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LEHDISTÖTIEDOTE 25.10.2012 

 

Strategiapalkinto yritysfuusion jälkeiselle yritysidentiteetin rakentamiselle 

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain 

strategiapalkinnon. parhaalle strategia-aiheiselle diplomityölle tai pro gradu -

tutkielmalle. Vuoden 2012 palkinnon saajat julkistettiin 24.10. pidetyssä 

tilaisuudessa. Pääpalkinnon voitti KTM Heidi Huttunen, joka tarkastelee 

työssään yritysfuusion jälkeisen yritysidentiteetin rakentumista.  

Heidi Huttusen pro gradu –tutkielman ’Post-merger Organizational Identification as a 

Discursive Phenomenon’ (Hanken) kohteena oli tutkimus- ja konsultointialalla 

toimivien pk-yritysten fuusio. Huttunen on nostanut ansiokkaasti esiin kuusi erilaista 

diskurssia, joiden jokaisen kautta muodostuu erilainen käsitys uudesta yhdistyneestä 

organisaatiosta sekä omasta ja muiden roolista osana tätä uutta yhdistynyttä 

organisaatiota.  

Palkitun työn teoreettinen ja käytännöllinen kontribuutio nousee siitä, että Huttunen 

on tarkastellut yritysfuusion jälkeistä tilannetta diskursiivisen teorian kautta: miten 

organisatoriset toimijat identifioituvat moninaisiin näkemyksiin, mitä ja millainen uusi 

organisaatio on, miten siellä pitäisi toimia. Liikkeenjohto ei voi jättää huomioimatta 

näitä erilaisia näkemyksiä, jos se haluaa edistää yritysfuusion jälkeisen riittävän 

yhtenäisen käsityksen muodostumista organisaatiossa. Huttusen työn ohjaaja oli 

professori Saku Mantere Hankenilta.  

Seura palkitsi myös kaksi muutakin työtä:  

Dipl.ins. Antti Koulumies:  

The Assumptions Behind an Acquisition: Case Stora Enso –Consolidated Papers 

(Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, valvoja prof. Juha-Antti Lamberg, ohjaaja 

prof. Jari Ojala) 

KTM Olli-Matti Nevalainen:  

Strategy Work in Micro ICT Enterprise  

(Itä-Suomen yliopisto, ohjaaja prof. Päivi Eriksson) 

Strategiapalkintokilpailuun osallistuneet työt oli tehty suomalaisissa yliopistoissa tai 

korkeakouluissa vuosina 2010 – 2011. Kilpailu oli korkeatasoinen, sillä kaikki 

kilpailuun tulleet työt olivat erinomaisia. Tutkimuksia arvioitiin tutkimusongelman 

merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen 

asemoitumisen, empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella. Raatia 

ilahdutti erityisesti, että strategisen johtamisen perinteisen rationaalisen lähestymisen 
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lisäksi osa kilpailutöistä edusti myös tulkinnallisia ja postmoderneja tutkimus-

suuntauksia. 

Kilpailun raatiin kuuluivat puheenjohtajana yliopistonlehtori KTT Pikka-Maaria Laine 

(Lapin yliopisto), yliopettaja FT, TkL, SSJS:n varapuheenjohtaja Ville Saarikoski 

(Laurea), Strategy Advisor KTT Pekka Killström (LähiTapiola), professori Susan 

Meriläinen (Lapin yliopisto), DI,MBA, partner Mirja Mutikainen (Eera), 

toiminnanjohtaja Ritva Castrén (SSJS) 

Suomen Strategisen Johtamisen Seura on akateemisten, liikkeenjohdon, konsulttien 

ja kehittäjien foorumi, joka edistää strategista ajattelua ja johtamista. Seura on 

perustettu 1989 ja siinä on yli 500 jäsentä. 

 

Lisätietoja antavat: 

Raadin puheenjohtaja Pikka-Maaria Laine, puh. 040 7071961 

SSJS:n varapuheenjohtaja Ville Saarikoski, puh. 040 701 3878 

Toiminnanjohtaja Ritva Castrén, SSJS, puh. 040 750 1223 

 

 

 

 


