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KPA Unicon tarjoaa asiakkailleen vastuullisia  
ratkaisuja energiantuotantoon. Yritys on  
erikoistunut tuottamaan kattila- ja voima- 
laitoksia sekä energiantuotannon asiantuntija-,  
käyttö- ja kunnossapitopalveluita maailman-
laajuisesti asiakkaan tarpeisiin.

YRITYSKAUPAN HAASTAVIN OSA

KPA Unicon ja Trainers’ House lähtivät yhteistyöhön  
vuonna 2013 yrityskauppatilanteeseen liittyvän kulttuuri- 
due diligence -palvelulla. ”Suunnittelimme yritysostoa ja 
tiesimme, että kulttuurien integraatio on kaikista haas-
tavin tekijä, joka helposti insinööritalolta unohtuu”, KPA 
Uniconin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen kertoo. 
”Minulla oli entuudestaan kokemusta Trainers’ Housesta  
henkilökohtaisesta valmennusohjelmasta. Trainers’ Hou-
sella oli prosessi kulttuurien yhdistämiseksi yrityskauppa- 
tilanteessa. Selkeät tavoitteet, etenemisen check-pointit 
ja mittarit vakuuttivat minut.”

OSAAMISTA KULTTUURIEN YHDISTÄMISESSÄ

”Trainers’ House tutki ulkopuolisena organisaationa osta-
van ja ostettavan organisaation kulttuureja. Tämä toimi  
meillä yhtenä päätöksentekoelementtinä”. Tämän pe-
rusteella arvioitiin yrityskauppaa ja tehtiin integraatio- 
suunnitelma. ”Esiin nousi paljon sellaisia asioita, joita työs-
tämme vielä kahden vuoden jälkeenkin”, Kovanen jatkaa. 

”Perinteisesti yrityskaupoissa tehdään tutkimuksia liittyen  
talouteen ja juridiikkaan. Kun kulttuurin johtaminen  
tuotiin paperilla esille, havahduimme mihin meidän tulisi  
kiinnittää huomiota. Ihmiset pitivät siitä, että pullon- 
kaulat  tuotiin näkyville” 

”Integraatiosuunnitelman toimeenpanossa kirkastimme 
tärkeimmät tekemiset Vaikutuskartan avulla ja otimme 
käyttöön Pulssi-muutoksenjohtamisjärjestelmän. Yhteis-
työ on vaikuttanut paljon toimintaamme. Pulssi nostaa 
esiin asiat, jotka ovat toimintamme kannalta sillä hetkellä 
kriittisiä. Tämän ansiosta jokaiselle on muodostunut 
käsitys tehtävien priorisoinnista.” 

”Kun kulttuuria ja johtamista läpikäydään yhdessä, esi- 
miehillä kasvaa tietoisuus näistä asioista. Olemme  
sittemmin käyttäneet Trainers’ Housea toisessakin  
yrityskaupassa.”

KULTTUURI TUKEE TURBULENSSISSA

Yritysostojen ja kulttuuri-integraatioprosessien tulok-
sena KPA Uniconin liikevaihto on miltei tuplaantunut ja 
henkilöstö kolminkertaistunut. ”Meillähän on ollut hirveä 
turbulenssi liiketoiminnassa. Vuonna 2013 valtaosa liike-
toiminnastamme tuli Venäjältä ja vuonna 2015 Venäjän  
liiketoiminnan osuus oli reilusti alle 10 % ja öljy ja kaasu  
ovat muuttuneet biopolttoaineiksi. Nyt iso osa liike-
vaihdosta tulee kohteista, joihin ei olisi päästy ilman 
yrityskauppaa. Tällainen muutos vaatii paljon johtamis-
järjestelmältä ja organisaatiolta sekä aikamoista muutos- 
johtamista. Olemme edelleen matkalla”, Kovanen kiteyttää. 

”Arki on muuttunut kaikilla. Johtamisen kannalta muutos- 
tilanteet ovat kaikkein haastavimpia ja kyky keskittyä 
arjen tekemiseen ja sen johtamiseen on olennaista. Olen 
suositellut Trainers’ Housea eteenpäin ja minulle on jäänyt  
positiivinen kuva juuri tämäntyyppisistä muutoksen  
johtamisen tilanteista.”

”Haluan korostaa kulttuurin tuntemisen tärkeyttä yritys-
kauppatilanteessa”, Kovanen päättää.
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