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Tiivistelmä-Referat-Abstract

Pro gradu -työssäni tutkin yksilötason arvojen muutosta ja arvojen muutoksen rakennetta organisaatiofuusion yhteydessä.
Työssä käytetty empiirinen aineisto on peräisin yli vuoden mittaisesta seurantatyyppisestä tutkimushankkeesta, jossa fuusiossa
mukana olevien organisaatioiden henkilöstön arvoja mitattiin ennen ja jälkeen fuusion ns. Portrait Value Questionnaire
-menetelmän avulla. Tutkielman tarkoituksena on löytää tukea Bardin ym. (2009) tutkimustulokselle, jonka mukaan
yksilötason arvoissa tapahtuneet muutokset eivät ole kaaottisia, vaan että arvojen muutos on järjestelmällistä ja noudattaa
Schwartzin (1992) arvoteorian mallia. 

Schwartzin arvoteoriassa toisilleen vastakkaisten arvojen prioriteettien oletetaan muuttuvan vastakkaisiin suuntiin suhteessa
toisiinsa – esim. henkilön universalististen arvojen kasvattaessa merkitystään, itsensä korostamiseen liittyvien valta- ja
suoriutumisarvojen tärkeyden tulisi teorian mukaan pienentyä. Vastaavasti Schwartzin teorian mukaan toisilleen vierekkäisten
ja läheisten arvojen prioriteettien tulisi muuttua yhteneväisesti. Tilastollisina menetelminä työssä sovelletaan toistettujen
mittausten t-testiä, regressioanalyysia ja pääkomponenttianalyysia.

Tutkielman pitkittäisaineistoon pohjautuvien tulosten mukaan organisaatiofuusio ei ole merkittävästi yhteydessä henkilöstön
arvojen muutokseen. Schwartzin motivaatio- ja arvotyypeittäin tarkasteltuna vain yhden arvotyypin merkitys muuttui
tarkkailujakson aikana koko aineistossa; Virikkeisyys-arvotyypin tärkeys henkilöstölle väheni tilastollisesti merkitsevästi.
Schwartzin mallin ja Bardin (2009) tuloksien vastaisesti Virikkeisyys-arvotyypille vastakkaiset Yhdenmukaisuus- ja
Perinteet-arvotyypit eivät kasvattaneet tärkeyttään tilastollisesti merkitsevästi. Myöskään lopuissa arvotyypeissä ei havaittu
tilastollisesti merkitseviä muutoksia koko aineistotason analyysissa. Osajoukoittain tarkasteltuna naisvastaajien
arvotyyppimuutoksien havaittiin pääosin noudattavan Schwartzin arvoteorian mallia.

Arvotyyppien muutoksien keskinäiset korrelaatiot tukivat pääosin Schwartzin arvoteorian oletuksia ja Bardin (2009) tuloksia.
Arvojen muutoksien väliset tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot osoittivat toisilleen vastakkaisten Schwartzin arvotyyppien
muutoksien olevan negatiivisesti yhteydessä keskenään, kuten Schwartzin teoria ennustaa. Arvoulottuvuuksien näkökulmasta
tarkasteltuna arvoissa ei tapahtunut tilastollisesti merkitseviä muutoksia koko aineiston tasolla: Itsensä ylittäminen vs. Itsensä
korostaminen ja Säilyttäminen vs. Muutosvalmius -arvoulottuvuudet säilyivät samoina henkilöstön arvoprioriteeteissa läpi
fuusion. 

Yhteenvetona todetaan, että organisaatiofuusiolla ei ole dramaattista merkitystä henkilöstön arvojen muutoksiin. Tutkielmassa
onnistuttiin löytämään tukea yksilötason arvomuutosten systemaattisuudelle naisvastaajien osajoukossa, mutta ei koko
aineiston tasolla. Arvojen muutosten väliset tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot kuitenkin tukevat Schwartzin teoriaa
arvomuutosten järjestelmällisyydestä. Jatkotutkimukseksi ehdotetaan, että yksilötason arvojen muutoksen rakennetta tutkitaan
uusista empiirisistä aineistoista, jossa kohderyhmän arvot muuttuvat tilastollisesti merkitsevästi ja laajapohjaisesti usean eri
arvotyypin ja -ulottuvuuden kohdalla.
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