopivuuteen (Weber ym. 1996). Kulttuurien yhteensopimattomuus saattaa 

heikentää mahdollisuuksia saavuttaa synergioita sekä lisätä integrointiprosessin 

kustannuksia, jolloin fuusion onnistumisen mahdollisuudet voivat heikentyä myös 

tämän takia.

Sisäisesti vaikuttavana tekijänä fuusion onnistumiseen vaikuttaa lisäksi tehokas 

siirtymävaihe. Onnistuneissa fuusioissa sulautuvat yhtiöt ovat laatineet selkeät
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suunnitelmat organisaatioiden rakenteiden, prosessien, järjestelmien ja kulttuurien 

yhdistämiseksi sekä sovittaneet nämä yhteen visionsa kanssa. Ennen kaikkea tärkeää 

on fuusiopäätökseen johtaneen vision muuttaminen mielekkääksi 

toimintasuunnitelmaksi (Sirower 1998). Yhtiöt, joilla on vahvat 

yhdentymissuunmtelmat, luovat keskimääräistä enemmän arvoa fuusiollaan. 

Tehokkaan toiminnan merkitystä lisää se, että alkuvaiheessa kehittämiselle löytyy 

innostusta, joka täytyy osata hyödyntää oikealla hetkellä ennen kuin innostus vähenee. 

Näin uudesta yhtiöstä pystytään rakentamaan nopeasti lujalla perustalla oleva 

toimintakuntoinen yhtiö. Jos taas fuusion)älkeinen sulautuminen ei tapahdu nopeasti, 

siitä seuraa väistämättä asiakkaiden hämmentyminen ja yhtiön kilpailukyvyn 

kärsiminen. (Hodge 1998)

Edellä kuvattujen sisäisten tekijöiden lisäksi fuusion onnistumiseen voivat vaikuttaa 

myös ulkoiset tekijät. Näin ollen fuusion onnistuminen ei määrity pelkästään 

yhtiöiden sisäisessä hallinnassa olevilla tekijöillä, vaan myös yhtiön 

toimintaympäristön ulkoisilla muutoksilla voi olla vaikutusta fuusioon. Näitä ulkoisia 

tekijöitä ovat mm. yleiset poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset sekä teknologiset 

muutokset yhtiön toimintaympäristössä. Lisäksi yksittäisellä toimialalla tapahtuvat 

muutokset, kuten edellä on käsitelty, voivat vaikuttaa fuusion lopulliseen 

muotoutumiseen. Ulkoisten tekijöiden osuutta ei näin ollen tulisi unohtaa fuusion

onnistumista arvioitaessa.

Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että suurin osa fuusioista on epäonnistuneita 

ratkaisuja. Kuitenkin fuusiot ovat tänä päivänä suositumpia kasvutapoja kuin koskaan 

aikaisemmin. Lisäksi yhtiöiden johdon keskuudessa fuusioita on pidetty 

onnistuneempina ratkaisuina kuin, mitä tutkimukset ovat osoittaneet. Brouthersin ym. 

(1998) mukaan tutkimustulosten ja johdon ristiriitaiselle näkemykselle fuusion 

onnistumisesta selityksenä on mm. se, että johdolla on ollut fuusiolle erilaiset 

tavoitteet kuin, mitä tutkimuksessa on otettu huomioon. Toisaalta Muellenn (1989) 

mukaan selityksenä suurelle joukolle epäonnistuneita fuusioita voi olla se, että 

yhtiöiden johto ei ole edes odottanut miden olevan onnistuneita, vaan johdolla on 

ollut fuusiolle muunlaiset tavoitteet. Brouthersin ym. (1998) ovat havainneet
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tutkimuksessaan myös sen, että usein menestystä mitataan taloudellisilla mittareilla, 

vaikka johdon tavoitteet ja menestymisen kriteerit fuusiolle saattavat perustua muihin 

seikkoihin. Näin ollen menestystä tutkittaessa olennaista olisi verrata fuusion 

lopputulosta Yhdistymiselle asetettuihin todellisiin tavoitteisiin ja taustalla 

vaikuttaviin motiiveihin.

2.5 Kritiikkiä fuusioista yrityksen kasvustrategiana

Fuusioita yrityksen kasvustrategiana on arvosteltu siitä, että ne saattavat johtaa yhtiön 

kilpailuvahvuuden heikkenemiseen. Katzin ym. (1997) mukaan tämä voi olla 

seurauksena, jos yhtiöt keskittyvät liikaa arvoa siirtäviin toimintoihin kuten fuusioihin 

ja yritysostoihin arvoa lisäävien toimintojen kuten tutkimuksen ja kehityksen sijaan. 

Tällöin yrityskaupat voivat muodostua substituuteiksi innovaatioille ja yhtiöiden oma 

sisäinen tutkimus- ja kehitystyö kärsii. Laajentumisen motiivina saattaa olla vain 

yhtiökoon ja liiketoiminnan kasvattaminen ilman, että fokusoitumista pitkän aikavälin 

kilpailuedun rakentamiseen tapahtuu. Yhtiön tutkimus- ja kehitystyö voivat kärsiä 

myös sitä kautta, että panostukset investointeihin tällä alueella pienenevät, jos 

yrityskauppa on toteutettu velkarahoituksella ja yhtiön varat menevät tämän velan 

hoitamiseen. Lisäksi mitä suuremmasta yhtiöstä on kysymys ja mitä enemmän 

keskitytään laajentumiseen, niin sitä todennäköisempää on, että organisaation 

valvontajärjestelmä perustuu taloudelliseen kontrolliin. Innovaatioita tuettaisin 

puolestaan strategisella ja epämuodollisemmalla kontrollilla. (Katz ym. 1998; Lei & 

Hitt 1995).

Toisaalta vaikka on olemassa näyttöä sille, että fuusiot ja yrityskaupat voivat johtaa 

sisäisesti kehitettyjen innovaatioiden vähenemiseen, niin asia voi olla myös 

päinvastoin. Hirtin ym. (1998) mukaan onnistuneen fuusion seurauksena yhtiön 

kannattavuuden kohentuessa investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen voivat myös 

kasvaa. Tällöin fuusioilla pystyttäisiin tukemaan innovaatioita. Tämän kaltainen 

toiminta olisikin tärkeää, koska on arvioitu, että innovatiivisuudesta tulee 

muodostumaan keskeinen kilpailuetu yrityksille tulevaisuudessa (Hamel 1998).
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Fuusiot ja yrityskaupat ovat herättäneet kritiikkiä myös siinä mielessä, että niiden 

avulla ei voi ostaa menestystä. Hatarin (1996) mukaan kilpailijoita ei voi eliminoida 

niitä ostamalla, koska markkinoille tulee koko ajan uusia ja kovempia kilpailijoita 

lisää. Liiketoiminnan menestyminen ei voi myöskään pidemmän päälle perustua 

kustannusten alentamiseen, vaan sen on perustuttava tuottojen kasvattamiseen. Katz 

ym. (1997) esittävät lisäksi, että 1990-luvun fuusioaallossa syntyneet suuren yhtiöt 

tulevat mitä todennäköisemmin kärsimään organisaatioiden joustamattomuudesta 

sekä byrokraattisuudesta. Molemmat ovat ominaisuuksia, jotka varmasti rajoittavat 

yhtiöiden toimintaa nopeasti muuttuvilla globaaleilla markkinoilla. Tämän takia 

fuusioita suunniteltaessa yhtiöiden omistajien ja johdon tulisi varmistaa, että 

yhdistymisistä huolimatta organisaatioiden innovatiivisuus ja joustavuus säilyvät.

Lopuksi hieman kritiikkiä aikaisemmasta fuusiotutkimuksesta. Yleisesti ottaen 

kirjallisuudessa fuusioita ja yrityskauppoja on käsitelty varsin yhdenmukaisena 

ilmiönä. Näin ollen kirjallisuuden perusteella saa helposti sellatsen kuvan, että fuusiot 

esiintyvät kaikkialla maailmassa varsin samankaltaisina. Fuusioihin vaikuttaa 

kuitenkin myös ns. ulkoiset tekijät, joten toimintaympäristöllä on vaikutusta 

fuusioiden motiiveihin ja tavoitteisiin. Tästä johtuen tutkimuksissa ja kirjallisuudessa 

pitäisi ottaa enemmän huomioon kansallisen ympäristön merkitys fuusioiden ja 

muiden yrityskauppojen taustalla. Esimerkiksi pääomamarkkinoiden 

kehittyneisyydellä ja yhtiöiden omistusrakenteella on oma vaikutuksensa 

yritysjärjestelyissä. Näin ollen eri valtioissa esiintyviä fuusioita ei voida täysin 

arvioida samojen yleisten motiivitutkimusten pohjalta, vaan kansallisen ympäristön 

erityispiirteet tulisi ottaa tutkimuksissa huomioon.
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3. Tutkimusmenetelmä

3.1 Tutkimusasetelma

Tämän tutkimuksen perustana on strategiaa, fuusioita ja yrityskauppoja käsittelevä 

kirjallisuus, joka luo teoreettisen viitekehyksen tutkimukselle ja johon kerättyä 

empiinstä aineistoa “peilataan”. Metodologisesti tämä tutkimus voidaan määritellä 

kvalitatiiviseksi kuvailevaksi ja vertailevaksi case-tutkimukseksi, jossa perehdytään 

suomalaisiin yritysfuusioihin. Case-tapauksia tutkimukseen on valittu useampi siitä 

syystä, että olisi mahdollista suorittaa vertailua näiden välillä ja tämän avulla löytää 

mahdollisia yhdistäviä sekä erottavia piirteitä eri tapausten väliltä. Tämä puolestaan 

antaa mahdollisuuden liittää tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen uusia 

näkökulmia kuten esimerkiksi kansalliset näkökohdat yritysfuusioiden yhteydessä.

Case-tutkimus sopii tutkimusmenetelmäksi, kun tutkimuksen tarkoituksena on vastata 

kysymyksiin: kuinka, miten, miksi. Se soveltuu nykyajan tutkimiseen, johon tutkijalla 

ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. Case-tutkimuksen pohjalta on mahdollista esittää 

täydennyksiä aikaisempiin teorioihin eli se on teoriaa luova ja aikaisempaa teoriaa 

tarkentava kuten kvalitatiiviset tutkimukset yleensäkin, kun taas kvantitatiivisilla 

tutkimuksilla tähdätään usein teorian vahvistamiseen ja todentamiseen. Case- 

tutkimuksen ja yleisesti ottaen kvalitatiivisen tutkimuksen vahvuuksiksi on määritelty 

niiden joustavuus sekä mahdollisuus käyttää samanaikaisesti monia eri menetelmiä 

empiiristä evidenssiä kerättäessä. Joustavuus näkyy mm. siinä, että lähdeaineiston 

kerääminen ja täydentäminen on mahdollista tutkimuksen edistyessä, kun taas 

kvantitatiivisissa tutkimuksissa aineisto koostuu yleensä tutkimuksen alkuvaiheessa 

kerätystä materiaalista. Joustavuutta tutkimustyöhön tuo myös se, että eri menetelmiä 

voidaan vaihdella tutkimuksen edistyessä. Lisäksi case-tutkimus on aina 

kokonaisvaltainen, koska tutkittava joukko on pieni eli se koostuu yleensä yhdestä tai 

muutamasta tarkoin valitusta kohteesta. Tämän johdosta myös case-aineisto 

muodostuu usein rikkaaksi ja syväksi. Ongelmana case-tutkimuksessa puolestaan on 

sen hankaluus tutkimustapana. Se on aikaa vievää ja hyvä case-tutkimus on vaikea
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tehdä. Case-tutkimuksen yhteydessä vaarana on myös tutkijan ennakkokäsitysten 

vaikutukset tutkimuksessa esille nouseviin asioihin ja lopullisiin johtopäätöksiin. 

Onkin painotettu, että tutkijan pitäisi korostuneesti välttää tällaisen asetelman 

syntymistä. Case-tutkimus ei ole siis perinteisessä mielessä objektiivinen, koska 

tutkija ja se mitä asiasta tiedetään liittyvät kiinteästi yhteen. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 1997; Miles & Huberman 1994; Yin 1989.)

Case-tutkimuksen yhteydessä, kuten muissakin tutkimuksissa, pitäisi pystyä 

vakuuttumaan tulosten oikeellisuudesta eli tulosten paikkansapitävyydestä ja 

luotettavuudesta. Tulosten validiteetin varmistamiseksi yhtenä keinona on useamman 

aineistohankintamenetelmän käyttö samanaikaisesti empiinstä evidenssiä kerättäessä 

kuten haastattelujen käyttö dokumenttien ohella. Toisaalta, jos tietoa kerätään 

pääsääntöisesti vain yhtä aineistohanldntamenetelmää käyttäen, validiteettia parantaa 

useamman erilaisen lähteen käyttö. Esimerkiksi kirjalliseen lähdemateriaaliin 

tukeuduttaessa validiteettia tutkimukseen tuo aineiston keiääminen eri tyyppisistä 

lähteistä. Tällöin samaa asiaa käsitellään monista näkökulmista ja en tahojen 

erilaisiin mielipiteisiin ja suhtautumistapoihin perustuen. Case-aineiston pohjalta 

luotujen analyyttisten yleistysten validiteettia puolestaan parantaa useamman case- 

tapauksen käyttö yhden tapauksen sijasta. Tämä mahdollistaa tulosten vertailun ja tätä 

kautta saadaan enemmän tukea tutkimuksen tuloksille, jolloin on paremmat 

lähtökohdat tieteelliselle tulkinnalle ja tutkimustulosten yleistämiselle. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 1997; Yin 1989.)

Tutkimuksen reliabiliteettia eli ei-sattumanvaraisuutta puolestaan voidaan vannistaa 

tarkalla tutkimuksen suorittamistavan dokumentoinnilla. Tällä pyritään siihen, että 

toisen tutkijan pitäisi saman casen ja saman aineiston avulla päätyä samansuuntaiseen 

lopputulokseen. Jotta siihen päädyttäisiin, tutkimuben toistaminen vaatii tietoja 

alkuperäisen tutkimuksen etenemisestä ja valinnoista tutkimuksen aikana. Taman 

tallentamiseen voidaan käyttää mm. muistiinpanoja ja tutkimuspäiväkirjaa. Tällöin 

Jälkikäteen on mahdollista seurata miten ja minkälaisten ajatusprosessien kautta 

tutkimus on viety läpi ja tutkimus on tarvittaessa mahdollista toistaa alkuperäisessä 

muodossa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997; Yin 1989.)
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3.2 Tutkimuskohteen valinta

Tutkimustyöskentelyn alkuvaiheessa aiheen hahmottuessa teoreettisen viitekehyksen 

myötä täytyi päättää lähdetäänkö tutkimaan yksittäistä yritysfuusiota syvällisesti vai 

tutkitaanko useampaa case-tapausta vähän pintapuolisemmin. Sinänsä case-yntyksistä 

fuusioita ja yrityskauppoja käsittelevään tutkimukseen ei ollut pulaa. Ovathan fuusiot 

jälleen tämän päivän ilmiö, joita lähes päivittäin esiintyy mediassa ja myös Suomessa 

fuusioita on viime aikoina tehty runsaasti. Näin ollen osittain varmasti valinnan 

runsaudestakin johtuen päädyttiin useamman case-tapauksen tutkimukseen. Tämän 

kaltainen asetelma takasi lisäksi laajemman näkökulman Suomessa tällä hetkellä 

tapahtuviin yritysfuusioihin ja samalla tapauksia vertaamalla olisi mahdollista löytää 

joitain uusia näkökulmia olemassaolevaan fuusioiden motiiviteoriaan lisättäväksi. 

Siihen mitkä yritykset tutkimuksen kohteeksi lopulta valittiin, vaikutti niiden 

edustavuus Suomen mittakaavassa sekä toisaalta niiden vertailukelpoisuus toinen 

toisiinsa nähden. Lisäksi valintaan vaikutti tutkijan, tutkimustyön ohjaajan että 

julkisen sanan näkemys yritysten kehityksestä eli onko fuusioprosessi keskeneräinen, 

joka jatkuu ja hakee edelleen muotoaan vai onko fuusio jo jonkinlaisessa stabiilissa 

tilassa, jolloin sen hetkisen tilanteen hahmottaminen ja tutkiminen olisi 

mielekkäämpää. Tämän perusteella pyrkimyksenä oli valikoida case-tapauksiksi 

mahdollisimman stabiilissa tilassa olevat yritykset. Tämä ajatus piti kuitenkin 

suhteuttaa siihen tosiasiaan, että kyseessä on hiljattain tehdyt fuusiot, joten yritykset 

hakevat varmasti vielä toimintatapaansa, eivätkä näin ollen ole varsinaisessa 

stabiilissa tilassa.

Case-aineistoksi päätyivät lopulta seuraavat yritykset: Fortum Oyj, jossa fuusion 

osapuolina olivat Imatran Voima Oy ja Neste Oyj; Stora Enso Oyj, jossa yhdistyivät 

Stora Kopparbergs Bergslags Ab (pubi) ja Enso Oyj sekä Sanoma-WSOY Oyj, jossa 

yhdistettiin Sanoma Osakeyhtiö, Werner Söderström Osakeyhtiö, Helsinki Media 

Company Oy ja Oy Devarda Ab. Yritykset valikoitiin siltä pohjalta, että ne 

edustaisivat Suomessa tehtyjä fuusioita mahdollisimman kattavasti parin viime 

vuoden ajalta. Jokainen niistä edustaa ensinnäkin omaa toimialaansa eli energia-, 

metsä- ja viestintäteollisuutta. Fortum ja Stora Enso ovat suuria yhtiöitä 

SanomaWSOY:hyn verrattuna, joka kuitenkin omalla toimialallaan edustaa suurta
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viestintäkonsemia pohjoismaisen mittapuun mukaan. Valtio on suurin omistaja 

Fortumissa ja merkittävä Stora Ensossa, kun taas SanomaWSOY on yksityisissä 

Fortum ja SanomaWSOY edustavat täysin kotimaista fuusioita, joissa 

osapuolet ovat suomain,siä yrityksiä, kun taas Stora Enson yhdistymisessä ylitettiin 

valtakunnan raja Ruotsin suuntaan. SanomaWSOYm fuusiossa sulautettiin yhteen 

periaatteessa kolme yhtiötä, kun Fortumin ja Stora Enson fuusioissa osapuolia oh 

kaksi. Fortum ja Stora Enso edustavat teollisuutta, mutta SanomaWSOY palvelualaa. 

Kaikilla yhtiöillä on myös enlamen markkina-alue maantieteellisesti seka kaiken 

kaikkiaan erilainen kilpailutilanne ja -asema. Kaikki yhtiöt ovat lisäksi julkisesti 

hyvin esillä ja näin ollen kiinnostavia sekä näkyviä kohteita. Tästä syystä myös tiedon 

hankkiminen niistä olisi suhteellisen vaivatonta ja tarvittaessa apua lähdeaineiston 

hankintaan olisi saatavissa monilta eri tahoilta.

Case-yritysten valintaan vaikutti edellä kuvatun lisäksi myös tutkijan 

henkilökohtainen kiinnostus yrityksiä kohtaan. Neste yrityksenä oli kunnostanut jo 

aiemminkin, joten Fortum,n mukaan ottaminen tutkimukseen oli tästä syystä melko 

luontevaa. Tutkimus tarjoaisi näin samalla tilaisuuden tutustua sekä Fortum,m että 

entiseen Nesteeseen yhtiöinä hieman perusteellisemmin. SanomaWSOYm valintaan 

puolestaan vaikutti aiempien perustelujen lisäksi sen “ajanhermolla oleminen" el. se 

edustaa uutta multimedia- ja verkkoyhteiskuntaa, jonka piirissä tapahtuu jatkuvasti 

uutta - myös yritysjärjestelyjen osata min kansallisesti kuin kansa,avalises,ikm. Stora 

Enso sen sijaan ansaitsi paikkansa tutkimuksessa penn,eisen suonutia,sen 

liiketoiminnan sekä selvästi kansainvälis,mmän luonteensa takia. STORAn ja Enson 

yhdistyminen vaikutti myös alustavasti kaikkein perin,eisemmäta thus,ota. Lisäksi 

mielenkiintoa Stora Ensoa kohtaan syntyi siitä, että tämä antaisi mahdollisuuden 

tutustua metsäteollisuuteen, johon tutkija aikaisemmin ei ollut perehtynyt.

3.3 Tutkimusaineiston hankinta
Tutkimuksen empiirinen aineisto koostin, ensisijaisesti kujallisesta 

lähdemateriaalista, jota on julkisesti saatavilla. Kujallisen aineiston tukena on 

käytetty haastatteluja syventämään ja tarkentamaan tietoja sekä analyysia

fuusiotapauksista.
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Kiij allinen lähdeaineisto koostuu yritysten julkaisemasta materiaalista sekä fuusioihin 

liittyvistä lehtiartikkeleista. Yritysten julkaisemaan materiaaliin sisältyvät 

vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset fuusiota edeltäneestä vuodesta sekä fuusion 

toteuttam i s vuodesta. Lisäksi listalleottoesitteet muodostuvasta fuusioyntyksestä 

edustavat olennaista osaa lähdeaineistossa. Yritysten julkaisemia henkilökunta-, 

asiakas-ja sidosryhmälehtiä on myös käytetty hyväksi siltä osin kuin niissä on sivuttu 

fuusioon liittyviä teemoja. Lisäksi lähdemateriaalia on hankittu yritysten intemet- 

kotisivujen kautta, joista on hyödynnetty ennen kaikkea niiden sisältämät tiedotteet 

sekä muu fuusioihin liittyvää aineisto. Julkista fuusioiden ulkopuolista näkökulmaa 

tutkimuksessa edustavat lehtiartikkelit, joita on kerätty mm. Talouselämä-lehdestä, 

Taloussanomista, Kauppalehdestä ja Helsingin Sanomista.

Tutkimusaineiston keräämisessä on keskitytty ajallisesti juun 

fuusioitumisajankoiltaan, joskin yrityksen tilanteen ymmärtämiseksi ja sen kehityksen 

hahmottamiseksi on vaadittu myös lähihistoriaan perehtymistä. Lähihistoria kattaa 

lähinnä 1990-luvulla tapahtuneen toiminnan. Samoin myös fuusioitumisen jälkeisen 

tilanteen seuraaminen nykyhetkeen asti on taijonnut perspektiiviä yrityksen strategian 

hahmottamiselle. Tutkimusaineiston keräämisen yhteydessä on myös joka hetki 

pyritty painottamaan vertailukelpoisen materiaalin hankintaa. Aineistoa on yritetty 

kerätä samantyyppisistä näkökulmista jokaisen yrityksen kohdalta, yhtä paljon 

jokaisesta case-tapauksesta ja ylipäänsä samanlaista aineistoa niin ajallisesti kuin 

sisällöllisestikin. Tämän avulla eri fuusiotapausten vertaileminen on tullut 

mahdolliseksi ja myös mielekkääksi. Case-aineistoa kerättäessä on pyritty ottamaan 

huomioon myös eri tahojen näkökulmat aiheeseen liittyen. Tämä on toteutettu siten, 

että 1) lähdemateriaalia on kerätty ajasta ennen fuusion toteuttamista, jolloin 

aikaisempi liiketoiminnan kehitys on tullut esille, 2) listalleottoesitteet, 

vuosikertomukset, tiedotteet ja yritysten julkaisemat sidosryhmälehdet puolestaan 

ovat avanneet näkökulmaa fuusioon koko yhtiön, johdon sekä henkilökunnan 

näkökulmista ja 3) ulkopuolista sekä julkista näkökulmaa fuusioihin ovat antaneet 

lehtiartikkelit talous-ja sanomalehdistössä.
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Case-materiaalin kerääminen on toteutettu siten, että tietoja on kerätty fuusioyritys 

kerrallaan, mutta monessa jaksossa, jolloin hyödyllisen ja olennaisen materiaalin 

kertymistä on voitu tarkkailla sekä on pystytty panostamaan keskeisiin seikkoihin 

kussakin tapauksessa. Tämä on edesauttanut sitä, että lähdeaineiston kerääminen on 

pysynyt järkevissä rajoissa eikä ole lähtenyt “rönsyilemään” liiaksi minkään yrityksen 

kohdalla, eikä myöskään ole mennyt liian syvälle mihinkään yksittäiseen teemaan 

liittyen. Samalla on voitu hyödyntää jo opittua prosessin edetessä eli olennaisten 

lähteiden löytymistä on voitu soveltaa myös muiden fuusiotapausten yhteydessä ja 

tämä on osaltaan taannut samanlaisen lähdeaineiston kertymisen.

Käytännössä tutkimus on toteutettu siten, että ensin on kerätty kiijallinen 

lähdemateriaali kaikista case-yrityksistä. Tämän jälkeen tiedot on analysoitu ja 

raportoitu jokaisesta case-tapauksesta erikseen, jolloin on saatu kootuksi 

perustietämys kustakin fuusiotapauksesta. Kiijallisen aineiston keräämistä on lisäksi 

jatkettu raportoinnin ohessa siltä osin kuin se on ollut tarpeellista analyysin 

edistyessä. Kun jokainen case oli analysoitu omana kokonaisuutenaan, niiden välinen 

vertailu tuli mahdolliseksi. Tämä fuusiotapausten ristiinanalysoiminen puolestaan 

mahdollisti uusien näkemysten ja johtopäätösten hahmottelun aikaisempaan teoriaan 

lisättäväksi. Tässä vaiheessa tuli myös mahdolliseksi toteuttaa haastattelut jo 

olemassa olevan tiedon syventämiseksi ja tarkentamiseksi. Haastatteluja tehtiin 

kaikkiaan kolme eli yksi kussakin case-yhtiössä. Luonteeltaan haastattelut olivat 

teemahaastatteluja eli puolistrukturoituja haastatteluja (Hirsjärvi & Hurme 1980). 

Haastattelujen tarkoituksena oli nimenomaan tarkentaa kirjallisen lähdeaineiston 

antamaa kuvaa fuusiotapauksista sekä varmistaa kirjallisen aineiston perusteella 

vedettyjä johtopäätöksiä fuusiotapausten motiiveista. Samalla haastattelu tarjosi 

tilaisuuden aiheen syventämiseen haastateltavien näkökulmien ja omakohtaisten 

kokemusten kautta.
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4. Caset

4.1 Case Fortum Oyj1

Tämän tutkimuksen kohteista ensimmäisenä käsitellään Fortumia. Fortum on yksi 

Pohjoismaiden johtavista energiayhtiöistä, joka muodostettiin yhdistämällä kaksi 

valtionyhtiötä Imatran Voima Oy (IVO) ja Neste Oyj. IVOn ja Nesteen omistus 

siirrettiin uuteen yhtiöön useilla liiketoimilla huhtikuusta 1998 alkaen. Fortumin 

osakkeen noteeraus Helsingin pörssissä alkoi 18. joulukuuta 1998. Yhtiön 

pääomistajana säilyi Suomen valtio, jonka omistusosuus Fortumista vuoden 1999 

lopussa oli 75,38 prosenttia. Fuusio ja pörssiin listautuminen eivät näin ollen vielä 

johtaneet valtionyhtiön yksityistämiseen.

Fuusiossa syntyneen Fortumin toiminta kattaa koko energiaketjun tuotannosta 

jalostukseen, jakeluun, markkinointiin ja energiaan liittyvään engineeringiin sekä 

käyttöön ja kunnossapitoon. Fortum on markkinajohtaja Itämeren alueella 

öljytuotteiden valmistajana ja markkinoijana. Sähkönjakelussa ja -myynnissä sekä 

sähkön- ja lämmöntuotannossa Fortum on toinen kahdesta suurimmasta yhtiöstä 

pohjoismaisilla markkinoilla. Kotimarkkinoidensa Pohjoismaiden ja Saksan lisäksi 

Fortum toimii muualla Euroopassa ja valituilla kohdemarkkinoilla kansainvälisesti. 

Kaikkiaan toimintaa on yli 30 maassa. Fortumin liikevaihto vuonna 1999 oli noin 

48,9 miljardia markkaa ja henkilöstöä yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 17 461 

henkeä.

FORTUM

Öljy ja Kaasu Sähkö ja lämpö

I Käyttö ja kunnossapito Engineering

Kuva 3 Fortumin liiketoimintarakenne

1 Tässä case-analyysissä lähteenä on käytetty liitteessä 1 lueteltua lähdeaineistoa.
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4.1.1 Neste Oyj

Fortumm fuusion toinen osapuoli Neste Oyj oli öljy-, energia-ja kemianteollisuuden 

yritys, jonka keskeisen markkina-alueen muodostivat Itämeren ympärillä olevat maat. 

Yhteensä konsernilla oli toimintaa yli 30 maassa. Asiakkaita olivat niin 

monikansalliset öljy-yhtiöt, teollisuusyritykset kuin yksityiset kuluttajatkin. 

Liikevaihto vuonna 1997 oli noin 45,7 miljardia markkaa ja henkilöstön lukumäärä 

keskimäärin 8 704 henkeä.

Neste oli valtionyhtiö, jonka yksityistäminen aloitettiin vuonna 1995. Tällöin 

Nesteestä tuli pörssiyhtiö, johon valtio jäi kuitenkin suurimmaksi 

osakkeenomistajaksi 83,17 prosentin osuudellaan. Yhtiön markkina-arvo kasvoi noin 

70 prosenttia listautumisvuodesta 1995 vuoteen 1997 ja Nesteen kurssikehitys seurasi 

pitkälti HEX-indeksin kehitystä. Yhtiön liikevaihto pysytteli viimeisimmän viiden 

vuoden aikana melko tasaisena, mutta liikevoitto laski. Yhtiön kannattavuus ei ollut 

kovinkaan hyvä ja vuonna 1997 sijoitetun pääoman tuotto oli 7,5 prosenttia. Yhtiön 

omavaraisuusaste oli 38 %.
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Kuva 4 Nesteen liikevaihdon ja sijoitetun pääoman tuoton kehitys 1993-1997

Nesteen liiketoiminta oli jaettu viiteen toimialaan, jotka olivat öljy, öljynetsintä- ja 

tuotanto, energia, kemia ja muut liiketoimintayksiköt. Öljy-toimiala koostui 

yhtenäisestä öljyketjusta, johon kuuluivat raakaöljyn ja muiden raaka-aineiden 

hankinta, öljynjalostus, öljytuotteiden markkinointi, raakaöljyn ja öljytuotteiden 

kansainvälinen kauppa sekä logistiikka. Öljyn osuus konsernin liikevaihdosta oli noin 

78 % ja öljytradingin osuus tästä noin 30 %. Öljyntuotannon Neste oli keskittynyt 

Norjaan ja Lähi-itään. Yhtiö tuotti öljyä ja kaasua Norjassa kahdelta kentältä sekä
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öljyä Omanissa useista esiintymistä. Neste oli keskittänyt myös öljynetsintänsä 

tuotantomaihin. Öljynetsintä ja -tuotanto muodostivat noin 3% yhtiön 

kokonaisliikevaihdosta. Energia-toimiala koostui Nesteen maakaasu-, nestekaasu- ja 

energiantuotantotoiminnasta sekä aurinko- ja tuulienergiayksiköstä. Toimialan 

tehtävänä oli harjoittaa ja laajentaa Nesteen liiketoimintaa energiamarkkinoilla. 

Energialiiketoiminnan osuus yhtiön liikevaihdosta oli noin 8 %. Kemian liiketoiminta 

puolestaan kehitti, valmisti ja markkinoi kemianteollisuuden tuotteita ja polymeerejä, 

lähinnä liimahartseja ja teollisia pinnotteita. Toimialalla oli 36 tuotantolaitosta 17 

maassa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Kemian liiketoiminta muodosti 

yhtiön liikevaihdosta noin 10 %. Muihin liiketoimintayksiköihin sisältyivät konsernin 

teknologia ja Neste Engineeging-toiminta. Näiden osuus yhtiön liikevaihdosta oli 

noin 1 %.

LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

Kuva 5 Nesteen liikevaihdon jakauma vuonna 1997

Neste perustettiin vuonna 1948 valtionyhtiönä turvaamaan Suomen öljynsaantia. 

Aluksi keskityttiin öljytuotteiden tuontiin, mutta jo 1950-luvulla Neste laajensi 

toimintaansa öljynjalostukseen rakentamalla jalostamon Naantaliin ja myöhemmin 

toisen Porvooseen. Öljynjalostuksen johdosta Nesteen liiketoiminta kytkeytyi 

kiinteästi Neuvostoliittoon, koska tarvittava raakaöljy tuotiin pääsääntöisesti idästä. 

Kylmän sodan aikana idän ja lännen välissä tasapainottelevalle Suomelle Nesteestä 

muovautuikin tärkeä uiko- ja kauppapoliittinen väline. Raakaöljyn tuonnin sitominen 

pääosin Neuvostoliittoon ja Nesteen asema suomalaisen idänkaupan tukipylväänä 

vaikutti yhtiön liiketoimintaan aina Neuvostoliiton romahtamiseen eli vuoteen 1991 

asti. Turvatakseen Suomen öljynhuollon kylmän sodan poliittisessa ilmapiirissä Neste
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lähti mukaan myös laivanvarustukseen. Yhtiö osti ensimmäisen oman tankkerinsa 

vuonna 1948 ja 1970-luvulla Nesteellä oli jo Suomen suurin kauppalaivasto.

Nesteen öljynjalostustoiminta kasvoi rajusti aina ensimmäiseen öljykriisiin eli 

vuoteen 1973 asti ja yhtiö kehittyi Suomen suurimmaksi teollisuusyritykseksi. 1980- 

luvulle tultaessa Neste oli öljy-, energia- ja kemianteollisuuden yritys, jonka oli 

mietittävä uusia strategisia kasvumahdollisuuksia, koska yhtiön pääliiketoiminta öljy 

ei kasvua enää taijonnut. 1970-luvun öljykriisien jälkeen öljynkulutus ei enää 

kääntynyt nousuun, vaan se vakiintui kotimarkkinat täyttämälle tasolle noin 12 

miljoonaan tonniin vuodessa. Samalla öljyn osuus Suomen energianhuollosta 

vähentyi 50 prosentista noin 30 prosenttiin. Tämän seurauksena Neste päätti 

kansainvälistyä ja laajentua uusille markkinoille sekä aloille, joiden toiminta perustui 

öljyn jatkojalostamiseen ja missä öljyn kilpailukyky säilyisi. Näiksi aloiksi 

muodostuivat liikenne, jossa öljy polttoaineena olisi hankalasti korvattavissa sekä 

petrokemia, jossa öljy säilyisi välttämättömänä lähtöaineena. Liikenteen alalla Neste 

panosti huoltamoketj un rakentamiseen. Yhtiö osti 1980-luvulla kolme suomalaista 

öljytuotteiden markkinointiyhtiötä: Unionin, Finnoilin ja Kesoilin, joista se rakensi 

yhtenäisen Neste-asema ketjun. Neste laajensi vähittäismyyntiketjuaan 1990-luvulla 

lisäksi Venäjälle, Baltian maihin, Puolaan ja Saksaan. Petrokemiassa Neste laajentui 

ja kansainvälistyi yritysostojen sekä investointien avulla kasvaen Euroopan johtavaksi 

perusmuovien tuottajaksi. Energialiiketoiminnan puitteissa Nesteen laajentumista sen 

sijaan rajoittivat IVOn ja muiden sähköntuottajien asemat. Yhtiö laajensi tästä 

huolimatta kaasuliiketoimintaansa yhteistyössä venäläisten kanssa. 1980-luvun 

alkupuolella Neste aloitti lisäksi kansainvälisen öljy-tradingin, joka kasvatti yhtiön 

liikevaihtoa vuosittain 25-50 prosentilla.

1990-luvulla Neuvostoliiton romahtaessa ja laman koetellessa Suomea Nesteen 

liiketoiminta joutui vaikeuksiin. Lisäksi Nesteen liiketoimintaan vaikutti samoihin 

aikoihin tapahtunut pitkään säädellyn öljyntuonnin vapautuminen Suomen liittyessä 

Euroopan Unionin jäseneksi. Näiden seurauksena Neste lähti keskittämään toimintaa 

ydinosaamiseensa. Yhtiö päätti luopua muovituotannostaan, jossa se globaalisti 

tarkasteltuna oli todennut olevansa liian pieni Euroopan johtavasta asemastaan
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huolimatta. Lisäksi Neste aloitti organisaation saneerauksen, jossa se yhdisti 

öljyliiketoimintansa “öljyketjuksi” ja tällä tavoin vahvisti ydinosaamistaan 

pääliiketoiminnassaan. Yhtiössä lähdettiin kehittämään myös Itämeri-strategiaa, jonka 

puitteissa Neste pyrki laajentumaan Baltian ja itämeren alueen johtavaksi öljy- 

yhtioksi. Neste tähtäsi myös sähkömarkkinoille energiatoimialan eli maakaasun 

turvin, sillä siinä nähtiin tulevaisuuden kasvun mahdollisuudet.

4.1.2 Imatran Voima Oy - IVO

Fortum in fuusion toinen osapuoli Imatran Voima Oy oli kansainvälinen 

energiapalvelujen kokonaisosaaja, jonka kotimarkkina-alueen muodostivat 

Pohjoismaat. Kotimarkkinoillaan IVO oli toiseksi suurin energiayhtiö ja Euroopassa 

yhtiö kuului 15 suurimman joukkoon. Euroopan lisäksi muita kohdealueita olivat 

Kaakkois-Aasia, Venäjä ja Kiina. IVOn liikevaihto vuonna 1997 oli noin 13,8 

miljardia markkaa ja henkilöstöä yhtiön palveluksessa oli 8 901 henkeä. IVO oli 

valtionyhtiö, josta valtion omistusosuus oli 95,60 prosenttia. Loput 4,4 prosenttia 

osakkeista olivat Kansaneläkelaitoksen omistuksessa. IVOa oltiin muiden 

valtionyhtiöiden tapaan yksityistämässä ja viemässä pörssiin omana yhtiönään ennen 

suunnitelmia Nesteen ja IVOn liiketoimintojen yhdistämisestä.

IVOn liiketoiminta oli kasvanut viimeisimmän viiden vuoden aikana merkittävästi. 

Liikevaihto oli kaksinkertaistunut ja tulos oli jatkuvasti parantunut. Yhtiön 

kannattavuus oli myös parantunut ja sijoitetun pääoman tuotto oli 11,8 prosenttia 

vuonna 1997 ennen fuusioitumista Nesteen kanssa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 40
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Kuva 6 IVOn liikevaihdon ja sijoitetun pääoman tuoton kehitys 1993-1997

44



IVOn liiketoiminta oli jaettu varsinaisesti neljään toiminta-alueeseen: energiaan, 

käyttö-ja kunnossapitoon, engineering-toimintaan sekä energianmittaukseen. Energia 

oli yhtiön pääliiketoiminta ja se koostui voimantuotannosta ja sähkökaupasta sekä 

sähkönsiirrosta ja jälleenmyynnistä. Energiantuotannossa käytettiin hyväksi 

vesivoimaa, ydinvoimaa, hiiltä, maakaasua, turvetta, biopolttoaineita sekä vähäisessä 

määrin öljyä. Energia muodosti koko konsernin liikevaihdosta noin 70 %. Käyttö- ja 

kunnossapitoliiketoiminta kattoi voimalaitosten käytön ja kunnossapidon sopimusten 

mukaan joko kokonaisvastuu!lisesti tai vain yksittäisin huoltotoimenpitein. Käyttö-ja 

kunnossapitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli noin 7 %. Engineering- 

liiketoiminta oli erikoistunut voimantuotanto- ja siirtojärjestelmien kokonais- ja 

osatoimituksiin, rautateiden sähköistykseen ja antennimastojen rakentamiseen. 

Kokonaistoimitusten lisäksi liiketoiminta tarjosi projektinjohto-, suunnittelu- ja 

konsulttipalveluja. Engineering-liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli noin 14 %. 

Energianmittausliiketoiminta puolestaan keskittyi energianmittauksessa ja 

sähkönkäytön ohjauksessa tarvittavien laitteiden, järjestelmien ja palvelujen 

kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin. Toiminnasta vastasi Enermet- 

konsemi ja liiketoiminnan osuus koko yhtiön liikevaihdosta oli noin 3 %.

Kuva 7 IVOn liikevaihdon jakauma vuonna 1997

IVO perustettiin valtionyhtiöksi vuonna 1932 ja sen toiminta keskittyi aluksi 

vesivoimalaitosten ja voimansiirtojäijestelmien rakentamiseen ja käyttöön Suomessa. 

Yhtiö perustettiin Nesteen tapaan yhteiskunnalliseksi instituutioksi, jonka toiminta- 

ajatuksena oli Suomen energiatuotannon turvaaminen. 1960-luvulla IVO alkoi 

laajentaa toimintaansa. Yhtiö rakensi Pohjoismaiden suurimman hiilivoimalaitoksen

45



sekä sähkönsiirtoyhteyden entisen Neuvostoliiton ja Suomen sekä Suomen ja Ruotsin 

välille. Samalla vuosikymmenellä IVO aloitti lisäksi Suomen rautatiejäijestelmän 

sähköistämisen. 1970-luvulla yhtiö aloitti ydinvoimaan perustuvan sähköntuotannon 

ottamalla käyttöön Loviisan ydinvoimalaitoksen ja myöhemmin IVO hankki osuuden 

myös Olkiluodon ydinvoimalasta. 1980-luvulla IVO kehitti osaamistaan sähkön ja 

lämmön yhteistuotannossa sekä laajensi engineering-toimintaansa en puolille 

maailmaa. IVOsta oli kehittynyt energia-alan monitoimiyritys.

1990-luvulla IVO laajensi edelleen toimintaansa sekä pääliiketoimintaansa energiaan 

liittyen että “rönsyili” myös sen ulkopuolelle. IVO oli tytär- ja osakkuusyhtioidensa 

kautta mukana mm. teleoperaattoritoiminnassa (Telivo Oy), antennimastojen 

(Transmast Oy) sekä infrapunakuivaimien (Infrarödteknik AB) toimittamisessa. 

Energialiiketoimintaan liittyen IVO aloitti käyttö- ja kunnossapitopalveluiden 

tarjoamisen sekä laajensi toimintaansa Ruotsissa useiden yritysostojen avulla 

vuodesta 1996 alkaen. Samaan aikaan ruotsalainen valtion energiayhtiö Vattenfall 

työntyi entistä vahvemmin Suomen markkinoille yritysostojensa avulla. Tämä kehitys 

liittyi sähkömarkkinoiden vapauttamiseen, joka toteutui sekä Suomessa että Ruotsissa 

vuodesta 1996 alkaen. Markkinoiden avautumiseen liittyi myös Suomen kattavan 

suurvoimansiirtoverkon myyminen IVOlta Suomen Kantaverkko Oyj:lle vuonna 

1997. IVO joutui näin luopumaan monopoliasemastaan suurvoimansiirtoverkoissa. 

Tätä liiketoimintaa yhtiö lähti korvaamaan vastaavalla, mutta lähempänä asiakasta 

olevalla jakeluverkkotoiminnalla sekä vahvistamalla asemiaan muissa Pohjoismaissa.

IVO aloitti toimintansa keskittämisen entistä vahvemmin pääliiketoimintaansa 

energiaan 1990-luvun puolivälistä lähtien. Tähän kehitykseen vaikutti 

sähkömarkkinoiden vapauttaminen Pohjoismaissa sekä myöhemmin toteutettava 

energiamarkkinoiden vapauttaminen muualla Euroopan Unionin alueella. 

Markkinoiden vapautuessa monopoliasemassa olevien valtion sähköyhtiöiden 

liiketoiminta oli muuttumassa vähitellen aidoksi liiketoiminnaksi ja kilpailuksi. IVOn 

oli tästä syystä kohennettava ja keskitettävä liiketoimintaansa, jotta yhtiö pystyisi 

vastaamaan tulevaisuuden odotuksiin sekä myös käyttämään hyödykseen 

tulevaisuuden mahdollisuudet. Lisäksi IVOn suunnitelmat yksityistämisestä ja
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pörssiin listautumisesta vaikuttivat yhtiön halukkuuteen keskittää liiketoimintaa. 

1990-luvulla sijoittajat arvostavat fokusoituneita yhtiöitä monialaisten sijaan ja tämän 

takia IVOn oli karsittava turhat “rönsyt” toiminnastaan ennen yhtiön yksityistämistä.

4.1.3 Fuusiotyyppi: Horisontaalinen fuusio

Nesteen ja IVOn yhdistyminen oli kahden valtion omistaman energiayhtiön liitto. 

Kokoluokaltaan yhtiöt olivat lähes samankokoiset henkilökunnan määrällä mitattuna, 

mutta liikevaihdolla tarkasteltuna Neste oli noin kolme kertaa IVOa suurempi. 

Molemmat yhtiöt toimivat energia-alalla, mutta yhtiöiden liiketoiminnat olivat 

pikemminkin toisiaan täydentäviä kuin toistensa suoranaisia kilpailijoita. Neste oli 

öljy-yhtiö, kun taas IVO toimitti energiamarkkinoille sähköä. Nesteellä oli kuitenkin 

maakaasunsa johdosta jonkin verran myös sähköliiketoimintaa ja yhtiössä kaavailtiin 

laajentumista entistä voimakkaammin tälle sektorille. Toistensa kilpailijoita yhtiöt 

olivat lämpömarkkinoilla, jossa ne taijosivat vaihtoehtoisia lämmitysmuotoja - Neste 

öljylämmitystä ja IVO luonnollisesti sähkölämmitystä. Lisäksi yhtiöillä oli 

päällekkäistä liiketoimintaa uusiutuvissa energiamuodoissa eli aurinko- ja 

tuulienergiassa. Yhtiöt toimivat samoilla energiamarkkinoilla myös siinä mielessä, 

että niillä oli maantieteellisesti tarkasteltuna samankaltainen markkina-alue. Neste 

keskittyi Itämeren ympärillä oleviin maihin ja IVO puolestaan piti kotimarkkinoinaan 

Pohjoismaita. Näin ollen Nesteen ja IVOn yhdistymistä voidaan luonnehtia 

horisontaaliseksi fuusioksi, jossa yhdistyivät kaksi toisiaan täydentävää 

energiayhtiötä.

Nesteen ja IVOn yhdistäminen ei ollut täysin uusi ajatus, sillä yhtiöiden yhteistyön 

mahdollisuuksia, varsinkin maakaasun puitteissa, oli kartoitettu jo 1970-luvulla. 

Tällöin Nesteen silloista toimitusjohtajaa Uolevi Raadetta oltiin nostamassa 

molempien yhtiöiden johtokuntien puheenjohtajaksi (Kuisma 1997). Lisäksi Neste ja 

IVO olivat tehneet konkreettista yhteistyötä 1980-luvulla kehittäessään sähköautoa. 

Molempien yhtiöiden taustoista löytyi lisäksi yhtäläisyyksiä. Sekä IVO että Neste 

olivat valtionyhtiöitä, jotka oli perustettu turvaamaan Suomen energianhuoltoa. Tästä 

johtuen molemmilla yhtiöillä oli vahva yhteiskunnallisen instituution leima 

toiminnassaan ja niitä ei varsinaisesti voinut luokitella puhtaiksi liikeyrityksiksi.
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Valtion yksityistämiskehityksen linjaa noudattaen molempia yhtiöitä oltiin kuitenkin 

kehittämässä yksityisen omistuksen suuntaan. Nesteessä tämä kehitys oli alkanut jo 

vuonna 1995, kun yhtiö listattiin pörssiin. IVOn osalta pörssiin listautumista vasta

suunniteltiin.

Nesteen ja IVOn yhdistäminen vuonna 1998 ei ollut perinteinen tasavertainen fuusio, 

jota molemmat osapuolet halusivat, vaan kyseessä oli lähinnä vapaaehtoinen 

“pakkoliitto”, jota yhtiöiden yhteinen omistaja eli valtio ajoi. IVOn puolelta fuusiota 

jopa vastustettiin. IVOssa valmisteltiin yhtiön yksityistämistä samaan tapaan kuin 

Nesteessä vuonna 1995 ja yhtiö uskoi selviytyvänsä yritysostostrategiallaan 

vapautuvilla energiamarkkinoilla. Fuusio Nesteen kanssa koettiin lähinnä Nesteen 

liiketoiminnan pelastamisena, josta IVO itse ei hyötyisi mitään. Yhdistyminen 

toteutettiin kuitenkin tästä huolimatta ja vielä varsin vauhdikkaasti. Organisaatioita ei 

kuitenkaan ollut alun alkaen tarkoitus varsinaisesti yhdistää, vaan Nesteen ja IVOn 

suunniteltiin jatkavan toimintaa itsenäisinä yksikköinä saman holding-yhtiön 

alaisuudessa. Tästä kuitenkin luovuttiin ja yhtiöiden organisaatiot integroitiin. Valtion 

omistusosuus uudesta yhtiöstä oli aluksi 97,5 prosenttia, mutta pörssiin listautumisen 

yhteydessä joulukuussa 1998 omistus väheni 75,46 prosenttiin.

Nesteen ja IVOn yhdistyttyä Fortumiksi liiketoiminnot uudessa yhtiössä jakautuivat 

siten, että öljyn ja kaasun osuudeksi koko yhtiön liikevaihdosta tuli noin 62 

prosenttia. Tästä öljytradingin osuus oli kuitenkin noin 20 prosenttia, joten 

varsinaiseksi öljy- ja kaasuliiketoiminnan osuudeksi jäi noin 40 prosenttia. Sähkö- ja 

lämpöliiketoiminta muodostivat koko yhtiön liikevaihdosta noin 20 prosenttia eli 

puolet öljyn ja kaasun liikevaihdosta. Loput 20 % liikevaihdosta kertyivät käyttö- ja 

kunnossapidosta, engineering-toiminnasta sekä kemiasta. Kemian liiketoiminta 

muodosti tästä noin puolet eli 10 prosenttia, mutta liiketoiminnasta luovuttiin vuoden

1999 aikana.
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LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

Kuva 8 Fortumin liikevaihdon jakauma vuonna 1998

Johtotehtävät uudessa yhtiössä järjesteltiin niin, että johtamisesta vastaa hallitus ja 

pääjohtaja, jotka toimivat hallintoneuvoston valvonnassa. Hallintoneuvostossa on 10- 

20 jäsentä. Hallitukseen valittiin 7 jäsentä ja hallituspaikat jaettiin siten, että IVOja 

Neste saivat molemmat kaksi jäsentä hallitukseen. Sen lisäksi hallitukseen nimettiin 

kaksi ulkopuolista jäsentä sekä hallituksen puheenjohtajaksi kauppa- ja 

teollisuusministeriöstä siirtyvä Matti Vuoria, joka oli toiminut fuusiohankkeessa 

mukana valtion edustajana. Fortumin pääjohtajaksi nimitettiin IVOn toimitusjohtaja 

Heikki Marttinen. Kokonaisuutta tarkasteltaessa voidaan todeta, että Neste jäi 

alakynteen uuden yhtiön johdossa.

Nesteen ja IVOn yhdistäminen energia-alan suurkonserniksi on tuonut mukanaan 

monenlaisia ongelmia. Kahden erityyppisen yhtiön yhdistäminen on väistämättä 

johtanut yritys- ja johtamiskulttuurien törmäyksiin. Nesteen ja IVOn muokkaaminen 

yhtenäiseksi energiayhtiöksi ei ole myöskään toistaiseksi täysin onnistunut. Fortumin 

liiketulos on kuitenkin kehittynyt kohtuullisesti, mutta yhtiön kannattavuus on huono. 

Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 1999 oli 8,6 prosenttia. Fortumin osakekurssi ei ole 

myöskään kehittynyt odotetulla tavalla eli sen menestyminen rahoitusmarkkinoilla on 

ollut huono. Osakkeen kurssi lähti laskuun heti pörssiin listautumisen jälkeen ja on 

tämän jälkeen kehittynyt HEX-yleisindeksiä heikommin. Yhtiön kurssi on seuraillut 

pitkälti sähkömarkkinoiden yleistä kehitystä, koska Fortum mielletään markkinoilla 

pikemminkin sähköyhtiöksi öljy-yhtiön sijasta. Tämä selittää myös omalta osaltaan 

osakekurssin huonon kehityksen.
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4.1.4 Fuusion motiivit

4.1.4.1 Strategiset motiivit

Euroopan unionin alueella käynnissä oleva energiamarkkinoiden uudistumis- ja 

yhdentymiskehitys loi pohjaa Nesteen ja IVOn fuusiolle. Sähkö- ja kaasumarkkinoita 

oltiin vapauttamassa ja lisäksi öljyala eli murroksen keskellä. Sähkömarkkinoilla 

kilpailun vapauttaminen oli jo aloitettu ja Pohjoismaat olivat tämän kehityksen 

“kärkijoukoissa”. Suomessa sähkömarkkinat puolestaan olivat Pohjoismaiden 

vapaimmat. Kaasumarkkinoiden osalta kilpailun vapauttaminen oli tavoitteena. 

Öljytoimialalla Euroopan öljynjalostusteollisuus puolestaan kävi läpi murrosvaihetta, 

jota vauhdittivat EU:n päätökset liikennepolttoaineiden laatuvaatimusten 

tiukentamisesta sekä vuosia jatkunut öljy-yhtiöiden huono kannattavuus. Huono 

kannattavuus oli seurausta pitkään alhaalla olleesta raakaöljyn hinnasta sekä 

jalostuksen ylikapasiteetista. Tässä tilanteessa öljy-yhtiöiden oli mietittävä 

perusteellisesti strategioitaan. Seurauksena olivat öljyalan megafuusiot, joilla haettiin 

kustannustehokkuutta. Lisäksi öljy-yhtiöt olivat laajentamassa toimintaansa 

energiaan. Tätä kehitystä vauhdittivat ympäristökysymykset, joiden takia päästöjä tuli 

tulevaisuudessa laskea ja tavoitteeksi oli asetettu uusiutuvien energiamuotojen käytön 

lisääminen EU:n alueella.

Euroopassa tapahtuvan kehityksen seurauksena Nesteen ja IVOn fuusion 

taustamotiivina vaikutti suuremman yhtiökoon tavoitteleminen. Yhtiöiden 

yhdistymisen avulla suomalaisen energiateollisuuden markkina-asemaa ja 

kilpailukykyä vahvistettiin sekä Pohjoismaisilla että muun Euroopan 

energiamarkkinoilla. Nesteen ja IVOn omistajan eli valtion näkökulmasta fuusio 

nähtiin keinona säilyä kannattavasti mukana muuttuvilla energiamarkkinoilla. 

Sähkömarkkinoiden vapauttaminen oli lisännyt kilpailua kotimarkkinoilla ja näin 

ollen fuusion avulla varmistettiin edes yhden mittavankokoisen kotimaisen yhtiön 

säilyminen energia-alalla. Toisaalta, “kun valtio perustaa energiajäitinsä samaan 

aikaan kun se avaa markkinoita kilpailulle, herää epäilyksiä sekä valtion 

pyrkimyksistä että energiamarkkinoiden toimivuudesta” (Luotonen 1998).
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Fuusion taustalla vaikuttavana keskeisenä motiivina oli valtion halu yhdistää kaksi 

omistamaansa yhtiötä. Tähän vaikutti se, että energiamarkkinoiden alkaessa avautua 

Euroopassa Neste näytti äkkiä pieneltä öljy-yhtiöltä ja tulevaisuudessa kasvua 

odotettiin enemmänkin sähkö- ja kaasuliiketoiminnoista kuin öljyliiketoiminnasta. 

Tähän kehitykseen syynä olivat kansainväliset ilmastosopimukset sekä yleisesti ottaen 

ympäristölliset näkökohdat, joiden vaikutuksesta maakaasun kysynnän odotettiin 

kasvavan rajusti Euroopassa. Lisäksi öljyliiketoiminta oli kärsinyt pitkään alhaalla 

olleesta raakaöljyn hinnasta ja jalostuksen ylikapasiteetista. Näin ollen maakaasussa 

sekä siihen liittyvässä sähkön ja lämmön tuotannossa nähtiin energia-alan 

tulevaisuuden mahdollisuudet. Tämän johdosta Nesteessä oli päätetty luopua 

kemianteollisuudesta ja kehittää liiketoimintaa yhä enemmän energia-yhtiöiden 

suuntaan. Neste tavoittelikin sähkömarkkinoita maakaasunsa turvin ja tällä tavoin 

yhtiö olisi ajautunut IVOn kilpailijaksi samoille markkinoille. Fuusio oli näin ollen 

keino estää kahden valtionyhtiön välille syntyvä kilpailutilanne. Valtio-omistajan 

motiivina yhtiöiden yhdistämiselle saattoivat olla myös markkinatekniset näkökohdat. 

Fuusion alla Nesteen osakkeita olisi pitänyt myydä ulos lisää ja IVOn listaaminen 

pörssiin aloittaa. Vaihtoehdoksi nousi Nesteen ja IVOn liiketoimintojen 

sulauttaminen ja listaaminen pörssiin yhdistettynä energiayhtiönä. Yksi iso anti oli 

mahdollisesti helpompi ja parempi ratkaisu kuin myydä yleisölle kaksi keskiraskasta 

antia (Virta 1997). Lisäksi asiaan saattoi vaikuttaa se, että IVOn listaaminen pörssiin 

yksinään ei olisi onnistunutkaan. Tämän takia kaksi valtion energiayhtiötä päätettiin 

fuusioida ja tällä tavoin varmistaa IVOn pörssiin listaaminen ja yksityistämiskehitys.

Nesteen ja IVOn fuusion taustalla korostuivat energia-alan tulevaisuuden 

mahdollisuudet, jotka lisääntyisivät ja monipuolistuisivat energiamarkkinoiden 

avautuessa. Fuusion ajatuksena oli luoda erilaisia energiamuotoja joustavasti käyttävä 

yhtiö, joka palvelukykynsä ja teknisen etumatkansa takia pystyisi hyödyntämään 

säätelystä vapautuvia sähkömarkkinoita (Luotonen 2000). Fuusion tarkoituksena oli 

myös kasvattaa yhtiön kokoa, sillä yksinään IVO ja Neste eivät olisi kyenneet 

vastaamaan tulevaisuuden odotuksiin ja haasteisiin. Yhdistymisestä huolimattakin 

uusi yhtiö - Fortum on globaalisti tarkasteltuna vielä pieni yhtiö. Euroopan suurten 

maiden johtavat energiayhtiöt ja monikansalliset öljyjätit ovat yhtiötä monta kertaa
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suurempia. Uuden yhtiön vahvuudeksi arvioitiin kuitenkin koko energiaketjun 

hallinta ja eri energialähteisiin perustuvien vaihtoehtojen tarjonta. Lisäksi fuusion 

avulla uusi yhtiö saavutti vahvemman kassavirran ja taseen, jonka avulla yhtiön on 

mahdollista osallistua energia-alan rakennejäijestelyihin aktiivisemmin. Yleinen arvio 

oli, että toimijoiden määrä energia-alalla tulee vähenemään, mutta samalla 

markkinoiden vapautuessa kilpailu lisääntyy. Näin ollen IVOn ja Nesteen fuusiolla 

pyrittiin rakentamaan yhtiö, jolla olisi paremmat mahdollisuudet pysyä markkinoiden 

muutoksessa mukana.

Tulevaisuuden tuomiin mahdollisuuksiin liittyi myös ns. pohjoinen ulottuvuus, joka 

nousi fuusion taustamotiivina esille. Pohjoisella ulottuvuudella tarkoitettiin Venäjän 

ja Itämeren alueen kytkemistä länsieurooppalaiseen kehitykseen. Tässä tärkein 

toimiala olisi energia. Euroopassa energian ja lähinnä kaasun kulutuksen arvioitiin 

kasvavan rajusti lähivuosikymmeninä ja Venäjä puolestaan olisi kaasun ensisijainen 

lähdemaa. Suomen sijainti näiden kahden markkma-alueen välissä ja varsinkin 

Nesteen kokemus sekä aikaisempi yhteistyö Venäjän kanssa antoivat Suomelle hyvät 

edellytykset hyödyntää tulevaisuuden mahdollisuuksia. Venäjältä tuleva maakaasu 

voitaisiin johtaa Suomen kautta Länsi-Euroopan kaasuverkkoon. Fuusion yhtenä 

motiivina oli näin ollen Nesteen ja IVOn kaasuliiketoiminnan vahvistaminen. 

Yhdistymistä pidettiin tästä näkökulmasta loogisena toiminnan kehittämisenä, koska 

kaasun avulla öljy- ja sähköyhtiö kytkeytyvät toinen toisiinsa. Öljy-yhtiöissä öljy ja 

kaasu liittyvät yhteen, koska niitä tuotetaan usein samoilta kentiltä. Kaasua 

puolestaan käytetään yhä enemmän sähkön tuotannossa, joten tämän johdosta öljy- ja 

sähköyhtiöillä on yhteistä “kosketuspintaa”.

Nesteen ja IVOn fuusio antoi myös mahdollisuuden nopeuttaa molempien yhtiöiden 

tahoillaan aloittamaa fokusoitumista puhtaiksi energiayhtiöiksi. Fuusion jälkeen 

ydinliiketoimintojen ulkopuolella olevista toiminnoista päätettiin luopua kokonaan ja 

samanaikaisesti uuden yhtiön tavoitteeksi asetettiin ydinlnketoimintojen 

vahvistaminen investoinneilla ja yritysostoilla yhtiön kotimarkkina-alueella Pohjois- 

Euroopassa. Fortumin tavoitteena on profiloitua terävästi energiayhtiöksi.

52



4.1.4.2 Taloudelliset motiivit

Nesteen ja IVOn fuusiossa taloudellisia motiiveja ei juurikaan tuotu esille. 

Taloudellisena motiivina yhtiöiden yhdistämiselle esitettiin lähinnä tehokkuuden 

parantaminen fuusiolla saavutettavien synergioiden ansiosta. Kustannussäästöjä 

ennakoitiin syntyvän jonkin verran pääkonttori-ja hallintotoimintojen yhdistämisestä 

sekä tutkimuksen ja kehittämisen, engineering-toiminnan sekä käyttö- ja 

kunnossapitotoiminnan päällekkäisyyksien poistamisesta. Lisäksi synergiahyötyjä 

odotettiin syntyvän kaasuliiketoiminnan puitteissa, jossa Nesteen ja IVOn 

liiketoiminnat voitaisiin yhdistää. Synergiahyötyjä odotettiin syntyvän myös 

markkinoinnissa, jossa mahdollisimman monia asiakkaita voitaisiin lähestyä 

mahdollisimman monella konsernin tuotteella eli pystyttäisiin hyödyntämään 

tuotteiden ristiinmyyntiä. Tällöin öljyä voitaisiin markkinoida sähköasiakkaille ja 

päinvastoin sähköä öljyasiakkaille. Lisäksi fuusion seurauksena uudella yhtiöllä olisi 

hyvät jakelukanavat tuotteilleen. Nesteellä oli laaja vähittäismyyntiverkosto, jota 

pystyttäisiin käyttämään hyväksi myös sähkön myynnissä ja markkinoinnissa. 

Tehokkuutta fuusiosta ennakoitiin syntyvän myös uuden johdon avulla. Uuden 

energiayhtiön johto sitoutuisi tiettyihin toimintamalleihin, joiden uskottiin parantavan 

yhtiön kannattavuutta. Kannattavuuden arvioihinkin paranevan ennen kaikkea juuri 

johdon toimien ansiosta pikemminkin kuin synergiahyötyjen avulla.

Fuusion ja uuden yhtiön pörssiin listautumisen motiivina oli varmasti myös lisäarvon 

tuottaminen osakkeenomistajille. Fuusio oli osa sekä Nesteen että IVOn aloittamaa 

fokusoitumisstrategiaa puhtaiksi energiayhtiöiksi. Liiketoimintojen yhdistämisen ja 

ydintoimintoihin keskittyvän toiminnan myötä osakkeiden arvon uskottiin kehittyvän 

myönteisesti ja tuottavan näin lisäarvoa omistajille.

Kaiken kaikkiaan Nesteen ja IVOn fuusio perustui lähinnä strategisten motiivien ja 

tulevaisuuden visioiden varaan. Taloudellisia motiiveja tai synergiahyötyjä ei 

fuusiolle juurikaan pystytty esittämään. Tämä johtui siitä, että joko niitä ei 

merkittävästi ollut olemassa tai sitten yhdistyminen toteutettiin niin vauhdikkaasti 

ettei kaikkia seikkoja välttämättä ehditty miettiä loppuun asti. Tätä kuvastaa myös se, 

että uuden yhtiön strategiat julkaistiin pörssiin listautumisen yhteydessä, mutta
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yhdistymisestä saatavia hyötyjä ryhdyttiin miettimään laajemmassa mittakaavassa 

varsinaisesti vasta tämän jälkeen. Taloudellisten motiivien vähäisyys fuusion 

julkistamisen yhteydessä voi johtua myös siitä, että fuusio suunniteltiin pääosin 

valtio-omistajan taholla. Tällä taholla ei välttämättä kuitenkaan ollut resursseja lähteä 

arvioimaan kahden erityyppisen energiayhtiön yhdistämisellä saavutettavia 

taloudellisia hyötyjä.

Fortumin perustamisidea ja strategia ovat edelleen vaikeita hahmottaa, vaikka 

energiayhtiöllä on jo ensimmäinen yhteinen toimintavuosi takanaan. Tähän vaikuttaa 

osittain se, että markkinoilla ei energia-alaa toimialamielessä vielä tunneta. 

Euroopasta löytyy yhtiöitä, joilla on sekä sähkö-, kaasu- että öljyliiketoimintaa, mutta 

nämä yhtiöt ovat monialayhtymiä. Fortum sen sijaan on ensimmäinen fuusiolla 

toteutettu öljy- ja sähköyhtiön liitto, jossa toiminta on pyritty integroimaan. Näin 

ollen yhtiö on edelläkävijä ja sitä ei vielä osata sijoittaa toimialamielessä 

markkinoille. Tällä hetkellä Fortum luokitellaankin yleisesti sähköyhtiöksi ja yhtiön 

kurssi seurailee sähkömarkkinoita.

4.2 Case Stora Enso Oy f

Toisena tutkimuskohteena tässä tutkimuksessa on Stora Enso. Stora Enso on yksi 

maailman johtavista metsäteollisuusyhtiöistä. Yhtiö aloitti toimintansa joulukuussa 

1998 suomalaisen Enson ja ruotsalaisen STORAn yhdistyessä. Stora Enso on 

pörssiyhtiö, jonka osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman pörsseissä. Yhtiön 

kotipaikka on Helsinki. Stora Enson päätuotealueita ovat aikakauslehti- ja 

sanomalehtipaperit, hienopaperit sekä pakkauskartongit. Näiden tuotteiden 

valmistajana yhtiö kuuluu maailmaan suurimpiin. Lisäksi Stora Ensolla on 

huomattavaa sahateollisuutta. Stora Enson liikevaihto vuonna 1999 oli noin 63 

miljardia markkaa. Yhtiön palveluksessa oli yli 40 000 henkilöä yli 

neljässäkymmenessä maassa. Stora Enson päämarkkina-alue on Eurooppa, mutta 

konsernin maailmanlaajuinen rakenne mahdollistaa asiakaspalvelun ja toimintojen 

kehittämisen kaikkialla maailmassa.

2 Tässä case-anaiyysissä lähteenä on käytetty liitteessä 2 lueteltua lähdeaineistoa.
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Taloushallintoja lakiasiat
Konsernin tukitoiminnot Rahoituspalvelut

Resurssit Toimitus johtaja Yritysstrategia ja
Henkilöstä Varatoimitusjohtaja liiketoiminnan kehittäminen

Tuottavuuden parantaminen Viestintä ja sijoittajasuhteet

Aikakauslehti
paperi

Sanoma
lehtipaperi Hienopaperi : Rakkauskartongit

Sahatavara Sellu Tukkuritoimnta
j Aasian

liiketoiminnot

Kuva 9 Stora Enson rakenne vuonna 1999

4.2.1 Enso Oyj

Stora Enson fuusion toinen osapuoli Enso Oyj oli metsäteollisuusyhtiö, jonka 

päätuotteita olivat graafisen tiedonvälityksen ja pakkausteollisuuden tarvitsemat 

paperit ja kartongit sekä mekaaniset puunjalosteet. Yhtiön päämarkkina-alueen 

muodostivat Eurooppa, Kaukoitä ja Kaakkois-Aasia. Enson liikevaihto vuonna 1997 

oli 29,3 miljardia markkaa ja henkilöstön lukumäärä keskimäärin 19 870 henkeä. 

Enso oli pörssiyhtiö, jonka suurin osakkeenomistaja oli Suomen valtio. Valtion 

omistusosuus yhtiön osakkeista oli 44,1 prosenttia ja äänivallasta 46,8 prosenttia.

Enso oli määrätietoisesti kasvattanut liiketoimintaansa kotimaassa viimeisimmän 

kymmenen vuoden aikana. Yhtiön liikevaihto oli kolminkertaistunut ja paperin sekä 

kartongin tuotantokapasiteetti oli kasvanut 1,7 milj. tonnista 6,7 milj. tonniin. Enso 

oli Euroopan toiseksi ja maailman kuudenneksi suurin paperin ja kartongin 

valmistaja. Yhtiön kannattavuus ennen fuusiota oli tyydyttävä ja sijoitetun pääoman 

tuotto noin 9,3 %. Enson omavaraisuusaste oli viimeisimmän viiden vuoden aikana 

parantunut ja vuonna 1997 se oli noin 40 prosenttia. Enson osakkeen kurssikehitys oli 

ollut nousevaa, vaikkakin vuodesta 1994 lähtien osakekurssi oli kehittynyt HEX- 

yleisindeksiä heikommin. Yhtiön markkina-arvo oli 1990-luvun kuluessa kasvanut 

kuitenkin yli kolminkertaiseksi.
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Kuva 10 Enson liikevaihdon ja sijoitetun pääoman tuoton kehitys 1993-1997

Enson liiketoiminta jakautui neljään tulosryhmään, jotka olivat perusteollisuus, 

pakkauskartongit, hienopaperit ja puupitoiset painopaperit. Perusteollisuuden 

tulosryhmä vastasi raaka-aine huollosta ja siihen kuuluivat sahat, 

markkinasellutehtaat, puunhankinta ja energiatalous. Perusteollisuuden osuus koko 

yhtiön liikevaihdosta oli noin 20 %. Pakkauskartonki-ryhmään sisältyivät 

kuluttajapakkauskartongit, aaltopahvi ja sen raaka-aineet sekä hylsyt ja 

hylsykartongit. Näiden osuus liikevaihdosta oli noin 24 %. Hienopaperi-tulosryhmän 

muodostivat puolestaan graafiset paperit, toimistopaperi sekä erikois- ja digitaaliset 

painopaperit. Hienopapereiden osuus koko yhtiön liikevaihdosta oli noin 24 %. 

Puupitoiset painopaperit-ryhmään sisältyivät sanomalehti-, aikakauslehti- sekä 

erikoispaperit ja nämä muodostivat liikevaihdosta noin 27 %.

Kuva 11 Enson liikevaihdon jakauma vuonna 1997

Enso perustettiin vuonna 1872 ja pörssiin yhtiö listautui vuonna 1916. Vuonna 1927 

yhtiön nimeksi tuli Enso-Gutzeit Osakeyhtiö. Enso Oyj syntyi ja aloitti toimintansa 

vuonna 1996, kun Enso-Gutzeit Oy ja Veitsiluoto Oy fuusioituivat.
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Kansainvälistymisen Enso aloitti 1960-luvulla. Metsäteollisuuden lisäksi yhtiö 

haijoitti mm. laivaus- ja koneenrakennustoimintaa sekä kemianteollisuutta. Yhtiö 

kuitenkin luopui ydintoimintaansa kuulumattomista aloista ja keskittyi vahvistamaan 

asemaansa metsäteollisuudessa. Fokusoitumista metsäteollisuuteen Enso toteutti 

joistakin toiminnoista luopumisen lisäksi tekemällä yritysostoja ja investoimalla 

useisiin hankkeisiin. Tärkeimmät näistä on esitetty taulukossa 5.

Vuosi Kohde Tuotteet Toimenpide
1986 Tervakoski Oy Erikoispaperit Yritysosto
1986 Ahlström, Varkaus Hienopaperi ja puupitoinen painopaperi, sahatavara Yritysosto
1989/1994 Berghuizer

Papierfabriek N.V.
Hienopaperi Yritysosto

1992 Enocell Oy Lyhyt-ja pitkäkuitusellu Uusi
tuotantolaitos

1993 Eurocan Säkkipaperi, kraftliner, sahatavara (50%) Yritysmyynti
1993 Tampella Forest Oy Sanomalehtipaperi, kartonki, aallotuskartonki, 

sahatavara
Yritysosto

1994 Sachsen Papier
Eilenburg Gmbh

Sanomalehtipaperi Uusi
tuotantolaitos

1996 Veitsiluoto Oy Hienopaperi, aikakauslehtipaperi, metsäkemian 
tuotteet sahatavara

Fuusio

1996 Forchem Oy Metsäkemian tuotteet Yritysmyynti
1997 Enso Paperikemia Oy Metsäkemian tuotteet Yritysmyynti
1997/1998 E. Holtzmann & Cie AG Sanomalehtipaperi, hienopaperi Yritysosto
1997 Oulun tehdas Päällystetty hienopaperi Uusi

tuotantolinja

Taulukko 5 Enson yrityskaupat ja investointihankkeet 1986-1997 (Stora Enson listalleottoesite
1998)

Enson vahva markkina-asema ydinalueillaan perustui fuusioihin ja yritysostoihin, 

uusinvestointeihin sekä tuotantolaitosten jatkuvaan uudistamiseen. Enson tavoitteena 

oli jatkaa kansainvälistymistään suuntaamalla toimintaansa liiketoiminta-alueille, 

joilla oli parhaat kasvuedellytykset. Yhtiö halusi samalla päästä lähemmäksi 

asiakkaitaan ja raaka-ainelähteitä, sillä noin 85 prosenttia yhtiön tuotteista myytiin 

Suomen ulkopuolelle, mutta tuotannosta 80 prosenttia sijaitsi Suomessa. Enso aikoi 

laajentaa tuotantoaan ja markkinointiaan erityisesti Euroopassa ja Aasiassa. Yhtiön 

tavoitteena oli kuulua pysyvästi maailman kolmen suurimman joukkoon paperien ja 

kartonkien toimittajana.
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4.2.2 STORA

Ennen fuusioitumistaan Enson kanssa STORA oli kansainvälinen teollisuuskonsemi, 

jonka toiminta perustui puuraaka-aineen hyödyntämiseen. Yhtiön päätuotteita olivat 

sellusta valmistettavat graafiset paperit, kartonki, ja pakkauspaperi. STORA myi 

tuotteitaan kaikkialla maailmassa. Eurooppa oli yhtiön kotimarkkina-alue ja sen 

osuus konsernin liikevaihdosta oli 88 prosenttia. Tärkeimmät markkina-alueet olivat 

Saksa, Ranska, Skandinavia ja Iso-Bntannia. STORAn liikevaihto vuonna 1997 oli 

44,5 miljardia Ruotsin kruunua (30,2 mrd. markkaa) ja henkilöstön lukumäärä 

keskimäärin 20 431 henkeä. Yhtiö oli Euroopan kolmanneksi ja maailman 

viidenneksi suurin paperin ja kartongin tuottaja. STORAn vuotuinen 

kokonaistuotantokapasiteetti oli hieman yli 6 milj. tonnia ja yhtiö oli Ruotsin johtava 

sahatavaran tuottaja.

STORA oli pörssiyhtiö, jonka omistus oli hajautunut. Suurin osakkeenomistaja oli 

ruotsalainen sijoitusyhtiö Investor AB, joka omisti 16,4 prosenttia yhtiön osakkeista ja 

19,7 prosenttia äänivallasta. STORAn markkina-arvo oli kasvanut viimeisimmän 

viiden vuoden aikana maltillisesti noin 36 % vuodesta 1993 vuoteen 1997. Osakkeen 

kurssikehitys oli ollut nousevaa, vaikkakin vuodesta 1995 osakekurssi oli kehittynyt 

yleisindeksiä heikommin. STORAn liikevaihto oli viimeisimmän viiden vuoden 

aikana pysytellyt melko tasaisena päinvastoin kuin Ensolla, joka oli pystynyt sitä 

kasvattamaan. Yhtiön kannattavuus ennen fuusiota ei ollut kovinkaan hyvä ja 

kannattavuus oli heilahdellut rajusti viimeisten vuosien aikana. Vuonna 1997 

sijoitetun pääoman tuotto oli noin 7,3 %. Omavaraisuusaste oli viimeisen viiden 

vuoden aikana parantunut ja vuonna 1997 se oli noin 46 %.

LIIKEVAIHTO (MSEK)
60000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 

o
93 94 95 96 97

KESKIMÄÄRÄISEN SIJOITETUN
PÄÄOMAN TUOTTO (%)

Kuva 12 STORAn liikevaihdon ja sijoitetun pääoman tuoton kehitys 1993-1997
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STORAn organisaatio jakautui kolmeen päätuotealueeseen, jotka olivat perustuotteet, 

graafiset paperit sekä kartonki ja pakkauspaperit. Perustuotealueeseen kuului kolme 

tuoteryhmää: energia, metsä ja sahatavara sekä markkinasellu. Nämä muodostivat 

koko konsernin liikevaihdosta noin 23 %. Graafisten papereiden tuotealueeseen 

sisältyivät painopaperit (33 %), hienopaperit (13 %) ja tukkuritoiminta (12 %). 

Painopaperit pitivät sisällään sanomalehtipaperit, aikakauslehtipaperit ja tekniset 

toimistopaperit. Hienopaperit puolestaan jaettiin päällystämättömiin ja 

päällystettyihin hienopapereihin. Graafisten papereiden osuus kokonaisuudessaan 

yhtiön liikevaihdosta oli noin 58 %. Kartonki ja pakkauspaperit tuotealueen 

päätuoteryhmiä olivat kuluttajapakkauskartongit, pakkauspaperi sekä 

aallotuskartongit ja nämä muodostivat liikevaihdosta noin 19 %.

STORA ei ollut fuusiokumppaniinsa Ensoon verrattuna teknologisesti yhtä kehittynyt 

metsäteollisuusyhtiö. STORAssa yhtiön teknologinen kehittämisprosessi oli vasta 

alussa päinvastoin kuin Ensolla, joka oli panostanut siihen jo pidemmän aikaa. Enson 

jalostusaste olikin yhdistymishetkellä varsin korkea ja yhtiö pystyi näin ollen 

käyttämään lähes kaiken sellun omaan paperi- ja kartonkituotantoonsa. STORA 

puolestaan harjoitti enemmän puolijalosteiden kuten sellun kauppaa. STORAssa oli 

kuitenkin jo ennen fuusiota aloitettu merkittävät investoinnit teknologiseen 

kehittämiseen, mutta tuottoa niistä ei vielä kertynyt. STORA oli näin ollen 

kehittämässä yhtiötään Enson tavoin teknologisesti pidemmälle.

Kuva 13 STORAn liikevaihdon jakauma vuonna 1997
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STORA oli maailman vanhin yritys, jonka historia alkoi tuhat vuotta sitten 

perustetusta kuparikaivoksesta. 1860-luvulla yhtiö aloitti myös puunjalostuksen ja 

yhtiön nimeksi tuli Stora Kopperbergs Bergslag. Pörssiin yhtiö listautui vuonna 1901.

Vuoden 1983 lopulla STORA oli markkinasellua, sahatavaraa, sanomalehtipaperia ja 

sähköä myyvä yhtiö. Yhtiön taloudellinen asema oli hyvä ja sillä oli hyvät valmiudet 

laajentaa toimintaansa. Jakso vuodesta 1984 vuoteen 1990 olikin STORAlle 

merkittävää kasvun aikaa. Kasvu toteutettiin yritysostoilla. Yhtiön tuotevalikoima 

laajentui ja liikevaihto kasvoi 6 miljardista kruunusta lähes 70 miljardiin kruunuun. 

Rajun kasvun jälkeen STORA aloitti välttämättömät vakauttamistoimenpiteet ja 

tavoitteeksi asetettiin keskittyminen jatkossa metsäteollisuuteen. Vuodesta 1990 

lähtien STORA onkin luopunut useista suurehkoista yksiköistään fokusoituessaan 

ydinliiketoimintaansa metsäteollisuuteen. Fokusoitumista metsäteollisuuteen 

vauhditti vuonna 1991 toteutettu teräs- ja räjähdetoimintojen yritysmyynti, joka oli 

STORAlle kallis ja vaikea kauppa. Tämä vaikutti yhtiön toimintaan pitkään ja aseman 

parantamiseksi STORAn oli pakko jatkaa yritysmyyntejään. Yritysostot ja -myynnit 

on esitetty taulukossa 6.

Vuosi Kohde Toiminto Toimenpide

1984 Bllemd Kartonkia ja pakkauspaperia, sellua Yritysosto

1986 Papyrus Sanomalehtipaperi, hienopaperi, kartonki ja sellu Yritysosto

1988 Swedsh Match Kduttajatuotteet, rakennusteollisuus ja 
elintarvikepakkaukset

Yritysosto

1990 Feldmühle Meteäteoffisms, rakennustarvike- ja terästeollisuus Yritysosto

1990 Swedsh Match; 
kduttajatuoteryhmä,
Alby Kemi ja Finess

Kiiuttajatuotteetja kemikaatit Yritysmyynti

1991 Buderus, Dynamit Nobel, 
Feldmühlen tekninen ryhmä

Teräs ja räjähteet Yritysmyynti

1994 Tarkett Latbatuotanto Yritysmyynti

1994 Akehind & Rauang Pakkaustuotteet Yritysmyynti

1995 Newton Falls, USA hienopaperi Yritysmyynti

1996 Stora rakennustuotteet Yritysmyynti

1997 Amsbergn tehdas Kjenätyspotgainen kartonki Yritysmyynti

Taulukko 6 STORAN yritysostot ja -myynnit 1984-1997 (Stora Enson listalleottoesite 1998)

STORAn strategisina tavoitteina oli hankkia osakkailleen lisäarvoa parantamalla 

sisäistä tuottavuutta ja kasvamalla kannattavasti. Yhtiön kasvutavoitteet kohdistuivat 

kehittyneillä markkinoilla valikoituihin kasvupotentiaalia omaaviin 

markkinasegmentteihin sekä uusilla markkinoilla valikoituihin yntyshankmtoihin.
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Kohdealueiksi kehittyneillä markkinoilla STORA oli valinnut kartongin, 

pakkauspaperit ja painopaperit. Yhtiön tavoitteena oli osallistua aktiivisesti 

metsäteollisuuden rakennejäijestelyihin ja tämän avulla se uskoi luovansa lisäarvoa 

osakkeenomistajilleen.

4.2.3 Fuusiotyyppi: Horisontaalinen fuusio

Enson ja STORAn yhdistyminen oli kahden fokusoituneen kilpailevan 

metsäteollisuusyhtiön liitto. Fuusio tapahtui toimialan sisällä, mutta yli maan rajojen. 

Fuusiossa yhdistyivät kaksi hyvin samankokoista ja samantyyppistä yhtiötä. Sekä 

suomalaisen Enson että ruotsalaisen STORAn paperin ja kartongin 

kokonaistuotantokapasiteetti oli noin 6,5 miljoonaa tonnia, yhtiöiden 

kokonaisliikevaihdot olivat käytännöllisesti katsoen yhtä suuret ja molemmilla 

yhtiöillä oli lisäksi yhtä monta paperi- ja kartonkikonetta. Myös henkilökunnan määrä 

yhtiöissä oli samansuuruinen. Enso ja STORA olivat Euroopan johtavia paperin ja 

kartongin valmistajia ja molempien yhtiöiden liiketoiminta keskittyi kolmeen 

päätuotealueeseen: painopapereihin, hienopapereihin ja pakkauskartonkeihin. 

Kummallakin yhtiöllä oli vahva eurooppalainen tuotantoprofiili ja merkittävimmät 

tuotantolaitokset sijaitsivat Pohjoismaissa sekä Saksassa. Molemmissa yhtiöissä oli 

lisäksi ydintoimintoja tukevaa metsäomaisuutta ja energiantuotantoa. Enson ja 

STORAn fuusiota voidaan näin ollen luonnehtia kahden tasavertaisen yhtiön 

horisontaaliseksi liitoksi.

Enson ja STORAn strategiat olivat myös hyvin samantyyppiset. Molemmissa 

yhtiöissä oli viime vuosien aikana käynnistetty useita kansainvälisiä projekteja, joiden 

tarkoituksena oli laajentaa tuotantopohjaa ja turvata pääsy nopeasti kasvaville 

markkinoille. Lisäksi sekä STORA että Enso olivat osallistuneet aktiivisesti 

teollisuudenalansa rakennej äij estelyihin parantaakseen yhtiöidensä pitkän aikavälin 

kehitysmahdollisuuksia. Molemmissa yhtiöissä fokusoitumista metsäteollisuuteen oli 

toteutettu samanaikaisesti Sekä STORA että Enso olivat aloittaneet toiminnan 

keskittämisen 1980-luvun puolivälissä jatkaen sitä aina keskinäiseen fuusioonsa asti. 

Yhtiöiden liiketoiminnan kehittäminen erosi kuitenkin siinä, että Enso oli tänä aikana
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kasvattanut liiketoimintaansa merkittävästi, päinvastoin kuin STORA, joka oli 1990- 

luvun kuluessa joutunut tehostamaan toimintaansa yritysmyyntien avulla.

Fuusion yhteydessä omistus Enson ja STORAn välillä jakautui siten, että STORAn 

osakkeenomistajat hallitsivat enemmistöä uuden yhtiön osakepääomasta eli 60 

prosenttia osakkeista ja 55 prosenttia äänivallasta. Enson osakkeenomistajat 

hallitsivat vastaavasti 40 prosenttia osakkeista ja 45 prosenttia äänivallasta. Osuudet 

jaettiin yhtiöiden markkina-arvojen perusteella. STORAn markkina-arvo ylitti näin 

ollen Enson markkina-arvon, vaikka yhtiönä Enso oli paremmassa kunnossa. Tämä 

puolestaan selittyy sillä, että spekulaatiot fuusiosta vaikuttivat STORAn kurssiin 

Ensoa voimakkaammin ennen kaupantekokurssin “lukkoon lyömistä’. Enson 

alhaisempi omistusosuus ei kuitenkaan merkinnyt suomalaisten jäämistä alakynteen, 

koska Enson omistus oli keskitetympää kuin STORAn. Uudessa yhtiössä kolmen 

suurimman suomalaisosakkaan osuudeksi äänivallasta tuli noin 35 prosenttia, kun 

viiden suurimman ruotsalaisosakkaan osuus oli noin 20 prosenttia. Stora Enson suurin 

osakkeenomistaja oli Suomen valtio noin 17,6 prosentin osuudella osakkeista ja 21,1 

prosentin osuudella äänivallasta. Toiseksi suurin osakkeenomistaja oli Investor AB 

9,8 prosentin omistusosuudella osakkeista ja 10,5 prosentin äänivallalla.

Johtotehtävät uudessa yhtiössä jäljestettiin siten, että Stora Enson johtoon valittiin 

kymmenen hengen hallitus. Hallituspaikat jaettiin niin, että molemmista yhtiöistä 

nimettiin hallitukseen kolme jäsentä. Tämän lisäksi osapuolet nimesivät yhdessä 

hallituksen jäseniksi kaksi yhtiön johtoon kuuluvaa henkilöä ja kaksi yhtiön johtoon 

kuulumatonta henkilöä. Hallituksen puheenjohtajaksi tuli STORAn suurimman 

omistajan Investorin toimitusjohtaja Claes Dahlbäck. Yhtiön pääjohtajaksi nimitettiin 

Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä. Näin ollen johto miehitettiin fuusion 

yhteydessä kaiken kaikkiaan tasapuolisesti.

Enson ja STORAn fuusioiduttua ja aloitettua toimintansa yhdistettynä organisaationa 

uuden yhtiön pääliiketoiminnoiksi määritettiin aikakauslehtipaperit, 

sanomalehtipaperit, hienopaperit sekä pakkauskartongit. Kukin tuotealue muodostaa 

noin 15-20 % yhtiön koko liikevaihdosta. Tukkuritoiminnan osuus liikevaihdosta on
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puolestaan noin 6 prosenttia. Yhdessä näiden osuus on näin ollen noin 70 prosenttia 

koko liikevaihdosta. Ydintoimintaa tukeva perusteollisuus, joka sisältää sahatavaran, 

markkinasellun ja metsän, muodostaa liikevaihdosta loput eli noin 30 prosenttia. 

Koska Enso ja STORA olivat hyvin samantyyppiset organisaatiot, niin liiketoiminta 

fuusion jälkeen jakautui lähes samankaltaisesti kuin yhtiöillä ennen yhdistymistä. 

Yhtiön koko kasvoi, mutta liiketoimien painotukset pysyivät lähes samansuuruisina.

Kuva 14 Stora Enson liikevaihto tuotealueittain

Enson ja STORAn yhdistyminen onnistui varsin hyvin. Ensimmäisen yhteisen 

toimintavuoden aikana yhtiön kannattavuus parani merkittävästi. Sijoitetun pääoman 

tuottoprosentti lähes kaksinkertaistui edellisestä vuodesta nousten 12,3 prosenttiin. 

Myös osakekurssi nousi jyrkästi ja kasvoi HEX-metsäindeksiä paremmin. HEX- 

yleisindeksin mukaiseen kehitykseen Stora Enson kurssi ei kuitenkaan yltänyt. Myös 

fuusiolle asetetut synergiatavoitteet ensimmäisen vuoden osalta saavutettiin yli 

kaksinkertaisina. Vuoden 1999 synergiahyödyt olivat yhteensä noin 680 milj. 

markkaa, kun ennuste oli noin 300 milj. markkaa. Ensimmäisen toimintavuotensa 

aikana Stora Enso toteutti strategiaansa ja jatkoi sekä Enson että STORAn aloittamaa 

fokusoitumiskehitystä. Tähän liittyen yhtiö luopui tuotantolaitosten ulkopuolella 

sijaitsevista voimaloista ja myi ne Fortumille. Yhtiössä jatkettiin lisäksi 

kasvustrategian suunnittelua ja tutkittiin laajentumismahdollisuuksia Pohjois- 

Amerikan markkinoille.
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4.2.4 Fuusion motiivit

4.2.4.1 Strategiset motiivit

1990-luvulla metsätoimiala eli voimakasta fuusioiden aikaa, sillä metsäteollisuus oli 

suurista teollisuudenaloista vähiten keskittynyt. Myös globalisoituminen 

metsäteollisuudessa oli ollut paljon hitaampaa kuin monella muulla alalla. Maailman 

kokonaistuotannosta viiden suurimman tuottajan osuus oli vain noin 15 prosenttia. 

Sellu- ja paperiteollisuudelle ominaista olivat myös aika ajoin suhteellisen korkeat 

investoinnit kysyntään ja olemassa olevaan kapasiteettiin verrattuna. Investoinnit 

tehtiin aina kerralla kysynnän kehittyessä tasaisesti. Tämä yhdessä toimialan 

hajanaisen rakenteen kanssa johti puolestaan hintojen ja tulosten 

suhdannevaihteluihin. Toimialan yleinen kannattavuustaso ei ollut kovinkaan hyvä ja 

sitä oli parannettava, jotta ala pystyisi tulevaisuudessa vastaamaan 

tuottotavoitteisiinsa ja antamaan omistajilleen paremman tuoton. Toiminnan 

keskittämisen uskottiin parantavan kannattavuutta sekä vahvistavan liiketoimintaa, 

koska suuremman yrityskoon myötä toimintaa olisi mahdollista tehostaa. 

Keskittymiskehitystä tuki lisäksi se, että nykyiset rahoitusmarkkinat arvostavat 

fokusoitua liiketoimintaa, jossa osaaminen kasvaa fokusoitumisen suunnassa.

Enson ja STORAn fuusio perustui toimialalla tapahtuvaan yleiseen kehitykseen kohti 

suurempia yksiköitä ja maailmanlaajuista toimintaa. Stora Enson toimitusjohtajan 

Jukka Härmälän mukaan samanlaiset tulevaisuuden visiot toivat yhtiöt yhteen. Sekä 

STORA että Enso uskoivat kansainvälisyyteen ja siihen, että oli päästävä lähelle 

markkinoita ja asiakkaita (Valjus 1998). Kansainvälistymisen kasvaessa myös 

metsäteollisuus oli muuttunut markkinoiden ehdoilla eläväksi. Metsäteollisuusyhtiöt 

eivät välttämättä sijoitu enää lähelle raaka-ainelähteitä, vaan keskelle markkinoita ja 

lähemmäksi asiakkaita. Lisäksi jatkossa markkinoilla tulee olemaan tilaa vain 

muutamalle todella globaalille yhtiölle. Tästä syystä edelläkävijän asema ja 

kasvustrategian toteuttaminen on välttämätöntä. Muussa tapauksessa yhtiö ei pysy 

kehityksessä mukana ja siitä tulee helppo valtauskohde alan muille yhtiöille. 

Molemmissa yhtiöissä sekä STORAssa että Ensossa metsäteollisuuden 

keskittymiskehitys oli näin ollen tiedostettu ja fuusion avulla yhtiöt halusivat
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varmistaa paikkansa metsäteollisuusyhtiöiden "kärkikaartrssa , kun markkinoita 

jaettaisiin uudelleen.

Varsinaisena aloitteentekijänä fuusiolle toimi Enso, joka oli toimitusjohtaja Jukka 

Härmälän johdolla etsinyt yhtiölle sopivaa fuusiokumppania jo pidemmän aikaa 

(Poikolainen 1998; Valjus 1998). STORA osoittautui sopivaksi kohteeksi, koska sen 

tuotannon rakenne oli samankaltainen kuin Enson. Lisäksi STORA oli pohjoismainen 

yhtiö, joka vaikutti siihen, että yhtiössä työskentelevät ihmiset olisivat kulttuurisesti 

lähellä suomalaisia. Näin ollen yhtiöiden toimintojen yhdistäminen olisi helpompaa ja 

yhdistämisen riskit arvioitiin pienemmiksi kuin, jos olisi fuusioiduttu esimerkiksi 

amerikkalaisen yhtiön kanssa (Nopanen 2000). Ensimmäiset tunnustelut 

yhdistymisestä tehtiin marraskuussa 1997 ja maaliskuussa 1998 neuvotteluissa oltiin 

jo niin pitkällä, että fuusio alkoi hahmottua. Neuvotteluprosessin nopeaan 

edistymiseen vaikutti se, että STORAlla oli samansuuntaiset tavoitteet 

liiketoimintansa kehittämiselle kuin Ensolla. STORA oli järjestellyt yhtiötään 

yritysmyyntien avulla siihen kuntoon, että se oli liitettävissä toiseen yhtiöön. Lisäksi 

STORAssa oltiin suurimman osakkeenomistajan Investorin johdolla etsimässä 

yhtiölle kumppania samoihin aikoihin Enson kanssa. Fuusioprosessin nopeaan 

etenemiseen vaikutti lisäksi se, että Enson pääomistaja eli Suomen valtiota edustavan 

kauppa-ja teollisuusministeriö suhtautui hankkeeseen rakentavasti.

Enson ja STORAn fuusiossa keskeisinä strategisina motiiveina olivat kasvu ja 

kansainvälistyminen. Toimitusjohtaja Jukka Härmälän mukaan pienten askelten tie 

alkoi olla Ensossa loppuun kuljettu (Poikolainen 1998). Suomi ei enää tarjonnut 

kasvumahdollisuuksia ja tästä syystä yrityskauppakumppania oli pakko etsiä Suomen 

rajojen ulkopuolelta. Pienet yritysostot puolestaan katsottiin liian hitaiksi keinoiksi 

liiketoiminnan kasvattamiselle ja suurempiin yritysostoihin Ensolla taas ei ollut varaa 

(Nopanen 2000). Näin ollen fuusio ulkomaisen yhtiön kanssa, jossa kauppa 

toteutettiin osakkeiden vaihdolla oli ainoa varteenotettava ratkaisu kasvustrategian 

toteuttamiselle.
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Fuusion avulla Enson oli mahdollista kasvattaa liiketoimintaa nopeasti ja samalla 

vahvistaa markkina-asemaansa. Enson ja STORAn yhdistyessä yhtiön koko kasvoi 

kaksinkertaiseksi, koska sulautuvat yhtiöt olivat lähes samankokoisia. Samalla 

saavutettiin entistä parempi markkina-asema yhtiöiden kolmella päätuotealueella: 

painopapereissa, hienopapereissa ja pakkauskartongeissa. Fuusion motiivina voidaan 

näin ollen pitää osittain myös kilpailijan ostamista, sillä yhdistettiinhän fuusiossa 

kaksi samalla alalla, samantyyppisellä liiketoiminnalla ja samoilla markkina-alueilla 

toimivaa yhtiötä. Fuusion seurauksena kaikki keskeisimmät tuotteet pystyttiin 

taijoamaan samasta yhtiöstä. Tämän seikan yhdessä kansainvälisen markkina-aseman 

kanssa uskottiin edesauttavan sitä, että asiakkaat kokevat yhtiön pitkäaikaisena ja 

luotettavana toimittajana sekä tukeutuvat yhtiöön tästä syystä helpommin. Lisäksi 

vahvemman markkina-aseman seurauksena uudella yhtiöllä olisi enemmän 

painoarvoa markkinoilla ja sen neuvotteluvoima kasvaisi. Näin ollen yhtiöllä oli 

paremmat mahdollisuudet vaikuttaa esimerkiksi alan hintatasoon. Fuusio takasi myös 

hyvät lähtökohdat liiketoiminnan kehittämiselle ja kasvattamiselle tulevaisuudessa. 

Yhdistymisen myötä uudella yhtiöllä oli mahdollisuus ottaa suurempia riskejä 

toteuttaessaan kasvustrategiaansa sekä orgaanisen kasvun että strategisten 

yritysostojen kautta.

Yhtenä motiivina fuusiossa oli Enson näkökulmasta tarkasteltuna yhtiön 

säilyttäminen itsenäisenä yhtiönä. Ilman fuusiota tämä ei olisi ollut mahdollista, sillä 

sekä Enso että STORA olivat liian pieniä yhtiöitä toimimaan yksin aktiivisina 

osapuolina metsäteollisuuden rakennejäijestelyissä. Sinänsä Enson ja STORAn 

yhdistyminen ei kansainvälisesti tarkasteltuna muuttanut markkinoiden rakennetta 

vielä paljoakaan metsäteollisuuden hajanaisuudesta johtuen. Stora Enson osuus 

maailman markkinoista on vain noin 3 prosenttia. Enson ja STORAn fuusio toimi 

kuitenkin esimerkkinä sille, että metsäteollisuudessa on tilaa kansalliset rajat 

ylittäville yhdistymisille. Samalla se raivasi tietä tuleville kansainvälisille 

sopimuksille, joilla tultaisiin tavoittelemaan todella globaalia yhtiötä ja toimintaa. 

Globalisoitumisen odotettiin olevan lisäksi nopeampaa ja tehokkaampaa kuin mihin 

kumpikaan yhtiö olisi yksin kyennyt.
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4.2.4.2 Taloudelliset motiivit

Strategisten motiivien lisäksi STORAn ja Enson fuusiolle oli olemassa myös 

taloudellisia motiiveja. Pelkästään fuusion toteuttamisen ilman mitään 

lisäinvestointeja tiedettiin vaikuttavan liiketoimintaan positiivisesti. Liikevaihdon 

odotettiin kasvavan noin 2 miljardia markkaa ja tuotannon uskottiin lisääntyvän noin 

kolmella prosentilla. Tämä perustui siihen, että fuusioituvat yritykset olivat toistensa 

kaltaisia, jolloin yhdistymisellä saavutettaisiin hyötyjä välittömästi. Lisäksi fuusion 

seurauksena uudesta yhtiöstä pystyttäisiin rakentamaan kustannustehokkaampi 

organisaatio. Enson ja STORAn organisaatioiden yhdistämisen ennakoitiin tuovan 

huomattavia kustannussäästöjä synergioiden ja suuruuden ekonomian ansioista. 

Kokonaisuudessaan fuusiolla saavutettavat synergiahyödyt arvioitiin 1,8 miljardiksi 

markaksi ja niiden odotettiin toteutuvan täysimääräisinä vuoteen 2002 mennessä. 

Synergiahyötyjä fuusion yhteydessä odotettiin syntyvän tuotannossa, ostoissa ja 

logistiikassa, investoinneissa ja pääoman hallinnassa, myynnissä sekä hallinnossa ja 

parhaiden menettelytapojen hyödyntämisessä.

Tuotannossa synergiahyötyjä arvioitiin syntyvän yhtiöiden tuotantorakenteen 

samankaltaisuudesta johtuen, jolloin tuotantoa pystyttäisiin tehostamaan yhtiöiden 

resursseja yhdistämällä ja tuotantoa optimoimalla. Tuotannossa synergiaetua syntyisi 

myös uuden yhtiön monipuolisemman raaka-aine ja energiapohjan ansiosta. Ostoissa 

ja logistiikassa synergiahyötyjä ennakoitiin syntyvän yhteishankintojen ja kuljetusten 

optimoimisen avulla. Etuja syntyisi mm. Manner-Euroopan kuljetusten 

optimoimisesta sekä valtameren takaisten markkinoiden logististen palveluiden 

yhdistämisestä. Myynti- ja hallintorakenteiden yhdistämisestä arvioitiin myös 

koituvan huomattavia etuja, koska Ensolla ja STORAlla oli hyvin samanlaiset 

rakenteet ja paljon päällekkäisiä toimintoja. Yhtiöt toimivat lisäksi samoilla 

markkinoilla Euroopassa. STORAlla oli toimintaa myös Pohjois-Amerikassa, kun 

taas Ensolla oli kehittyneempi organisaatio Aasiassa. Näin ollen päällekkäisyyksiä 

karsimalla ja toimintoja yhdistämällä saavutettaisiin kattavampi 

markkinointiorganisaatio ja parannettaisiin asiakaspalvelua sekä samalla 

saavutettaisiin merkittäviä säästöjä. Synergiaetuja syntyisi myös yhtiöiden parhaiden 

menettelytapojen hyödyntämisestä. Tutkimus- ja kehitysresurssien sekä yhtiöiden
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tietotaidon yhdistämisen arvioitiin parantavan liiketoiminnan tehokkuutta ja 

tuottavuutta. Synergiaetuja ennakoitiin syntyvän lisäksi investoinneissa ja 

pääomanhallinnassa. Yhdistyneenä uudella yhtiöllä tulisi olemaan paremmat 

valmiudet investointikohteiden valintaan ja investointien valvontaan. Suuremman 

yhtiökoon ansiosta yhtiö pystyisi lisäksi hankkimaan pääomaa osakemarkkinoilta, 

joten sillä olisi mahdollisuus alentaa kustannuksia myös tällä tavoin.

Synergioiden avulla toteutettavat kustannussäästöt olivat keskeinen taloudellinen 

motiivi Enson ja STORAn yhdistymiselle. Kustannussäästöt puolestaan 

mahdollistivat kannattavuuden parantamisen, joka oli myös fuusion tavoitteena. 

Fuusion taloudellisena motiivina oli luonnollisesti myös lisäarvon luominen 

osakkeenomistajille. Lisäarvoa pystyttäisiin luomaan omistajille kannattavuuden 

kasvaessa. Osakkeenomistajat hyötyisivät fuusiosta lisäksi sitä kautta, että 

suuremman yhtiökoon ja paremman likviditeetin ansiosta uudella yhtiöllä olisi 

mahdollisuudet toimia aktiivisemmin toimialan rakennejäijestelyissä. Yhtiön parempi 

taloudellinen asema antoi mahdollisuuden jopa kilpailijan ostamiseen, jolloin 

osakkeenomistajien omistus oli paremmin turvattu. Lisäksi kasvun ja 

globalisoitumisen uskottiin vaikuttavan yhtiön arvostukseen osakemarkkinoilla. 

Metsäteollisuusyhtiöiden arvostus markkinoilla ei yleisesti ottaen ollut kovinkaan 

hyvä, koska yhtiöt olivat vain harvoin pystyneet vastaamaan sijoitusmarkkinoiden 

tuottovaatimuksiin. Tämän johdosta fuusion yhteydessä uuden yhtiön tavoitteeksi 

asetettiin olla listautuneista metsäteollisuusyhtiöistä kiinnostavin ja myös tätä kautta 

lisäarvoa odotettiin koituvan omistajille.

Yhtenä fuusion taloudellisena motiivina oli myös riskin jakaminen. Suuremman 

yhtiökoon ansiosta saavutettaisiin parempi riskinsietokyky, jolloin tulevaisuuden 

kasvu- ja investointihankkeet olisivat helpommin toteutettavissa. Lisäksi riskiä 

pystyttäisiin jakamaan uutta teknologiaa kehitettäessä ja hyödynnettäessä.

Enson ja STORAn fuusio perustui näin ollen sekä strategisten että taloudellisten 

motiivien varaan. Molempien taustalla korostuivat kuitenkin tulevaisuuden tuomat 

mahdollisuudet ja näihin tällä fuusiolla pyrittiin varautumaan. Uuden yhtiön, Stora
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Enson, tavoitteeksi asetettiin yhtiön arvon lisääminen osakkeenomistajien hyväksi 

tuotantoa tehostamalla ja kustannustehokkuutta kasvattamalla. Lisäksi tavoitteeksi 

määriteltiin markkina-aseman kehittäminen pääliiketoimintoihin keskittymällä. 

Ydinliiketoimintoihin kuulumattomista liiketoimista tultaisiin luopumaan ja 

samanaikaisesti toteutettaisiin kannattavaa kasvua. Kasvu tulisi tapahtumaan ennen 

kaikkea fuusioiden ja yritysostojen kautta. Stora Enso onkin jatkanut määrätietoisesti 

kasvustrategiansa toteuttamista. Vuoden 2000 alussa yhtiö teki merkittävän 

yritysoston Pohjois-Amerikan markkinoilla, jossa yhtiöllä oli ennestään vain yksi 

tuotantolaitos. Stora Enso osti yhdysvaltalaisen maailmanluokan yhtiön Consolidated 

Papersin ja nousi kaupan seurauksena maailman suurimmaksi paperin- ja kartongin 

valmistajaksi.

4.3 Case Sanoma-VVSOY Oyf

Viimeisenä tutkimuskohteena tässä tutkimuksessa käsitellään SanomaWSOY:tä. 

SanomaWSOY on Pohjoismaiden toiseksi suurin viestintäalan konserni. Yhtiö syntyi 

toukokuussa 1999, kun Werner Söderström Ovj - WSOY, Helsinki Media Company 

Oy, Sanoma Osakeyhtiö ja kahta viimeksi mainittua omistava Oy Devarda Ab 

sulautuivat. Sanoma-WSOY Oyj noteeraus Helsingin Pörssin päälistalla alkoi 

3.5.1999. Konsernin emoyhtiö on Sanoma-WSOY Oyj, jonka täysin omistamia 

itsenäisiä tytäiyhtiöitä ovat Werner Söderström Osakeyhtiö, Sanoma Osakeyhtiö sekä 

Helsinki Media Company Oy. Tytäryhtiöiden liiketoiminta jatkui entisessä 

laajuudessaan fuusion jälkeen. Emoyhtiö vastaa koko konsernin toiminnan 

ohjauksesta ja rahoituksesta sekä harjoittaa vuokraus-ja sijoitustoimintaa. Konsernin 

suurin yksittäinen tytäryhtiö on Rautakirja Oyj, josta se omistaa noin 55 prosenttia. 

Rautakirja Oyj toimii itsenäisenä pörssiyhtiönä.

3 Tässä case-analyysissä lähteenä on käytetty liitteessä 3 lueteltua lähdeaineistoa.
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Sanoma-WSOY Oyj
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Sanoma Osakeyhtiö¡ Werner Söderström 

Osakeyhtiö-WSOY

Helsinki Media 
Company OyRautakirja Oyj

Kuva 15 SanomaWSOYn konsernirakenne

SanomaWSOY:n toiminta käsittää pääosan nykyaikaisen tiedonvälityksen alueesta. 

Yhtiön päätoimialat ovat sanomalehtien kustantaminen ja painaminen, taloustieto- ja 

uusmediakustantaminen, kirjojen kustantaminen, painotoiminta,

kalenteriliiketoiminta, aikakauslehtien kustantaminen sekä sähköinen viestintä. 

Konsemiyhtiö Rautakirjan toimialat ovat kioskikauppa, lehtitukkukauppa, 

kirjakauppa, elokuvatoiminta sekä ravintolatoiminta. SanomaWSOY:n liikevaihto 

vuonna 1999 oli noin 7,9 miljardia markkaa ja henkilöstön lukumäärä keskimäärin 

9 800 henkeä.

4.3.1 Sanoma Osakeyhtiö

SanomaWSOY:n fuusion toisena pääosapuolena oli Sanoma Osakeyhtiö. Sanoma 

Osakeyhtiö oli ennen fuusiota konserni, jonka päätoimialana oli sanomalehtien 

kustantaminen. Yhtiö kustansi Helsingin Sanomia, Ilta=Sanomia sekä Taloussanomia. 

Sanomalehtikustannustoimintaa tukevina toimintoina yhtiöön kuului 

sanomalehtipainoja, jakeluyhtiöitä, kuvatoimisto ja uutistoimisto. Sanoma 

Osakeyhtiön liikevaihto vuonna 1998 oli noin 2,1 miljardia markkaa ja henkilöstön 

lukumäärä noin 3 500 henkeä. Sanoma Osakeyhtiö oli perheyhtiö, jonka omistus oli 

keskittynyttä. Yhtiön suurin osakkeenomistaja oli Aatos Erkko, jonka omistusosuus 

yhtiön äänimäärästä oli yhteensä 63,5 prosenttia. Kaiken kaikkiaan Erkkojen suvun 

omistus yhtiöstä oli noin 80 prosenttia.

Organisatorisesti Sanoma Osakeyhtiö jakautui neljään tulosyksikköön, jotka olivat 

Helsingin Sanomat, Ilta=Sanomat, Sanoma Finance ja Startel Oy. Helsingin Sanomien 

organisaatioon kuului lisäksi Helsingin Sanomien Lehtipaino ja Leijonajakelu Oy.



Sanoma Finance käsitti yhtiön sijoitustoiminnan ja Startel Oy kustansi 

Taloussanomat-lehteä sekä tuotti sähköisiä taloustietopalveluja. Sanoma 

Osakeyhtiöön kuului lisäksi useita tytär- ja osakkuusyhtiöitä. Fuusion näkökulmasta 

tarkasteltuna näistä merkittävimmät olivat Helsinki Media Company Oy, josta 

Sanoma Osakeyhtiö omisti 40 % ; Rautakirja Oy, josta yhtiön omistusosuus oli 22,94 

% sekä WSOY 20,06 %:n omistusosuudella.

Helsingin
Sanomat llta=Sanomat

Helsingin Sanomain 
Lehtipaino Leijonajakelu Oy J

Starlel Oy 
Taloussanomat

Sanoma
Finance

Lehtikuva Oy

Kuva 16 Sanoma Osakeyhtiön organisaatio 1998

Sanoma Osakeyhtiö oli menestyvä, varakas ja hyvin hoidettu yritys. Yhtiön 

liikevaihto ja kokonaistulos olivat kasvaneet tasaisesti viimeisten viiden vuoden 

aikana. Myös yhtiön omavaraisuusaste oli parantunut vuosi vuodelta ja vuonna 1998 

se oli jopa 80 prosenttia. Sanoma Osakeyhtiön kannattavuus oli hyvä ja sijoitetun 

pääoman tuotto ennen fuusiota oli noin 12 prosenttia. Kaiken kaikkiaan Sanoma 

Osakeyhtiön taloudellinen tilanne oli erittäin hyvä. Yhtiön ei ollut tarvinnut tukeutua 

ulkopuolisiin tahoihin kehittäessään liiketoimintaansa ja näin ollen se oli pystynyt 

säilyttämään varsin itsenäisen aseman.

SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO (%)
20 

15 

10 

5 

o
94 95 96 97 98

Kuva 17 Sanoma Osakeyhtiön liikevaihdon ja sijoitetun pääoman tuoton kehitys 1994-1998
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Sanoma Osakeyhtiön historia alkaa vuodesta 1889, jolloin julkaistiin ensimmäinen 

Päivälehden näytenumero. Vuonna 1904 aloitettiin Helsingin Sanomien 

kustantaminen ja Sanoma Osakeyhtiö perustettiin. Ilta=Sanomien julkaiseminen 

aloitettiin vuonna 1932. Lehtien kasvaessa myös painotoimintaa laajennettiin. 

Sanomalan tuotantolaitos Vantaalla otettiin käyttöön vuonna 1977. Varkauden 

sanomalehtipainotalo käynnistettiin vuonna 1989 ja yhtiön kolmas sanomalehtipaino, 

Forssan painotalo, otettiin käyttöön 1992.

Vuodesta 1943 lähtien Sanoma Osakeyhtiö laajensi vähitellen toimialuettaan 

sanomalehtien lisäksi aikakauslehtiin. Yhtiön ensimmäistä saijakuvalehteä, Walt 

Disneyn Aku Ankan suomenkielistä painosta ryhdyttiin julkaisemaan vuonna 1951. 

Yleisaikakauslehtien kustantamisen lisäksi 1980-luvulta lähtien paneuduttiin myös 

erikois- ja tietokonelehtien kustantamiseen. Kaikkiaan Sanoma Osakeyhtiö julkaisi 

1990-luvun alussa noin kolmeakymmentä eri aikakauslehteä.

Vuonna 1981 Sanoma Osakeyhtiö laajensi toimintaansa myös televisiotoiminnan 

alueelle, jolloin kaapeliyhtiö Helsinki Televisio Oy:stä tuli Sanoma Osakeyhtiön 

tytäryhtiö. Lisäksi yhtiön omistukseen tuli vuonna 1986 Oslossa toimiva 

kaapelitelevisioyhtiö Janeo Kabel-TV A/S ja myöhemmin vähemmistöosuuksia 

muista ulkomaisista kaapelitelevisioyhtiöistä.

Vuonna 1993 konsernin rakennetta uudistettiin ja toiminnot jaettiin kahteen erilliseen 

kustannusyhtiöön Sanoma Osakeyhtiöön ja Helsinki Media Company Oy.öön. 

Sanoma Osakeyhtiö keskittyi kustantamaan Helsingin Sanomia ja Ilta=Sanomia. 

Aikakaus-, erikois-, ja saijakuvalehdet sekä kiijojen julkaisutoiminta ja 

kiijapainotoiminta yhtiöitettiin uuteen Helsinki Mediaan. Uuteen yhtiöön keskitettiin 

lisäksi konsernin sähköiset viestimet. Vuonna 1994 Sanoma Osakeyhtiön 

omistusosuus Helsinki Mediasta laski 40 prosenttiin ja Helsinki Mediasta tuli Sanoma 

Osakeyhtiön osakkuusyhtiö.
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4.3.1.1 Helsinki Media Company Oy

Helsinki Media Company Oy:öön kuuluivat vuoden 1998 lopussa emoyhtiö Helsinki 

Media Company Oy sekä tytäryhtiöt Helsinki Televisio Oy, Oy Suomen 

Medianeionen Ab, Oy Ruutunelonen Ab sekä Ruotsissa Milvus Förlags AB ja 

Noijassa holding-yhtiö Helsinki Media Company A/S. Helsinki Median liikevaihto 

vuonna 1998 oli 1,2 miljardia markkaa ja yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 1 200 

henkilöä. Helsinki Median omistus oli jakautunut siten, että Sanoma Osakeyhtiö 

omisti 40 prosenttia yhtiöstä ja loput 60 prosenttia olivat käytännössä Sanoma 

Osakeyhtiön osakkaiden eli Erkkojen suvun hallussa.

Helsinki Median päätoimialoina ennen fuusiota olivat kustannustoiminta, 

kirjapainotoiminta ja tv-toiminta. Kustannustoiminta jakautui aikakauslehtien, 

erikoislehtien, sarjakuvien, kirjojen ja muiden painettujen ja sähköisten 

tietotuotteiden kustantamiseen. Kirjapainotoiminta vastasi aikakauslehtien ja 

aikakauslehti tyyppisten painotuotteiden tuotannosta. Televisiotoiminta koostui 

kaapeli- ja maksu-tv-toiminnasta sekä valtakunnallisesta mainosrahoitteisesta tv- 

toiminnasta kanavanimellä Nelonen.

HALLITUS
JOHTO

TALOUS JA 
HALLNTO

i I SARJAKUVAT JA ! FB.SKKI A
! AKAKAUSLB-ŒT ! BRKOtSLBŒT KRJAT RAND

MELOfÆN
i VERKKOV ESTNTÄ - 

RY НМЛ,

Kuva 18 Helsinki Median organisaatio 1998

4.3.1.2 Oy Devarda Ab

Oy Devarda Ab:n toimialana oli arvopaperien ja muun omaisuuden omistaminen ja 

hoitaminen, uusien investointien suorittaminen sekä hallinnollisten palvelujen 

tuottaminen. Yhtiö oli toiminut holding-yhtiönä ja se omisti Sanoma Osakeyhtiön 

sekä Helsinki Media Company Oy:n osakkeita. Oy Devarda Ab:n pääomistaja oli 

Aatos Erkko, jolla oli myös määräysvalta yhtiössä.
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Helsinki Media Company Oy ja Oy Devarda Ab liittyivät kiinteästi Sanoma 

Osakeyhtiöön yhteisen omistustaustansa johdosta. Näin ollen SanomaWSOY:n 

fuusiossa oli käytännössä kaksi pääosapuolta - Sanoma Osakeyhtiö ja WSOY, vaikka 

sulautuvia yhtiöitä olikin neljä.

4.3.2 Werner Söderström Oyj - WSOY

SanomaWSOY:n fuusion toinen pääosapuoli oli Werner Söderström Osakeyhtiö - 

WSOY. WSOY oli ennen fuusiota viestintäalan monitoimiyhtymä, joka kustansi ja 

valmisti kauno- ja tietokiijallisuutta, oppimateriaaleja, suurteoksia, 

multimediatuotteita, av-tuotteita, kalentereita, mainospainotuotteita sekä karttatietoa 

ja taijosi pre-mediapalveluja ja teknisiä tuotantopalveluja tv,- video-ja aäniohjelmien 

tekijöille. Yhtymän toimialat olivat kustantaminen, tuotanto ja sijoitustoiminta, ja 

WSOY:llä oli toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Noijassa sekä Tanskassa. WSOY:n 

liikevaihto vuonna 1998 oli 1,3 miljardia markkaa ja henkilöstöä yhtiön palveluksessa 

oli keskimäärin 1 800 henkeä. WSOY oli pörssiyhtiö, jonka omistus oli melko 

keskittynyttä. Sanoma Osakeyhtiö oli suurin yksittäinen osakkeenomistaja 20,1 

omistusosuudella yhtiö äänimäärästä. Lähes yhtä suuri omistusosuus oli Alfred 

Kordelinin yleisellä edistys- ja sivistysrahastolla, joka omisti yhtiön äänistä 19,86 

prosenttia.

WSOY:n liiketoiminnan painopiste oli tytär- ja osakkuusyhtiöissä. Tytäryhtiöt on 

lueteltu kuvassa 19. Osakkuusyhtiöistä fuusion näkökulmasta tarkasteltuna 

merkittävimmät olivat Yhtyneet Kuvalehdet Oy, josta WSOY:n omistusosuus oli 50 

% sekä Rautakiija Oyj 31,7 %:n omistusosuudella.
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WSOY-YHTYMÄ

KUSTANTAMINEN TUOTANTO SIJOITUSTOIMINTA

Tytäryhtiöt

Weilin+Göös Oy Ajasto Osakeyhtiö Kirjatuki Oy
Teknolit Oy Lönnberg Painot Oy Kiinteistöyhtiöt
Geodata Oy Tuotantotalo Werne Oy
Werner Söderström Kiviranta Oy
Lakitieto Oy Werner Söderström

GmbH

Kuva 19 WSOY:n rakenne vuonna 1998

WSOY oli menestyvä yritys. Yhtiön liikevaihto oli viimeisten neljän vuoden aikana 

pysytellyt melko tasaisena, mutta tulos oli kehittynyt positiivisesti. 

Sijoitustoiminnassa tulos oli ollut suhteellisesti huomattavasti parempi kuin 

kustantamisessa. Myös yhtiön omavaraisuusaste oli parantunut ja ennen fuusiota se 

oli noin 76 prosenttia. WSOY:n kannattavuus oli hyvä ja sijoitetun pääoman tuotto 

vuonna 1998 oli 13,8 prosenttia. Yhtiön osakkeiden kurssi oli kehittynyt myönteisesti 

viimeisten vuosien aikana aina vuoden 1998 alkupuolelle asti, jolloin kurssi lähti 

laskuun. Ilmoitus fuusiosta kuitenkin otettiin markkinoilla positiivisesti vastaan ja sen 

seurauksena kurssi hetkellisesti nousi.

LIIKEVAIHTO (Mmk)

Kuva 20 WSOY:n liikevaihdon ja sijoitetun pääoman tuoton kehitys 1994-1998

WSOY.n historia alkaa vuodesta 1878. Vuonna 1904 Werner Söderström’in 

kiijapaino -nimeä käyttäneestä yrityksestä tuli osakeyhtiö. WSOY:n 

kustannusperiaatteet liittyivät läheisesti kansallisuusaatteen nousuun, jonka 

päämääränä oli kohottaa suomenkielisen väestön henkistä ja siveellistä tasoa. Tässä
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mielessä erityisesti uskonnollinen kirjallisuus sai tuotannossa tärkeän aseman. 

Myöhemmin tieto-ja kaunokirjallisuuden rinnalla alettiin julkaista myös oppikirjoja.

WSOY laajensi toimintaansa yritysostojen avulla sekä perustamalla yhteisyrityksiä 

samalla toimialalla toimivien yritysten kanssa. Vuonna 1934 WSOY perusti yhdessä 

Otavan kanssa Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n, joka ryhtyi julkaisemaan 

perustajayhtiöiden aiemmin kustantamia aikakauslehtiä. Vuonna 1948 WSOY osti 

Kirjapaino F.G. Lönnberg Ab:n, joka toimii nykyisin nimellä Lönnberg Parnot Oy. 

Vuonna 1969 WSOY, Otava ja Tammi perustivat yhdessä Suuri Suomalainen 

Kirjakerho Oy:n. Pörssiyhtiö WSOY:stä tuli vuonna 1976, jolloin yhtiö järjesti 

ensimmäisen avoimen osakeannin ja listautui Helsingin Arvopaperipörssiin. Vuonna 

1984 WSOY osti osake-enemmistön Avset Oy:stä, jonka toimintaa yhtiössä jatkaa 

Tuotantotalo Werne Oy.

Vuonna 1995 alalla tapahtui huomattava toimialarationalisointi, kun WSOY osti 

kokonaan omistamansa yhtiön, Weilin+Göös Oy:n lukuun Amer-yhtymältä 

Weilin+Göösin ja KAP-Kustantajien Asiakaspalvelu Oy:n liiketoiminnat sekä 

Bertmark Media AB:n ja Oy Kustannusperintä - Förlagsinkasso AB:n koko 

osakekannat. Lisäksi WSOY osti Amerin omistamat 50 prosentin omistusosuudet 

Ajasto Osakeyhtiöstä ja Kiviranta Oy:stä. Vuonna 1997 WSOY osti Jyväskylässä 

toimivan, atk-kirjallisuutta kustantavan yhtiön Teknolit Oy:n, digitaaliseen 

karttatekniikkaan ja paikkatietoteknologiaan erikoistuneen Geodata Oy:n ja 

Gummerus Kustannus Oy:ltä Johanna-kirjakerhon. Ajasto Osakeyhtiö ostr 

ruotsalaisen Esselte Chrono AB:n (nykyisin Chrono AB.n) ja norjalaisen Emil 

Moestue as:n koko osakekannat. Vuonna 1998 WSOY ja Otava yhdistivät 

lehtipainotoimintansa ja perustivat Acta Print Oy:n.

WSOY oli vuosien kuluessa kasvanut viestintäalan monitoimiyhtymäksi 

kasvattamalla ja laajentamalla liiketoimintaansa yritysostojen sekä yhteisyritysten 

avulla. Pörssiyhtiönä WSOY oli ennen fuusioitumistaan Sanoma Osakeyhtiön kanssa 

toiminut yli 20 vuotta ja viimeisten viiden vuoden aikana yhtiön markkina-arvo oli 

lähes viisinkertaistunut.
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4.3.3 Fuusiotyyppi: Horisontaalinen & vertikaalinen fuusio 

SanomaWSOY:n fuusio oli viestintäalalla toimivien yhtiöiden liitto. Sulautuvat yhtiöt 

toimivat kuitenkin viestintäalan eri alatoimialoilla. Sanoma Osakeyhtiö oli lehtitalo, 

joka kustansi sanomalehtiä; Helsinki Media puolestaan kustansi aikakauslehtiä sekä 

haijoitti TV-toimintaa ja WSOY oli viestintäalan monitoimiyhtymä, jonka päätoimi 

oli kiijojen kustantaminen. Yhtiöillä ei näin ollen ollut varsinaista päällekkäistä 

liiketoimintaa. Sulautuvat yhtiöt olivat myös suuruudeltaan eri kokoluokissa. Sanoma 

Osakeyhtiön liikevaihto ja henkilöstön määrä oli lähes kaksi kertaa suurempi kuin 

WSOY:n. Helsinki Media puolestaan oli WSOY:n kanssa lähes samankokoinen. 

Historialliselta taustaltaan fuusion pääosapuolet eli Sanoma Osakeyhtiö ja WSOY 

olivat sen sijaan samantyyppisiä. Molemmat yhtiöt olivat vanhoja suomalaisia 

viestintäyhtiöitä, joilla oli satavuotinen historia takanaan. Sanoma Osakeyhtiö oli 

säilynyt perheyhtiönä, jonka omistus oli käytännössä yhden suvun hallussa. WSOY 

puolestaan oli toiminut pörssiyhtiönä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan, mutta 

siitä huolimatta yhtiön omistus oli melko keskittynyttä ja “vahvasti suomalaista”. 

Lisäksi sulautuvat yhtiöt olivat yhtä menestyviä yrityksiä toinen toisiinsa verrattuna ja 

jokainen yhtiö toimi oman alansa markkinajohtajana.

SanomaWSOY:n fuusio oli sulautuvien yhtiöiden tasavertainen liitto siitä huolimatta, 

että Sanoma Osakeyhtiö ja Helsinki Media yhdessä olivat huomattavasti WSOY:tä 

suurempi osapuoli, ja vaikka Sanoma Osakeyhtiö oli WSOY:n suurin 

osakkeenomistaja. Fuusioneuvottelujen tasavertaisuuteen vaikutti Rautakirja Oyj, 

joka oli sekä Sanoma Osakeyhtiön että WSOY:n osakkuusyhtiö. Sanoma Osakeyhtiö 

omisti Rautakirjasta noin 23 prosenttia ja WSOY noin 32 prosenttia. Rautakirja oli 

fuusiossa näin ollen merkittävä yhtiöitä yhdistävä tekijä ja tästä johtuen 

fuusioneuvottelut käytiin tasavertaisina, vaikka periaatteessa Sanoma Osakeyhtiöllä 

oli kokonsa ja WSOY:n omistuksensa kautta “valta-asema”. Toisaalta WSOY ja 

Rautakirja muodostivat yhdessä “Sanoma-leiriä” suuremman kokonaisuuden ja myös 

tämä toi tasavertaisuutta neuvotteluihin. Fuusiotyypin mukaan luonnehdittuna 

yhdistymistä voidaan pitää ennen kaikkea horisontaalisena yhdistymisenä, mutta siinä 

oli myös vertikaalisen yhdistymisen piirteitä. Fuusiossa sulautettiin viestintäalalla
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toimivat yhtiöt, joiden kaikkien liiketoiminta perustui sisällöntuottamiseen. Näin 

ollen fuusio oli horisontaalinen. Vertikaalisen elementin fuusion toi Rautakirja, jonka 

johdosta uudella yhtiöllä oli paremmat jakelukanavat yhtiön sisältötuotannolle.

Omistus uudessa yhtiössä jakautui siten, että Sanoma Osakeyhtiön pääomistaja Aatos 

Erkko yhdessä sukunsa kanssa omistaa SanomaWSOY:n osakkeista 48,92 prosenttia 

ja äänimäärästä 49,98 prosenttia. Erkkojen suvun jälkeen suurimmat omistajat ovat 

Alfred Kordelinin yleinen sivistysrahasto 3,57 prosentin osakeomistuksella ja 6,55 

prosentin äänimäärällä; Suomen kulttuurirahasto 1,70 prosentin osakeomistuksella ja 

6,25 prosentin äänimäärällä sekä WSOY:n kiijallisuussäätiö 1,36 prosentin 

osakeomistuksella ja 4,55 prosentin äänimäärällä. Yhdessä pääomistajien äänivalta 

yhtiössä on noin 70 prosenttia. SanomaWSOY oli syntyessään suomalainen yhtiö ja 

tämän myös lähivuosina takaa pääomistajien eli Erkon suvun ja WSOY:n taustalla 

olevien kulttuuriyhteisöjen välinen keskinäinen määräaikainen lunastussopimus 

(Korhonen 1999).

Sanoma Osakeyhtiön ja WSOY:n sulautuminen loi suuren kotimaisen 

viestintäkonsemin, jonka toiminta kattaa lähes koko nykyisen tiedonvälityksen 

alueen. Uusi yhtiö toimii holding-yhtiönä, jossa emoyhtiö Sanoma-WSOY Oyj 

määrittelee konsemitason strategiset pääsuunnat, kasvun ja kehityksen 

painopistealueet sekä auttaa niiden läpiviennissä tuki- ja kehitystoiminnoin. 

Konsernin itsenäiset tytäryhtiöt eli sulautuneet yhtiöt jatkavat toimintaansa entiseen 

tapaan, entisissä tiloissa ja entisin voimin. Tytäryhtiöiden toiminnot kuitenkin 

täydentävät toisiaan ja yhtiöt muodostavat näin toiminnallisen kokonaisuuden. Uuden 

yhtiön suurimmaksi tytäryhtiöksi sulautumisen yhteydessä nousi Rautakirja Oyj, josta 

SanomaWSOY omistaa noin 55 prosenttia. Rautakirja jatkaa toimintaansa itsenäisenä 

pörssiyhtiönä. Rautakirjan osuus uuden yhtiön liikevaihdosta on huomattava, sillä se 

muodostaa siitä yhteensä noin 41 prosenttia eli lähes yhtä paljon kuin Sanoma 

Osakeyhtiö ja WSOY yhteensä. Sanoma Osakeyhtiön osuus koko yhtiön 

liikevaihdosta on noin 30 prosenttia ja WSOY:n noin 14 prosenttia. Helsinki median 

osuus liikevaihdosta on WSOY:n kanssa samaa luokkaa eli noin 14 prosenttia.
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LIIKEVAIHTO TYTÄRYHTIÖiTTÄIN

■ Helsinki Media

■ Sanoma 

D WSOY

□ Rautakirja

Kuva 21 SanomaWSOYn liikevaihto tytäryhtiöittäin 1999

Johtotehtävät uudessa yhtiössä järjestettiin siten, että Sanoma Osakeyhtiö oli vahvasti 

edustettuna uudessa hallituksessa. Sanoma Osakeyhtiö sai kuusi hallituspaikkaa, kun 

WSOY:n puolelta hallitukseen nimettiin neljä henkilöä. Lisäksi hallitukseen valittiin 

yksi ulkopuolinen jäsen. Hallituksen puheenjohtajana toimii yhtiön suurin omistaja 

Aatos Erkko ja pääjohtajaksi nimitettiin Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtaja Jaakko 

Rauramo, joka on toiminut myös WSOY:n hallintoneuvostossa. Kokonaisuutena 

uuden yhtiön ylin johto on “miehitetty siten, että yhtiön merkittävimmät 

omistajatahot ovat edustettuna hallituksessa.

SanomaWSOY:n fuusio toteutettiin melko helposti, koska sulautuvien yhtiöiden 

organisaatioita ei varsinaisesti integroitu, vaan SanomaWSOY:n tytäryhtiöt jatkoivat 

toimintaansa itsenäisesti. Keskitetysti uudessa yhtiössä hoidetaan vain rahoitus- ja 

sijoitustoiminta, kiinteistötoiminta sekä keskeiset kehitysprojektit. Fuusion 

seurauksena uudessa konsernissa on kuitenkin paljon resursseja kuten varallisuutta, 

liikepaikkoja, tuotteita sekä jakelukanavia. Ensimmäisen yhteisen toimintavuoden 

aikana SanomaWSOY:n liiketoiminta kehittyi odotetusti. Yhtiön liikevaihto sekä 

tulos hieman paranivat ja yhtiön omavaraisuusaste nousi noin 71 prosenttiin. 

Kannattavuudessa ei juurikaan muutosta tapahtunut ja sijoitetun pääoman 

tuottoprosentti vuonna 1999 pysytteli reilun 12 prosentin tasolla. Yhtiön osakekurssi 

ensimmäisen vuoden osalta kehittyi viestintäalan kursseja seuraten, mutta HEX- 

yleisindeksiä heikommin.

79



4.3.4 Fuusion motiivit

4.3.4.1 Strategiset motiivit

SanomaWSOY:n fuusio perustui media-alalla yleisesti tapahtumassa olleeseen 

kehitykseen. “Tiedotusvälineiden keskittymisessä on havaittu yleismaailmallinen 

kehityskaava: sanomalehdet ketjuuntuvat, siirrytään multimediataloihin, omistus 

kansainvälistyy ja lopulta liitytään kansainväliseen suuryritykseen” (Snellman 1999). 

Suomessa media-ala on seurannut muiden Pohjoismaiden kehitystä muutaman vuoden 

viiveellä.

SanomaWSOY:n fuusiossa keskeisenä taustamotiivina yhtiöiden sulauttamiselle oli 

ajatus siitä, että yhtiöillä katsottiin tulevaisuudessa olevan paremmat mahdollisuudet 

toimia yhdessä kuin erikseen. Media-ala oli keskittymässä ja samanaikaisesti uudet 

teknologiset haasteet “ravistelivat” toimialaa. Näin ollen Sanoma Osakeyhtiön, 

WSOY:n ja Helsinki Median yhdistymisellä pyrittiin vahvistamaan viestintäyhtiön 

kokonaisasemaa muuttuvilla markkinoilla. Fuusiolla viestintäyhtiöille rakennettiin 

paremmat mahdollisuudet vastata tulevaisuuden kasvun ja kansainvälistymisen 

haasteisiin. Ennen fuusiota yhtiöillä oli vahva kotimarkkina-asema, mutta kasvuvaraa 

Suomen markkinat eivät enää riittävästi yhtiöille tarjonneet. Tästä johtuen yhtiöiden 

tulevaisuuden kasvuhaasteena oli kansainvälistyminen, mutta itsenäisinä yhtiöt olivat 

liian pieniä tämän strategian toteuttamiseen. Sanoma Osakeyhtiön, WSOY:n ja 

Helsinki Median yhdistymisellä pyrittiin näin ollen vahvistamaan viestintäyhtiön 

kokonaisasemaa muuttuvilla markkinoilla, jolloin kansainvälistyminen yritysostojen 

ja kansainvälistettävien konseptien avulla olisi helpommin saavutettavissa.

Viestintäyhtiöiden sulauttaminen yhdeksi suureksi viestintätaloksi antoi uudelle 

yhtiölle lisäksi mahdollisuuden tarkastella koko viestintäkenttää laajasti 

markkinoiden murroksen keskellä. Fuusiolla yhdistettiin viestinnän eri sektoreihin 

fokusoituneet yhtiöt, jolloin uuden yhtiön toiminta kattoi varsin laajan viestinnän 

kokonaisuuden. Tämä antoi uudelle yhtiölle tilaisuuden arvioida media-alan 

tulevaisuuden mahdollisuuksia kattavasti sekä tarjosi yhtiölle laaja-alaisen 

kasvualustan markkinoiden nopean muutoksen keskellä. Fuusion motiivina oli näin
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ollen tavallaan hajottaa viestintäyhtiöiden fokusta, jotta viestintämarkkinoiden 

kehityksessä pysyttäisiin mukana ja myös tulevaisuudessa oltaisiin keskeisessä 

liiketoiminnassa osallisina. Tulevaisuudessa media-alan rakenteen stabilisoituessa ja 

keskeisten viestintäsektoreiden muotoutuessa SanomaWSOY.n liiketoiminnan 

fokusta voitaisiin kohdistaa uudelleen. (Rinne 2000)

Strategisena motiivina fuusiolle oli myös konvergenssi, jonka avulla viestintäalan 

teknologisiin haasteisiin pystyttäisiin paremmin vastaamaan. Viestintäalan 

kehitykseen vaikutti voimakkaasti uusmedia, jossa mm. viestintä- ja 

telekommunikaatio sekä hard- ja software liiketoiminnat lähestyivät toinen toisiaan. 

Tämän seurauksena media-alalle oli kehittymässä täysin uudenlaiset markkinat, jotka 

koskettaisivat jo olemassa olevia markkinoita, mutta niiden rinnalle kehittyisivät 

myös täysin uudet markkinat. Näin ollen SanomaWSOY:n fuusion taustalla vaikutti 

keskeisesti yhtiöiden kilpailukyvyn ylläpitäminen uuden median “vyöryessä” alalle ja 

vallatessa markkinoita. Yhtiöiden sulauttamisen yhdeksi yhtiöksi arvioitiin tukevan 

koko yhtiön viestintäliiketoiminnan kehittämistä, mutta samalla tällä nopeutettaisiin 

sähköisen viestinnän kehittämistä. Aikaisemmin sekä Sanoma Osakeyhtiö että WSOY 

olivat olleet varsin hitaita juuri sähköisen viestinnän kehittämisessä ja uusmedian 

voimakas tulo “pakotti” yhtiöt nopeampaan toimintaan myös tällä sektorilla. 

Yhtiöiden verkottuessa saman konsernin sisälle hyötyä tulisi siitä, että yhtiöiden 

teknistä- ja sisältöosaamista voitaisiin yhdistää ja tämä nopeuttaisi uusien tuotteiden 

sekä lisäarvopalvelujen kehittämistä. Samalla eri viestintäkanavien linkittäminen 

toinen toisiinsa ja niiden “yhteiskehittäminen” olisi helpommin toteutettavissa. 

Fuusiolla rakennettiin näin ollen mahdollisuus tarkastella uusmediaa laajasti sekä 

tulevaisuudessa osallistua “kärkijoukoissa” uusmedian edelleen kehittämiseen. 

Sinänsä teknologisen osaamisen lisääminen ei ollut fuusion motiivina, vaan uudessa 

yhtiössä teknologinen osaaminen päätettiin hankkia yhtiön ulkopuolelta alan parhailta 

osaajilta. Uusi viestintäyhtiö keskittyisi sen sijaan siihen, mitä se osaa parhaiten eli 

viestinnän sisältötuotantoon Sisältötuotantonsa kautta viestintäyhtiö pyrkisi 

löytämään ja hyödyntämään uuden median “rajattomat mahdollisuudet”.
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Keskeisenä motiivina fuusiolle oli myös Sanoma Osakeyhtiön ja WSOY:n 

osakkuusyhtiö Rautakirja, jonka arvioitiin olevan arvokkaampi “yksissä käsissä”. 

Sekä Sanoma Osakeyhtiö että WSOY omistivat merkittävän osan Rautakirjasta ja 

tästä syystä yhtiöt joutuivat tarkkailemaan toistensa toimia. Rautakirjan saattaminen 

“yksiin käsiin” oli näin ollen molempien yhtiöiden näkökulmasta tarkasteltuna 

hyödyllinen ratkaisu. Rautakirjalla oli myös hyvät fyysiset jakelutiet, jotka 

mahdollistaisivat sähköisen kaupan jakelun. Rautakrrjan odotettiin myös laajentavan 

uuden yhtiön kontaktipintaa kansainvälistymisessä, koska Rautakirjalla oli 

kioskitoimintaa Virossa ja yhtiö aikoi kansainvälistyä lisää Itämeren-alueella. Tätä 

kautta SanomaWSOY saisi tuntumaa Suomen ulkopuolella oleviin 

viestintämarkkinoihin ja pystyisi laajentamaan sisältötuotantonsa jakelua 

maantieteellisesti uusille markkina-alueille. Rautakirjalla oli näin ollen varsin 

keskeinen asema fuusion taustamotiivina.

Yhtiöiden sulauttamisen taustalla vaikuttivat myös Sanoma Osakeyhtiön omistajien 

eli Erkkojen yritysjärjestelyt. Aloite Sanoma Osakeyhtiön, Helsinkr Median sekä 

WSOY:n sulauttamiseen tuli omistajien taholta ja motiivit yhtiöiden sulauttamiseen ja 

pörssiin viemiseen liittyivät ennen kaikkea omistajien eli Erkkojen intresseihin ja 

rahoitukseen (Jauhiainen 1998). Pörssiin listautuminen selkeytti Erkkojen 

perimiskysymystä, sillä pörssiyhtiöiden osakkeita on helpompi siirtää perillisille kutn 

listaamattomien yhtiöiden omistusta. Fuusioon vaikutti myös WSOY:n omistustausta. 

Suurin osa WSOY:n omistuksesta oli säätiöillä ja Erkkojen suvulla, jotka yhdessä 

muodostivat tukevan “suomalaiskansallisen” omistuspohjan (Virta 1998). Fuusio 

koettiinkin WSOY:n omistajatahoina olevissa kulttuuripiireissä erityisen tärkeänä 

siksi, että yhdistymisellä varmistettiin yhteiskunnallisesti merkittävän viestintäyhtiön 

säilyminen suomalaisessa omistuksessa, kuten Kordelinin säätiön asiamies Esko 

Koivusalo Sanoman ja WSOY:n fuusiosta annetussa tiedotteessa totesi. Sanoma 

Osakeyhtiön pääomistajat Aatos Erkko ja Patricia Seppälä puolestaan totesivat 

fuusiosta seuraavasti: “Nyt tehdyllä ratkaisulla tähdätään toiminnan turvaamiseen ja 

kehittämiseen 2000-luvulla. Sulautuminen antaa mahdollisuudet vastata sekä 

kansallisiin että kansainvälisiin haasteisiin voimakkaasti kehittyvän teknologian 

aikakaudella. Sillä turvataan myös Werner Söderström Osakeyhtiö - WSOY:n,
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Sanoma Osakeyhtiön ja Helsinki Media Company Oy:n kustannustoiminnan 

parhaiden perinteiden jatkuminen sekä suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin 

vahvan aseman säilyminen. Osakkeenomistajina katsomme, että Sanoma-WSOY Oyj 

muodostaa vankan ja nykyaikaisen yrityskokonaisuuden, jolla on hyvät 

tulevaisuudennäkymät” (Sanoma Osakeyhtiön tiedote 1998).

4.3.4.2 Taloudelliset motiivit

Strategisten motiivien lisäksi WSOY:n, Sanoma Osakeyhtiön ja Helsinki Median 

fuusiolle oli löydettävissä myös taloudellisia motiiveja. Keskeisenä taloudellisen 

taustamotiivina yhtiöiden sulauttamiselle oli lisäarvon luominen osakkeenomistajille. 

Yhtiöillä katsottiin olevan paremmat mahdollisuudet selviytyä tulevaisuudessa 

yhdessä kuin erikseen. Näin ollen fuusion avulla pyrittiin vahvistamaan yhtiötä, 

jolloin myös osakkeenomistajien omistus tulevaisuudessa olisi paremmin turvattu. 

Lisäarvoa osakkeenomistajille arvioitiin koituvan myös Rautakiijan saattamisesta 

“yksiin käsiin”, koska tämän uskottiin nostavan uuden viestintäyhtiön arvoa.

WSOY:n, Sanoma Osakeyhtiön ja Helsinki Median yhdistymisen taustalla vaikutti 

myös kustannustehokkuuden lisääminen fuusion avulla. Suuruuden ekonomian ja 

synergioiden ansiosta kustannuksia pystyttäisiin alentamaan ja samalla kannattavuutta 

parantamaan. Suurimmat suuruuden ekonomian hyödyt arvioitiin syntyvän ennen 

kaikkea markkinoinnissa ja jakelussa. Markkinoinnissa fuusiosta koituva hyöty 

saavutettaisiin lähinnä yhtiöiden välisellä ristiinmarkkinoinnilla, jolloin 

yhteistoiminnan avulla pystyttäisiin hyödyntämään monenlaisia väyliä tuotteiden 

mainonnassa ja myynnissä. Merkittäviä hyötyjä uskottiin syntyvän myös jakelussa, 

koska sulautuneessa yhtiössä tulisi olemaan hyvät fyysiset sekä sähköiset jakelutiet. 

Fyysisiä jakeluteitä uudessa yhtiössä edustaisivat Sanoma Osakeyhtiön Leijonajakelu 

ja Rautakiijan Suomalainen kiijakauppa -ketju sekä R-kioskit. Sähköisiä 

jakelukanavia puolestaan taijoaisivat internet ja Helsinki Median televisiotoiminta. 

Lisäksi tavoitteena oli lisätä sähköisen viestinnän kanavia tulevaisuudessa 

kehittämisresurssien lisääntyessä fuusion seurauksena. Kaiken kaikkiaan fuusiolla 

varmistettiin yhtiöiden sisältötuotannolle varsin laaja ja monipuolinen jakeluverkosto.
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Varsinkin WSOYille fuusio taijosi kokonaisuudessaan monipuolisen levitys- ja 

jakelukanavan, koska yhtiöllä ei ollut aikaisemmin omaa myyntikanavaa tuotteilleen. 

Synergiahyötyjä ennakoitiin syntyvän lisäksi yhtiöiden toimintojen yhdistämisestä ja 

päällekkäisyyksien karsimisesta. Yhtiöiden välistä yhteistyötä pystyttäisiin 

hyödyntämään kiijankustantamisessa, kiijakerhotoiminnassa, sisältökustantamisessa, 

painotoiminnassa, sisältöyhteistyössä, tv-tuotannossa, internetissä sekä hankinnoissa. 

Suoranaista päällekkäistä liiketoimintaa fuusiossa ennakoitiin syntyvän ennen kaikkea 

Helsinki Median ja WSOY:n osakkuusyhtiön Yhtyneiden Kuvalehtien välille. Tämä 

yhteistyö ei kuitenkaan toteutunut, koska fuusion johdosta WSOY joutui luopumaan 

Yhtyneiden kuvalehtien omistuksestaan. Synergiaa arvioitiin syntyvän myös sijoitus- 

ja kiinteistötoiminnan sekä hallinnon keskittämisestä uuteen yhtiöön. Lisäksi 

varakkaiden yhtiöiden liiton katsottiin takaavan uudelle yhtiölle vahvan 

pääomarakenteen, jonka johdosta uudella yhtiöllä olisi riittävästi taloudellisia 

resursseja kansainvälistymiseen sekä tulevaisuuden mahdollisuuksien 

hyödyntämiseen. Fuusion uskottiin myös parantavan yhtiöiden tehokkuutta sitä kautta, 

että uudessa yhtiössä pystyttäisiin hyödyntämään sulautuvien yhtiöiden parhaita 

menettelytapoja ja näin koko konserni hyötyisi parhaiden toimintamallien ja 

elementtien yhdistelystä.

Taloudellisena motiivina yhdistymiselle oli myös riskin jakaminen 

kansainvälistymiseen tähtäävässä kasvustrategiassa sekä teknologisessa 

kehittämisessä. Varsinkin sähköisen viestinnän kehitystyön uusmedian parissa 

arvioitiin vaativan huomattavia taloudellisia panostuksia lähivuosien aikana ja tätä 

riskiä haluttiin fuusion avulla jakaa. Lisäksi riskiä haluttiin jakaa rahaa nielevissä 

lehtikonseptien kansainvälistämishankkeissa, joissa tavoitteena oli yhtiön 

aikakauslehtikonseptien laajentaminen Euroopan- tai jopa maailmanlaajuisesti.

Sanoma Osakeyhtiön ja WSOY:n fuusion taustalta on löydettävissä sekä strategisia 

että taloudellisia motiiveja. Strategiset motiivit olivat kuitenkin keskeisemmässä 

asemassa fuusion taustalla vaikuttavina tekijöinä. Kasvu ja kansainvälisyys olivat 

haasteita, joihin sulautuvat yhtiöt yksinään eivät olisi kyenneet vastaamaan. Näin 

ollen fuusion olennaisena motiivina oli yhtiön koon kasvattaminen. Strategisten
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liiketoiminnan kehittämismotiivien lisäksi fuusiojäijestely sopi myös hyvin 

omistajatahojen “kuvioihin”, jotka saivat tällä tavoin järjesteltyä omistustaan 

paremmin tulevaisuuden varalle.

Yhdistymisen jälkeen SanomaWSOY:n tavoitteeksi asetettiin olla tulevaisuudessa 

Pohjois-Euroopan dynaamisin viestintäyhtiö ja yhtiö ilmoitti jatkavansa kasvua sekä 

kansainvälistymistä lähinnä Itämeren ympäristössä. Ensimmäisen toimintavuotensa 

aikana yhtiö ei kuitenkaan vielä merkittävässä määrin kasvustrategiaansa toteuttanut. 

Jatkossa yhtiö on kuitenkin ilmoittanut kasvattavansa kokoaan vauhdilla ja tekevänsä 

merkittäviä yritysostoja ulkomaisten viestintäyhtiöiden parissa. Tavoitteeksi on 

asetettu liikevaihdon kaksinkertaistaminen vuoteen 2005 mennessä. Myös uusmedian 

ja internetin kehittämisessä yhtiö lähti rauhallisesti liikkeelle ja jäi ensimmäisenä 

toimintavuotenaan pienten yhtiöiden jalkoihin. Tänä aikana yhtiössä kehiteltiin 

kuitenkin uusmedia-strategiaa, joka pitää sisällään yhtiön mobiiliportaalikonseptin, 

intemetprojekti Lumeveräjän, HTV:n digitaalisen kaapeliverkon sekä digitaalisen 

television kehitystyön. Uusmedia-strategiatyön pohjalta ensimmäisen toimintavuoden 

päätteeksi yhtiön sähköinen viestintä päätettiin yhtiöidä omaksi erilliseksi 

tytäryhtiöksi. Näin ollen SanomaWSOY:ltä on lupa odottaa merkittäviä investointeja 

sekä kehityshankkeita uusmedian parissa lähivuosina ja yhtiön tavoitteena on 

“kiilautua” alan kärkeen myös tällä sektorilla.
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5. Fuusiotapausten vertailu

Tässä luvussa on tarkoitus vertailla tämän tutkimuksen fuusiotapausten taustalla 

vaikuttavia motiiveja. Tämä antaa mahdollisuuden löytää fuusioiden taustalta niitä 

yhdistäviä sekä erottavia seikkoja, jotka vaikuttivat kyseisten yritysjäijestelyiden 

toteuttamiseen. Lopuksi hieman vertaillaan sitä, minkälaiset fuusiot lopulta 

saavutettiin toinen toisiinsa verrattuna.

5.1 Fuusioiden motiivit

Luvussa 4 fuusioiden taustalla vaikuttavat motiivit jaoteltiin kahteen osaan - 

strategisiin ja taloudellisiin motiiveihin. Jokaisessa case-tapauksessa fuusion taustalta 

oli löydettävissä motiiveja kummastakin ryhmästä, mutta niiden painoarvo fuusioon 

johtaneina motiiveina vaihteli. STORAn ja Enson yhdistyminen oli esimerkki 

fuusiosta, jossa sekä strategisilla että taloudellisilla motiiveilla oli merkitystä fuusiota 

suunniteltaessa. Sen sijaan Nesteen ja IVOn sekä Sanoma Osakeyhtiön ja WSOY:n 

fuusioissa strategiset motiivit olivat keskeisessä asemassa yhdistymisen taustalla, ja 

varsinkaan Nesteen ja IVOn fuusiossa taloudellisia motiiveja ei yhdistymisen 

suunnitteluvaiheessa juuri tuotu esille. Fuusiotapausten väliltä on näin ollen 

löydettävissä eroja fuusioihin johtaneissa motiiveissa ja näitä eroja pyritään 

seuraavassa kuvaamaan Grundyn ( 1996) esittämään kaavioon perustuen (ks. kuva 2, s. 

22).

Grundyn (1996) mukaan fuusioille on löydettävissä karkeasti neljä erilaista 

ulottuvuutta, jotka määräytyvät sen mukaan mitä fuusiolla tavoitellaan. Fuusion 

taustamotiivina voi vaikuttaa varautuminen tulevaisuuden mahdollisuuksiin, 

liiketoiminnan puolustaminen ja kilpailuaseman parantaminen, synergiahyötyjen 

tavoittelu tai halu tiukentaa operatiivista ja taloudellista kontrollia. Seuraavaksi 

tarkastellaan ja vertaillaan fuusiotapausten taustalla vaikuttavia motiiveja tähän 

jakoon perustuen. Kuvat 22, 23 ja 24 pyrkivät antamaan kokonaiskuvan tämän 

tutkimuksen fuusiotapausten taustalla vaikuttavien motiivien jakautumisesta ja 

profiloivat fuusiotapaukset Grundyn (1996) motiivijakoon perustuen.
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SYNERGIA

OLEMASSA OLEVAN 

LIIKETOIMINNAN 
PUOLUSTAMINEN JA 

KILPAILUASEMAN 
PARANTAMINEN

TULEVAISUUDEN
MAHDOLLISUUDET

OPERA TW ISEN JA TALOUDELLISEN 

KONTROLLIN TIUKENTAMINEN

Kuva 22 Nesteen ja IVOn fuusion merkitys

SYNERGIA

/ 4

OLEMASSA OLEVAN
LIIKETOIMINNAN ^ TULEVAISUUDEN

^ MAHDOLLISUUDET

KILPAILUASEMAN
PARANTAMINEN

\ f
OPERATIIVISEN JA TALOUDELLISEN

KONTROLLIN TIUKENTAMINEN

Kuva 23 Stora Enson fuusion merkitys

SYNERGIA

OLEMASSA OLEVAN 

LIIKETOIMINNAN 
PUOLUSTAMINEN JA 

KILPAILUASEMAN 
PARANTAMINEN

TULEVAISUUDEN
MAHDOLLISUUDET

OPERATIIVISEN JA TALOUDELLISEN 
KONTROLLIN TIUKENTA MINEN

Kuva 24 SanomaWSOY:n fuusion merkitys
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5.1.1 Tulevaisuuden mahdollisuudet

Jokaisessa fuusiotapauksessa tulevaisuuden mahdollisuuksiin varautuminen oli 

vahvasti esillä fuusioiden taustalla vaikuttavana motiivina. Kootun tutkimusaineiston 

perusteella voidaan väittää, että tämä oli ainoa selkeästi fuusioita toisiinsa yhdistävä 

tekijä. Kunkin fuusiotapauksen taustalla vaikutti toimialan viimeaikainen kehitys, 

joka “pakotti” yhtiöitä kasvattamaan kokoaan fuusioiden ja muiden yritysjärjestelyjen 

avulla. “Kilpailun koventuessa ja kansallisten rajojen madaltuessa panostuksia pitää 

lisätä, jotta yritys pysyy kehityksen kärjessä. Monella alalla fuusioimalla saadaan sitä 

kriittistä massaa, jolla resurssit voidaan kohdistaa suuremmalle markkinalle. 

(Niiniluoto 1999). Fuusiot olivat näin ollen keino kasvattaa yhtiön kokoa, jotta 

tulevaisuuden mahdollisuuksiin kyettäisiin vastaamaan ja niitä pystyttäisiin 

hyödyntämään.

Kukin fuusiotapaus on lisäksi “peilattavissa toimialojen kansainvälistä taustaa ja 

markkinoiden kehitystä vasten. Nesteen ja IVOn yhdistymisen taustalla vaikutti 

Euroopan Unionin alueella käynnissä oleva energiamarkkinoiden uudistumis- ja 

yhdentymiskehitys, jolle pohjaa loi sähkö- ja kaasuliiketoiminnan sääntelyn 

purkaminen. Tämä on johtanut moniin yritysjärjestelyihin energia-alalla Euroopassa. 

Lisäksi alalla on tehty viime aikoina suuria kansainvälisiä yrityskauppoja öljy- 

yhtiöiden kesken. STORAn ja Enson yhdistyminen puolestaan liittyi metsäalan 

yleiseen keskittymiskehitykseen sekä kansainvälistymiseen. Metsäteollisuus on 

edelleen yritysrakenteiltaan keskimäärin muita aloja hajanaisempi ja myös 

globalisoitumiskehitys on ollut muita hitaampaa. Yritysjärjestelyjen avulla tätä 

kehitystä on pyritty vauhdittamaan. Tämän tutkimuksen kolmannen kohteen eli 

SanomaWSOY:n fuusion taustalla vaikutti uusmedian nopea kehitys sekä media-alan 

yleinen trendi multimediatalojen suuntaan, joissa eri viestintämuodot pyritään 

linkittämään toinen toisiinsa. Tutkimuksen fuusiotapauksia yhdistivät näin ollen 

toinen toisiinsa toimialojen kansainväliset trendit, joiden johdosta tulevaisuudessa 

avautuviin mahdollisuuksiin pyrittiin varautumaan yhtiöiden kokoa kasvattamalla.
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Tulevaisuuden mahdollisuuksiin liittyen fuusion taustamoti i vina vaikutti myös 

teknologisten haasteiden lisääntyminen. Tämä näkyi ennen kaikkea SanomaWSOY.n 

fuusiossa. Uusmedian nopea kehitys edellytti erityisesti sähköisen viestinnän 

kehittämistä, jotta alan muutoksissa pysytään mukana ja tähän fuusiolla pyrittiin 

saamaan tukea. Yhdessä yhtiöillä katsottiin olevan paremmat mahdollisuudet uuden 

viestinnän kehittämisessä.

Toimialojen yleisen ja kansainvälisen kehityksen lisäksi case-yhtiöiden kasvu- ja 

kansainvälistymisstrategiat ohjasivat yhtiöitä kasvattamaan kokoaan ja parantamaan 

markkina-asemaansa. Fuusioituvat yhtiöt olivat kokoluokaltaan ja markkina- 

asemaltaan sen kaltaisia yhtiöitä, ettei tarvittavaa kasvua enää tulevaisuudessa 

Suomen pienillä markkinoilla katsottu mahdolliseksi saavuttaa. Tästä syystä yhtiöiden 

olisi tulevaisuudessa etsittävä kasvumahdollisuuksia entistä enemmän Suomen 

markkinoiden ulkopuolelta ja tätä kehitystä case-fuusioilla pyrittiin edesauttamaan. 

Fortum ja SanomaWSOY nousivat fuusioiden ansiosta toimialoillaan pohjoismaiden 

suurimpien yhtiöiden joukkoon ja molempien tavoitteena on mitä ilmeisemmin jatkaa 

laajentumista Eurooppaan myös fuusion jälkeen. Stora Enso puolestaan kasvoi 

maailmaan suurimpiin kuuluvaksi metsäteollisuusyhtiöksi ja myös Stora Enso aikoo 

jatkaa kasvua kohti globaalimpaa toimintaa. Ensimmäinen askel tässä kehityksessä 

otettiin helmikuussa 2000, jolloin yhtiö laajensi toimintaansa Pohjois-Amerikassa 

ostamalla paikallisen metsäteollisuusyhtiön Consolidated Papersin. Kaikissa case- 

tapauksissa fuusiot olivat näin ollen nähtävissä tietynlaisina välitavoitteina ennen 

laajamittaisempia kasvusuunnitelmia. Oman kasvustrategian toteuttamisen lisäksi 

fuusiot edesauttoivat sitä, että tulevaisuudessa yhtiöiden on edelleen mahdollista 

toimia suuremman kokonsa ansiosta aktiivisesti alan rakennej ärj estelyissä mukana, 

eivätkä yhtiöt näin ollen muodostu liian helpoiksi kohteiksi muille aktiivista 

kasvustrategiaa toteuttaville yhtiöille.

Tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseen liittyi myös fokusoitumiskehitys, 

jonka osalta fuusiotapaukset kuitenkin erosivat toinen toisistaan. Kaikkein selvimmin 

fokusoitumiskehitys liittyi STORAn ja Enson yhdistymiseen. Molemmat yhtiöt olivat 

viimeisimmän kymmenen vuoden aikana keskittäneet toimintojaan entistä
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vahvemmin ydinosaamiseensa eli metsäteollisuuteen monien yritysostojen ja 

yritysmyyntien avulla. Molemmat yhtiöt olivat kehittyneet ennen kaikkea paperin 

sekä kartongin tuottajiksi ja fuusiolla tätä ydintoimintaa entisestään vahvistettiin. 

Myös Nesteen ja IVOn yhdistymiseen liitettiin fokusoitumiskehitys, vaikka kyseessä 

oli Stora Ensoa huomattavasti laaja-alaisempi liiketoiminnan keskittäminen. Neste ja 

IVO toimivat pääsääntöisesti eri tyyppisessä liiketoiminnassa ja näin ollen fuusion 

seurauksena toiminta pikemminkin laajeni kuin keskittyi. Uuden yhtiön tavoitteeksi 

asetettiin kuitenkin tulevaisuudessa keskittyä puhtaaksi energiayhtiöksi, jolloin 

energialiiketoimintojen ulkopuolella olevista “rönsyistä” tultaisiin luopumaan. 

Fortumin tapauksessa fokusoitumiskehityksellä tarkoitettiin näin ollen sitä, että uusi 

yhtiö keskittyisi pelkästään mutta laaja-alaisesti energia-alaan. Sanoman ja WSOY:n 

fuusion yhteydessä yhtiöiden aikaisempaa fokusta sen sijaan hajotettiin. Media-alalla 

tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen ja niihin varautuminen edellytti 

täysin uudenlaisen näkökulman omaksumista. Tästä syystä fuusiolla pyrittiin 

yhdistämään eri tyyppiset viestintäyhtiöt ja samalla poistamaan yhtiöiden fokukset, 

jotta tulevaisuuden haasteita pystyttäisiin lähestymään “tuoreella” tavalla. Media-alan 

muotoutuessa uuteen muotoon viestintäyhtiön olisi tämän laaja-alaisen toimintansa 

johdosta mahdollista myöhemmin fokusoitua olennaiseksi osoittautuvaan 

liiketoimintaan. Kaiken kaikkiaan fokusoitumisen esille tuominen fuusiotapausten 

yhteydessä liittyi ainakin osittain yhdistymisiä seuranneisiin pörssilistautumisiin. 

Sijoittajat arvostavat fokusoituneita yhtiöitä, koska keskitetyllä liiketoiminnalla 

toimivan yhtiön riskejä ja tuottomahdollisuuksia on helpompi arvioida kuin 

monialayrityksen. Tämän johdosta fuusion yhteydessä todennäköisesti haluttiin 

korostaa yhdistymisen seuraamuksia liiketoiminnan fokukseen.

Fokusoitumiskehitys ja kasvuhakuisuus olivat keinoja vastata tulevaisuuden tuomiin 

mahdollisuuksiin, mutta yhdessä toteutettuna ne ajoivat jo itsessään kohti 

yritysjäijestelyitä. Suomen pienillä markkinoilla fokusoitunut yritys ei kykene 

saavuttamaan merkittävää kasvua ja tämän johdosta toimintaa on laajennettava 

globaaleille markkinoille. Kansainvälisten markkinoiden nopea saavuttaminen 

edellyttää kuitenkin kasvua yritysjäijestelyiden avulla ja fuusiot ovat yksi vaihtoehto 

yhtiöiden koon kasvattamiseksi. Kasvustrategian kanssa samanaikaisesti toteutettava
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fokusoitumiskehitys synnyttävät näin ollen kierteen, joka ruokkii eri tyyppisiä 

yrityskauppoja globaalia liiketoimintaa tavoiteltaessa.

5.1.2 Olemassa olevan liiketoiminnan puolustaminen ja kilpailuaseman 

parantaminen

Tulevaisuuden mahdollisuuksien lisäksi yhdistävänä taustamotiivina tutkimuksen 

fuusiotapauksille oli olemassa olevan liiketoiminnan puolustaminen ja 

kilpailuaseman parantaminen. Vahvimmin tämä näkyi STORAn ja Enson fuusiossa. 

Kuten jo aiemmin on todettu metsäteollisuus eli voimakasta keskittymisen aikaa ja 

yhtiöiden, jotka halusivat toimia myös jatkossa aktiivisina osapuolina markkinoilla, 

täytyi koota voimiaan kilpailuasemansa parantamiseksi. Fuusion avulla STORA ja 

Enso vahvistivat markkina-asemaansa sekä samalla myös kilpailuasemaansa ja tämän 

johdosta yhtiö turvasi omat toimintamahdollisuutensa yritysjärjestelyjen suhteen myös 

jatkossa. STORAn ja Enson yhdistyminen liittyi toimialan yleiseen 

keskittymiskehitykseen, mutta se oli ensimmäinen suomalaisessa metsäteollisuudessa 

maan rajojen yli tehty suuren mittakaavan yritysfuusio. Tämän johdosta Stora Enson 

fuusio toimi mallina muille metsäteollisuusyhtiöille ja sillä oli edelläkävijän rooli 

metsäteollisuuden rakenteellisissa järjestelyissä.

Myös Sanoman ja WSOY:n fuusiossa liiketoiminnan puolustamisella ja 

kilpailuaseman parantamisella oli roolinsa. Viestintäala kävi muiden toimialojen 

tapaan läpi rakennejärjestelyjä ja Suomessa alalla oli toteutettu ensimmäinen 

merkittävä fuusio ennen SanomaWSOYin yhdistymistä. Vuonna 1997 Sanoma 

Osakeyhtiön pahin kilpailija Aamulehti oli fuusioitunut MTVj:n kanssa muodostaen 

Alma Media -konsernin. Sanoma Osakeyhtiön ja WSOY:n fuusiolle oli näin ollen 

olemassa valmis malli ja voidaankin sanoa, että fuusio perustui strategiseen 

seurailuun yhtiön kotimarkkinoilla. Fuusion avulla vahvistettiin yhtiön 

kokonaisasemaa, mutta markkina-asemaan yhdistyminen ei tuonut muutosta. 

Sulautuvat yhtiöt olivat jo ennen fuusiota viestintäsektoreidensa markkinajohtajia ja 

eri alatoimialoista johtuen yhdistymisellä ei sinänsä pystytty vahvistamaan markkina- 

asemaa. Kilpailuaseman vahvistamiseen fuusiolla sen sijaan tähdättiin siinä 

muodossa, että yhtiöillä arveltiin olevan paremmat mahdollisuudet jatkossa toimia
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yhdessä kuin erikseen. Tämä liittyi media-alan yleiseen kehitykseen, joka edellytti 

yhtiöiltä sekä uuden viestinnän sisällön että teknologisten haasteiden hahmottamista.

Fortumin tapauksessa olemassa olevan liiketoiminnan puolustaminen ja 

kilpailuaseman parantaminen eivät näytelleet yhtä suurta roolia kuin Stora Enson ja 

SanomaWSOY:n fuusioissa. Nesteen ja IVOn yhdistyminen liittyi kuitenkin osittain 

liiketoiminnan puolustamiseen ja kilpailuaseman parantamiseen, koska Euroopan 

energiamarkkinoita oltiin avaamassa kilpailulle. Suomessa sähkömarkkinat oli jo 

vapautettu ja Euroopassa sama kehitys oli käynnissä. Myös kaasumarkkinoiden 

vapauttamista suunniteltiin. Nesteen ja IVOn fuusiolla pyrittiin vahvistamaan 

suomalaisen energiayhtiön asemaa eurooppalaisten jättiyhtiöiden rinnalla sekä 

varmistamaan kotimaisen energiayhtiön asema myös tulevaisuudessa. Fortum sai 

fuusiolleen mallinsa Euroopan energiamarkkinoilla, joilla toimii energia-alan 

monialayhtymiä. Fuusioita öljy- ja sähköyhtiöiden välillä ei kuitenkaan aiemmin oltu 

tehty. Toisaalta malli fuusiolle tuli valtion yksityistämiskehityksen kautta, sillä 

Nesteen ja IVOn fuusio seurasi valtionyhtiöiden yksityistämislinjaa. Näin ollen 

kokonaisuutta tarkasteltaessa voidaan sanoa, että Nesteen ja IVOn fuusiolle oli 

olemassa aikaisempi malli ja yritysjäijestetyllä seurailtiin yleistä kehitystä.

5.1.3 Synergia

Kolmantena keskeisenä taustamotiivina fuusioille Grundy (1996) esittää 

synergiahyötyjen tavoittelun. Tämän tutkimuksen osalta fuusiotapausten välille eroja 

syntyi juuri synergiahyötyjen suhteen. Kootun tutkimusaineiston perusteella voidaan 

todeta, että STORAn ja Enson yhdistymisessä synergiat olivat kahteen muuhun 

fuusiotapaukseen verrattuna kaikkein suurimmassa roolissa. Fuusiolla saavutettavat 

synergiahyödyt oli arvioitu tarkoin ennen yhdistymistä ja arvio hyödyistä oli myös 

julkisesti esitetty. Stora Enson tapauksessa synergiahyötyjen ennakkoarviointi oli 

mahdollista, koska sulautuvat yhtiöt olivat hyvin samankaltaisia 

tuotantoteknologioiltaan sekä tuotteiltaan ja näin ollen synergioiden luominen oli 

sekä mahdollista että realistista. Myös SanomaWSOY:n fuusiossa synergioilla oli 

merkitystä yhdistymistä suunniteltaessa, mutta arviointeja synergiahyödyistä ei 

julkisesti esitetty. Yhtiöiden liiketoimintojen erilaisuudesta johtuen synergiahyötyjen
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saavuttaminen ei myöskään voinut olla yhtä mittavaa kuin Stora Ensossa. Nesteen ja 

IVOn fuusio ei sen sijaan perustunut synergiahyötyjen varaan juuri lainkaan ja 

muutenkaan taloudellisia motiiveja ei Nesteen ja IVOn yhdistymisen 

suunnitteluvaiheessa juuri tuotu esille. Tästä huolimatta myös Fortumin tapauksessa 

synergiahyötyjä oli kuitenkin jonkin verran mahdollista toteuttaa.

Yhteistä kaikille fuusiotapauksille synergiahyötyjä vertailtaessa oli se, että jokaisessa 

tapauksessa yhdistymisen seurauksena voitiin saavuttaa operatiivista synergiaa kuten 

taulukosta 7 käy ilmi. Päällekkäisten toimintojen yhdistäminen yleishallinnossa, 

myynnissä ja markkinoinnissa sekä tutkimuksessa ja kehittelyssä oli mahdollista 

kaikille kolmelle fuusiotapaukselle. Lisäksi Stora Enson ja SanomaWSOY.n 

tapauksissa operatiivista synergiaa oli mahdollista luoda yhdistämällä 

tuotantotoimintoja. Taloudellisten synergiahyötyjen saavuttaminen puolestaan oli 

mahdollista vain Stora Enson ja SanomaWSOY:n fuusioissa. Liikkeenjohdollista 

synergiaa kyettiin myös saavuttamaan vain kahdessa fuusiossa eli Fortumin ja Stora 

Enson tapauksissa. Arvokkaimmaksi synergialähteeksi luokiteltua sopimuksellista 

synergiaa sen sijaan pystyttiin saavuttamaan ainoastaan Stora Enson fuusiossa.

Synergiatyyppi Fortum Stora Enso SanomaVVSOY

OPERATIIVINEN
T uotanto X X
T&K X X X

Myynti ja markkinointi X X X

Yleishallinto X X

TALOUDELLINEN
Riskin jakaminen X x
Pääomakustannusten alentaminen X

LIIKKEENJOHDOLLINEN
Johdon kompetenssit X X

SOPIMUKSELLINEN
Markkina-ja ostovoiman hyväksikäyttäminen X

Taulukko 7 Synergiat fuusiotapauksittain
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Kaikkiaan synergioiden tavoittelu fuusioiden avulla kertoo siitä, että kokoa 

kasvattamalla yhtiöissä pyrittiin alentamaan kustannuksia ja samalla parantamaan 

yhtiöiden kannattavuutta. Fuusion taloudellisena motiivina oli näin ollen lisäarvon 

luominen synergioiden avulla. Fuusioilla pyrittiin lisäämään yhtiöiden arvoa, jolloin 

myös osakkeenomistajat hyötyisivät yrityskaupasta. Lisäarvon tuottaminen 

osakkeenomistajille oli näin ollen motiivi, joka vaikutti jokaisen fuusiotapauksen 

taustalla ja yhdisti fuusioita toinen toisiinsa.

5.1.4 Operatiivisen ja taloudellisen kontrollin tiukentaminen 

Operatiivisen ja taloudellisen kontrollin tiukentamisen osalta fuusiotapaukset eivät 

juuri eronneet toinen toisistaan. Tämä ei ollut yhdenkään fuusion suoranaisena 

tavoitteena. Stora Enson tapauksessa operatiivisen ja taloudellisen kontrollin 

tiukentaminen ei ollut mahdollista, koska fuusiossa yhdistettiin jo valmiiksi tehokkaat 

organisaatiot. Sekä STORAssa että Ensossa liiketoiminnan “rönsyt” oli leikattu 

pääosin pois jo ennen fuusioitumista ja sisäinen tehokkuus oli muutenkin käytetty 

loppuun asti hyödyksi. Myöskään SanomaWSOY:n kohdalla operatiivisen ja 

taloudellisen kontrollin tiukentaminen ei ollut olennaista, koska yhdistyneet yhtiöt 

olivat varsin menestyneitä sekä varakkaita yhtiöitä ja kaiken lisäksi yhtiöt jatkoivat 

toimintaansa fuusion jälkeen itsenäisinä yksikköinä. Fortumin tapauksessa sen sijaan 

operatiivista ja taloudellista kontrollia oli mahdollista tiukentaa fuusion seurauksena. 

Nesteen ja IVOn yhdistyminen sekä samalla toteutettu uuden yhtiön pörssiin 

listautuminen liittyivät valtionyhtiöiden yksityistämiseen. Yksityistämiskehityksen 

luonnollisena seurauksena olisi toiminnan tehostuminen ja operatiivisen sekä 

taloudellisen kontrollin tiukentaminen. Näin ollen, vaikka operatiivisen ja 

taloudellisen kontrollin tiukentaminen ei ollut myöskään Nesteen ja IVOn fuusiossa 

varsinaisena taustalla vaikuttavana motiivina, niin yhdistyminen antoi tähän kuitenkin 

tilaisuuden. Tässä mielessä Fortum erosi hieman Stora Enson ja SanomaWSOY:n 

fuusioista.

Yhteenvetona fuusioiden taustalla vaikuttaneista motiiveista voidaan kootun 

tutkimusaineiston perusteella todeta, että ennen kaikkea tulevaisuuden tuomiin 

mahdollisuuksiin liittyvät motiivit yhdistivät fuusiotapauksia toinen toisiinsa.
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Tulevaisuuden mahdollisuudet vaikuttivat kunkin fuusiotapauksen kohdalla kaikkein 

merkittävimmin yhdistymisen taustamotiivina. Myös liiketoiminnan puolustamisen ja 

kilpailuaseman parantamisen osalta fuusiotapausten motiivit olivat samansuuntaisia. 

Sen sijaan synergiahyötyjen suhteen fuusioiden motiiveissa ja tavoitteissa oli 

löydettävissä hajontaa. Tähän vaikutti yhtiöiden konkreettiset 

integrointimahdollisuudet sekä integrointitoimenpiteet, koska synergioiden luominen 

edellyttää yhtiöiltä varsin korkeaa strategista yhteensopivuutta seka 

integroinninastetta. Operatiivisen ja taloudellisen kontrollin tiukentamisen osalta 

fuusiotapaukset puolestaan olivat hyvin samantyyppisiä ja tämä ei esiintynyt 

merkittävänä taustalla vaikuttavana motiivina missään case-tapauksessa.

5.2 Minkälaiset fuusiot saavutettiin ?

Kaikki kolme tässä tutkimuksessa mukana ollutta fuusiotapausta olivat karkeasti 

arvioiden samantyyppisiä fuusioita. Sekä Fortum, Stora Enso että SanomaWSOY 

perustuivat horisontaaliseen yhdistymiseen. SanomaWSOY:n fuusioon sisältyi 

horisontaalisuuden ohella myös vertikaalisen yhdistymisen elementtejä. Tästä 

karkeasta samantyyppisyydestä huolimatta fuusiotapausten väliltä löytyi myös

merkittäviä eroja.

Kaikkein perinteisintä fuusiota näistä kolmesta edusti Stora Enso. Samalla fuusio oli 

myös tasavertaisin, sillä siinä yhdistettiin samalla toimialalla toimivat samankokoiset 

yhtiöt, joiden tuotanto oli lisäksi hyvin samankaltainen. STORAn ja Enson 

yhdistyminen oli kahden kilpailevan yhtiön horisontaalinen liitto ja tämän johdosta 

yhtiöiden yhdistyminen oli kaikkein loogisinta ja fuusion toimeenpano kaikkein 

helpointa. Fortumin tapauksessa puolestaan fuusiolla yhdistettiin energia-alalla 

toimivat yhtiöt, mutta öljynjalostajan Nesteen ja sähköntuottajan IVOn liiketoiminnat 

olivat kuitenkin lähtökohtaisesti hyvin eri tyyppiset. Yhtiöt olivat Iisaksi 

liikevaihdolla mitattuna erikokoiset. Liiketoimintojen erilaisuudesta johtuen fuusion 

motiivit eivät olleet yhtä helposti ymmärrettävissä kuin Stora Ensossa ja 

fuusioprosessin läpivienti ei osoittautunut mitenkään helpoksi tehtäväksi. Fortumin 

tapauksessa yhdistymistä voidaan luonnehtia horisontaaliseksi fuusioksi, jossa 

yhdistettiin pikemminkin kaksi toisiaan täydentävää kuin kaksi kilpailevaa yhtiötä.
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SanomaWSOY:n fuusiossa yhdistettiin viestintäalalla toimivat yhtiöt, mutta Fortumin 

tavoin sulautuvien yhtiöiden liiketoiminnat olivat eri tyyppisiä. Sanoma Osakeyhtiö 

oli lehtitalo, kun taas WSOY:n päätoimi oli kiijojen kustantaminen, joten yhtiöillä ei 

ollut varsinaista päällekkäistä liiketoimintaa. Sulautuvat yhtiöt olivat lisäksi kooltaan 

erikokoiset. SanomaWSOY:n fuusiota voidaan luonnehtia Fortumm tavoin toisiaan 

täydentäväksi horisontaaliseksi liitoksi, mutta johon sisältyi myös vertikaalisen 

fuusion aineksia. Lisäksi SanomaWSOYin fuusiossa sulautuvat yhtiöt jatkoivat 

toimintaansa fuusion jälkeen itsenäisinä tytäryhtiöinä, joten fuusiolla ei alun 

alkaenkaan pyritty toimintojen yhdistämiseen samalla tavoin kuin Stora Ensossa tai

Fortumissa.

Stora Enson fuusio erosi Fortumm ja SanomaWSOYin fuusioista myös siinä mielessä, 

että STORAn ja Enson yhdistymisessä ylitettiin maan rajat. Näin ollen tämä fuusio oli 

tavallaan astetta pidemmällä kasvustrategian näkökulmasta. Suomalaisen ja 

ruotsalaisen metsäteollisuusyhtiön fuusioituessa Stora Enso nousi maailman 

suurimpien metsäteollisuusyhtiöiden joukkoon. Fortum ja SanomaWSOY puolestaan 

kasvoivat fuusioillaan vasta merkittävän kokoisiksi yhtiöiksi Pohjoismaissa ja ennen 

kaikkea Suomessa. Niiden seuraava mahdollinen “kasvuaskel” olisi vasta 

samanarvoinen Stora Enson fuusion kanssa. Eli kasvatettuaan ensin kokoaan 

Suomessa yhtiöillä olisi mahdollisuudet maan rajat ylittäviin yritysjäijestelyihin.

Stora Enso oli myös ainoa fuusio, jossa yhdistettiin kaksi pörssiyhtiötä. Fortumin ja 

SanomaWSOYin tapauksissa vain toinen fuusion osapuolista oli listautunut pörssiin. 

Stora Enson fuusiota voidaan luonnehtia lisäksi “vapaaehtoiseksi’ yritysjärjestelyksi, 

johon molemmilta osapuolilta löytyi haluja, ja jota molemmissa yhtiöissä 

samanaikaisesti suunniteltiin. Nesteen ja IVOn fuusio sen sijaan oli esimerkki 

“pakkoliitosta”, jota yhtiöiden yhteinen omistaja eli valtio ajoi. Fortumin tapauksessa 

IVO jopa aluksi vastusti ajatusta yhdistymisestä Nesteen kanssa. Sanoman ja 

WSOY:n fuusio puolestaan oli Stora Enson tavoin “vapaaehtoinen yritysjäijestely, 

jonka taustalta löytyi lisäksi osittain yhteinen omistaja. Sanoma Osakeyhtiö oli 

perheyhtiö, jonka omistus oli keskitetysti Erkkojen suvulla. WSOY puolestaan oli
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pörssiyhtiö, jonka suurimpana osakkeenomistajana oli Sanoma Osakeyhtiö. Näin 

ollen sama suku löytyi molempien yhtiöiden omistustaustasta. Tämän yhteisen 

omistajatahon johdosta SanomaWSOY:n fuusiota voidaan verrata myös Fortumiin, 

jossa yhteinen omistus oli kuitenkin vielä huomattavasti vahvemmin esillä.

Kaiken kaikkiaan tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että Stora Enson 

fuusiossa saavutettiin kaikista nopeimmin ja helpoimmin yhdistymiselle asetetut 

päämäärät. Fuusio oli nopeasta toteuttamisaikataulusta huolimatta hyvin suunniteltu 

ja hyödyt yhdistymisestä oli tarkasti etukäteen arvioitu. Tämä vaikutti varmasti myös 

siihen, että fuusiolla pystyttiin saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Ensimmäisenä 

toimintavuotenaan yhtiö pystyi parantamaan kannattavuuttaan merkittävästi. Myös 

osakekurssi nousi jyrkästi, joten fuusio otettiin markkinoilla positiivisesti vastaan. 

Stora Enson fuusiota voidaankin pitää tutkimuksen kolmesta fuusiotapauksesta 

kaikkein onnistuneimpana yritysjäijestelynä. Fortum puolestaan voidaan sijoittaa 

tämän tutkimuksen kohteista kaikkein epäonnistuneimmaksi yritysjärjestelyksi. 

Fortumin tapauksessa fuusioprosessin läpivienti oli tutkimuksen kolmesta fuusiosta 

kaikkein hitainta ja tehottominta. Fuusion todellista tarkoitusta ei kyetty selkeästi 

tuomaan esille ja se, mitä fuusiolla lopulta saavutettiin on vieläkin osittain epäselvää. 

Tämä on heijastunut myös markkinoille ja Fortumin osakekurssi on kehittynyt varsin 

heikosti. Yhtiö ei ole myöskään pystynyt parantamaan kannattavuuttaan.

SanomaWSOY:n fuusio voidaan sijoittaa näin ollen onnistumiseltaan Stora Enson ja 

Fortumin fuusioiden väliin. SanomaWSOY:n fuusio erosi kahdesta muusta lopullisen 

toimintamuotonsa takia, mutta omanlaisena järjestelynä se pystyi saavuttamaan sen, 

mitä yhdistymisellä ensi sijassa haettiin. Fuusio oli strateginen liiketoiminnan 

kehittämishanke, joka samalla hyödytti omistajatahoja tarjoamalla mahdollisuuden 

omistusj ärj estelyihin. Ensimmäisen yhteisen toimintavuoden aikana yhtiön 

liiketoiminta kehittyi odotetusti. Liiketoiminta sekä tulos paranivat ja kannattavuus 

pysytteli hyvänä. Osakekurssi kehittyi toimialan yleistä kehitystä seuraten.
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6. Johtopäätökset

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella suomalaisessa liike-elämässä tehtyjä 

yritysfuusioita kolmen suomalaisen fuusiotapauksen avulla. Tutkimuksessa pyrittiin 

selvittämään yritysjäijestelyjen taustalla vaikuttavia motiiveja, joiden perusteella 

kyseisiin fuusioihin päädyttiin. Seuraavassa tutkimuksen tulokset vedetään yhteen ja 

esille pyritään nostamaan ne keskeiset motiivit, jotka ovat johtaneet nimenomaan 

Suomessa viimeaikoina tehtyihin yritysfuusioihin.

Kolmen fuusiotapauksen eli Fortumin, Stora Enson ja SanomaWSOY:n tarkastelu on 

osoittanut, että fuusioiden taustalta löytyy useita motiiveja yhdistymiselle 

samanaikaisesti ja usein motiivit kietoutuvat toinen toisiinsa. Fortumin tapauksessa 

Nesteen ja IVOn yhdistymiseen vaikutti ennen kaikkea suuremman yhtiökoon 

tavoittelu ja valtion halu järjestellä omistustaan omistamissaan yhtiöissä. Lisäksi 

fuusion taustalla vaikutti tulevaisuuden mahdollisuuksiin varautuminen, synergioiden 

tavoittelu sekä lisäarvon luominen osakkeenomistajille. Stora Enson fuusiossa 

yhdistymisen tärkeimpänä motiivina oli myös yhtiökoon kasvattaminen, jotta kasvun 

ja kansainvälistyminen haasteisiin pystyttäisiin vastaamaan. Lisäksi markkina-aseman 

vahvistaminen, synergiahyötyjen saavuttaminen, lisäarvon luominen sekä riskin 

jakaminen vaikuttivat fuusion taustalla. Sanoman ja WSOY:n yhdistyminen 

puolestaan perustui ennen kaikkea ajatukselle, että yhtiöillä katsottiin olevan 

paremmat mahdollisuudet toimia tulevaisuudessa yhdistettyinä kuin erikseen. Fuusion 

motiiveina oli kasvu, kansainvälistyminen sekä teknologisiin haasteisiin vastaaminen. 

Lisäksi fuusion taustalla vaikuttivat omistusjärjestelyt osakkuusyhtiö Rautakiijan 

osalta, lisäarvon luominen osakkeenomistajille, synergiahyötyjen saavuttaminen sekä 

riskin jakaminen uusissa hankkeissa. Kaiken kaikkiaan tutkimusaineiston perusteella 

voidaan todeta, että fuusiotapausten motiivit koostuivat sekä strategisista että 

taloudellisista motiiveista (vrt. Brouthers ym. 1998). Strategiset motiivit painottuivat 

kuitenkin fuusiotapausten yhteydessä taloudellisia voimakkaammin, sillä varsinkin 

Fortumin ja SanomaWSOY:n fuusioissa strategisilla motiiveilla oli huomattavan suun

rooli.
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Fortumm, Stora Enson ja SanomaWSOYm fuusioiden taustalla vaikuttavtsta 

motiiveista on nähtävissä myös tietynlainen samansuuntainen kehitys. Kaikissa 

kolmessa tapauksessa fuusio oli ensisijaisesti keino varautua tulevaisuuden 

muutoksiin ja sen tuomiin uusiin mahdollisuuksiin. Yhtiöt pyrkivä, fuusion avulla 

kasvattamaan kokoaan, jota niillä olisi paremmat mahdollisuudet tulevaisuudessa 

osallistua toimialan rakennejäijestelyihin. Jokaisen fuusion Busala oli löydettävissä 

myös kunkin toimialan yleinen kehitys, joka ohjasi yhtiöia kasvatamaan kokoaan ja 

markkina-asemaansa (vit. Schoenberg & Reeves 1999). Lisäksi kasvu ja 

kansainvälisyys olivat avoimia, jotka sisältyivät sulautuvien yhtiöiden strategioihin. 

Fuusio nähtiin jokaisessa case-Bpauksessa keinona liiketoiminnan kasvattamiselle, 

jotta tulevaisuudessa pystyttäisiin avoittelemaan yhä kansainvälisempiä markkino.B. 

Tulevaisuuden mahdollisuuksien lisäksi Fortumin, Stoa Enson ja SanomaWSOYm 

fuusioissa ansalla vaikutti liiketoiminnan tehosaminen suuremman yhtiökoon 

synnyttämän suuruuden ekonomian avulla. Synergiahyötyjen mvoitteleminen, jo,a 

horisontaalisissa fuusioissa on mahdollisuus kaikkein kattavimmin toteuttaa 

(Chatterjee 1986), vaikuttivat näin ollen myös fuusioiden ausamotuvema. 

Synergioiden avulla saavutettavan tehokkaamman liiketoiminnan ansiosa fuusioisB 

uskottiin koituvan hyötyä myös osakkeenomisBjille. OsakkeenomisBja. vaativa, 

sijoituksilleen yhä parempia mottoja ja monilla toimialoilla liiketoiminnan loppuun 

asti viedysa tehokkuudesa johtuen yhtiöille ei jää muna vaihtoehtoa kasvun 

toteuttamiseksi kuin fuusio, ja yritysosto, (Lähteenmäki 2000). Lisäarvon luominen 

osakkeenomisBjille oli näin ollen myös fuusioBpauksia toinen toisiinsa yhdistävä

tekijä.

Tulevaisuuden mahdollisuuksiin varautuminen, synergiahyötyjen Bvoittelu sekä 

lisäarvon luominen osakkeenomisBjille ovat motiiveja, jotka vaikuttavat fuusioiden 

ja muiden yrityskauppojen mustalla kansainvälisesti (vrt. Brouthers ym. 1998; Ingham 

ym 1992; Larsson & Finkelstem 1999; Trautwein 1990; Walter & Barney 1990). 

Näiden lisäksi kolmen suomalaisen fuusioBpauksen tarkasteluun pohjautuen on 

löydettävissä tekijöitä, jotka liittyvä, erityisesti Suomessa viimeaikoina tehtyihin 

yritysfuusioihin. Fortumin, Stora Enson ja SanomaWSOYm fuusioiden perusteella
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näyttäisi siltä, että suomalaisissa fuusioissa omistajat ovat varsin keskeisessä 

asemassa fuusiopäätöksiä tehtäessä. Suomessa omistus on ollut tähän asti varsin 

keskittynyttä ja lisäksi valtiolla on ollut merkittävä rooli suurten suomalaisten 

yhtiöiden omistajatahona. Omistajien dominoiva asema yhtiöissä on puolestaan 

vaikuttanut siihen, että omistajilla on ollut mahdollisuus olla merkittävällä tavalla 

mukana fuusiohankkeissa. Suomalaiset fuusiot ovat tästä syystä voineet toimia myös 

“pelikenttänä” omistusjäijestetyissä, jolloin strategiset tai taloudelliset motiivit eivät 

välttämättä pelkästään ole riittäneet selittämään fuusion motiiveja. Jossain 

tapauksissa strategiset sekä taloudelliset motiivit ovat saattaneet jopa jäädä 

omistusj äij estelyj en vaijoon fuusiosuunmtelmia laadittaessa. Suomalaisten fuusioiden 

taustalta on näin ollen usein löydettävissä strategisten ja taloudellisten motiivien

lisäksi omistajien “omat” motiivit yritysj äij estelyj en suhteen.

Suomalaisten fuusiotapausten tarkastelun pohjalta näyttäisi myös siltä, että fuusiot 

ovat usein fuusiota suunnittelevien “avainhenkilöiden” valtapeliä. Nämä 

avainasemassa olevat henkilöt ovat yhtiöiden ylintä johtoa tai omistajia, joilla on 

fuusiolle omat henkilökohtaiset motiivit muiden yleisten motiivien lisäksi (vrt. 

Brouthers ym. 1998). Case-fuusioiden kohdalla voidaan osoittaa, että Stora Enson 

tapauksessa varsinkin Enson johto oli hyvin kasvuhakuinen ja toimitusjohtajan 

johdolla yhtiölle etsittiin aktiivisesti uusia kasvumahdollisuuksia. Fortumin 

tapauksessa puolestaan fuusion “avainhenkilönä” toimivat valtion virkamiestahot, 

joiden pyrkimyksenä oli yhdistää kaksi valtio-omisteista yhtiötä ja listata yhtiöt 

yhdistettynä pörssiin. Tällä tavoin pyrittiin valtion yksityistämiskehitystä viemään 

eteenpäin. SanomaWSOY:n fuusiossa “avainhenkilönä” toimi myös pääomistaja, 

jonka motiivina oli strategisten ja taloudellisten motiivien ohella mahdollisuus 

fuusion avulla järjestellä omistustaan. Fuusioiden yhteydessä on näin ollen yleisten 

taustalla vaikuttavien motiivien lisäksi usein löydettävissä yksittäiset tahot, joita 

fuusio hyödyttää, ja jotka tästä johtuen vievät fuusiohanketta aktiivisesti eteenpäin.

Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus on vahvistanut aikaisempaa näkemystä siitä, että 

fuusioiden taustalta on löydettävissä useita motiiveja yhdistymiselle samanaikaisesti 

(vrt. Brouthers ym. 1998; Ingham ym. 1992; Walter & Barney 1990). Kootun
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tutkimusaineiston perusteella näyttäisi myös siltä, että tällä hetkellä suomalaisissa 

fuusioissa strategiset motiivit painottuvat fuusioiden taustalla taloudellisia 

voimakkaammin. Tämä selittyy osittain varmasti sillä, että suomalaisten fuusioiden 

taustalla vaikuttaa kilpailun vapautuminen ja tätä seurannut markkinoiden 

laajentuminen Euroopan kokoisiksi ellei suuremmiksikin (Lähteenmäki 2000). Tästä 

johtuen fuusioiden ensisijaisena tavoitteena on usein yhtiöiden strategisen aseman 

parantaminen ja vasta tämän jälkeen tulevat fuusion taloudelliset tavoitteet. 

Fuusiotapausten perusteella näyttäisi myös siltä, että jokainen fuusio on aina oma 

ainutlaatuisen kokonaisuutensa. Sulautuvien yhtiöiden taustatekijöistä johtuen 

fuusioiden motiivit ja tavoitteet muotoutuvat yleensä aina omanlaiseksi 

kokonaisuudeksi ja tämä puolestaan johtaa siihen, että toista täysin samanlaista 

fuusiota ei näin ollen esiinny markkinoilla.

Yleisesti ottaen viimeaikaisista suomalaisista fuusioista on kolmen fuusiotapauksen 

perusteella todettava, että keskeisenä tekijänä suomalaisissa fuusioissa on yhtiökoon 

kasvattaminen. Suomen pienistä markkinoista johtuen kasvuhakuisten yhtiöiden ei ole 

mahdollista enää merkittävästi kasvattaa toimintaa kotimaassa ja näin ollen 

kasvuhakuisten yhtiöiden on suuntauduttava yhä enemmän Suomen rajojen 

ulkopuolelle. Kansainvälisille markkinoille laajeneminen edellyttää yhtiöiltä 

kuitenkin riittävää kokoa ja tätä fuusioiden avulla on kyetty saavuttamaan. Toinen 

seikka, joka vaikuttaa tällä hetkellä Suomessa tehtyihin fuusioihin on toimialojen 

kansainväliset trendit. Monilla toimialoilla on käynnissä kehitys, jossa 

yritysjärjestelyjen avulla pyritään yhtiökokoa kasvattamaan sekä samalla toimintaa 

keskittämään. Kolmantena tekijänä suomalaisten fuusioiden taustalla on yleinen 

kansainvälinen kehitys, joka “kannustaa” fuusioihin. Parhaillaan on käynnissä viides 

kansainvälinen fuusioaalto, joka varmasti omalta osaltaan selittää myös Suomessa 

esiintyvän “fuusioinnostuksen”. Kaikkiaan kansainvälisen kehityksen seuraaminen 

puolestaan osoittaa sen, että Suomi on osa globaalia taloutta ja kansainväliset ilmiöt 

siirtyvät myös Suomen talouteen vaikuttaen täällä markkinoiden seka 

yritysrakenteiden kehitykseen.
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Tämän tutkimuksen perusteella on havaittavissa, että yleiset kansainvälisesti 

fuusioiden taustalla vaikuttavat motiivit selittävät myös Suomessa tehtyjä fuusioita. 

Kuitenkin mitä ilmeisemmin myös kansallisella ympäristöllä on oma vaikutuksensa 

fuusioihin. Näin ollen tutkimus, jossa kansallisen ympäristön vaikutukset fuusioihin 

pystyttäisiin tuomaan vielä selkeämmin esille olisi tulevaisuudessa sekä 

mielenkiintoinen että paikallaan. Lisäksi tutkimus, jossa fuusioituvan yhtiön 

kasvustrategiaa tutkittaisiin riittävän pitkällä aikavälillä olisi varmasti kiinnostava 

sekä antaisi fuusioiden motiivitutkimuksiin todennäköisesti jotain uutta informaatiota. 

Tämän tutkimuksen yhteydessä on herännyt ajatus siitä, että fuusion menestystä 

arvioitaessa aikajänteen tulisi olla riittävän pitkä. Yksittäinen fuusio ei välttämättä 

kerro koko totuutta yhtiön kasvustrategian onnistumisesta, vaan kyseessä voi olla 

myös välivaihe, jonka avulla yhtiö kykenee toteuttamaan pitkän tähtäimen 

strategiaansa. Näin ollen yksittäinen fuusio voidaan arvioida epäonnistuneeksi 

ratkaisuksi, kunnes yhtiön seuraava “siirto” kasvustrategian toteuttamiseksi tulee julki 

ja usein vasta tässä vaiheessa edeltävän fuusion todellinen merkitys pystytään 

realistisesti arvioimaan. Menestystä tutkittaessa olisi myös kiinnostavaa keskittyä 

siihen, kenen näkökulmasta menestymistä arvioidaan (ks. esim. Vaara 1999). 

Fuusiossa on aina mukana useita tahoja, joilla saattaa olla erilaiset tavoitteet fuusion 

suhteen. Näin ollen näkökulman tarkentaminen tässä mielessä toisi varmasti myös 

uusia mielenkiintoisia tuloksia fuusiotutkimukseen.

Lopuksi muutama sana tämän tutkimuksen menetelmistä. Tutkimuksessa tukeuduttiin 

pitkälti julkiseen dokumenttimateriaaliin, joka koostui lehtiartikkeleista ja yhtiöiden 

julkaisemasta materiaalista. Tästä seurasi se, että tutkimuksen näkökulma 

fuusiotapauksiin muodostui pitkälti “ulkopuoliseksi . Tätä ulkopuolisuutta pyrittiin 

kuitenkin lieventämään haastattelujen avulla, jolloin fuusioiden todelliset motiivit 

pyrittiin erottelemaan julkisten spekulaatioiden joukosta. Näin jälkikäteen arvioiden 

tutkimus, jossa olisi tukeuduttu enemmän haastatteluihin olisi varmasti tuonut 

tarkemmin esille sekä johdon että omistajien näkökulmat fuusioihin. Toisaalta 

pääasiassa julkiseen dokumenttimateriaaliin pohjautuva tutkimus todennäköisesti 

mahdollisti fuusiotapausten kriittisemmän ja laajemman tarkastelun. Lisäksi 

dokumentit auttoivat tutkimuksen alkuvaiheessa tutkijaa perehtymään aiheeseen
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kenties haastatteluja paremmin. Tutkimuksen edetessä esille nousi myös ajatus, että 

olisi ollut kenties palkitsevampaa tutkia yksi kohde perusteellisemmin kuin yrittää 

paneutua useampaan fuusioon samanaikaisesti. Tällöin fuusioiden vertailu ja 

suomalaisten fuusioiden yleinen tarkastelu ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista. Tässä 

muodossa tutkimus palvelikin tavallaan kahta erilaista tarkoitusta. Siinä pyrittiin 

selvittämään tutkimuksessa mukana olevien yksittäisten fuusiotapausten motiivit sekä 

samalla hahmoteltiin yleisiä motiiveja, jotka ajavat suomalaisyhtiöitä tällä hetkellä 

fuusioihin.
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