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Raportin nimi  

TEKNOLOGIAYRITYSTEN KASVUN ERITYISPIIRTEET SUOMALAISSA 

KAUPUNKIYMPÄRISTÖISSÄ. TAPAUSTUTKIMUS JYVÄSKYLÄSTÄ JA OULUSTA 

Tiivistelmä 

Yritysten toimintaympäristöjen vahvistamiseksi ja yrityspalveluiden kehittämiseksi tarvitaan 

lisää tietoa teknologiayritysten varhaisista kasvuvaiheista. Tässä tutkimuksessa kuvailtiin 

teknologiayritysten kasvua kahdessa suomalaisessa liiketoimintaympäristössä: Jyväskylässä ja 

Oulussa. Tutkimuskysymykset ovat TK1: Millaisia ovat onnistuneesti kasvaneiden teknolo-

giayritysten kasvuvaiheet valituissa suomalaisissa liiketoimintaympäristöissä? TK2: Millaisia 

ovat teknologiayritysten kasvun erityispiirteet valituissa konteksteissa? ja TK3: Millaisia kas-

vun erityispiirteiden eroja tai yhtäläisyyksiä nousee esille teknologiayritysten kasvutarinoista 

valituissa konteksteissa? 

         Tutkimusasetelma on retrospektiivinen monitapaustutkimus, jossa hyödynnetään kriittis-

ten tapahtumien menetelmää. Puolistrukturoiduissa haastatteluissa kymmenen yrityksen joh-

tohenkilöt kertoivat kasvuun vaikuttaneista tapahtumista sekä arvioivat yrityksen kasvuvaihei-

ta. Vertailukohtana käytettiin teknologiayritysten kasvuvaiheteoriaa. Laadullisessa analyysissa 

vertailtiin kasvutarinoiden kriittisiä tapahtumia kasvuvaihekehyksen oletuksiin.  

          Raportissa kuvataan tapausyritysten kasvutarinat ja verrataan niitä kasvuvaihekehyk-

seen. Kehyksestä poiketen osalla yrityksistä oli laajat kontaktiverkostot sekä ensimmäiset 

asiakassuhteet heti konseptointi- ja kehitysvaiheessa. Monella tapausyrityksellä on ollut stra-

tegista johtamista ja johtoryhmätyöskentelyä alusta alkaen. Kaupallistamisvaiheessa tärkeim-

mät poikkeamat liittyvät kehyksen tuotepainotteisuuteen. Monissa teknologiayrityksissäkin 

liiketoiminta perustuu enemmän teknologiapohjaiseen asiantuntijuuteen tai projektiosaami-

seen kuin varsinaiseen tuotteen myymiseen eli jako teknologia- ja palveluyritysten välillä 

hämärtyy. Kasvuvaiheessa oletuksen mukaista henkilöstöongelmien kasaantumista ei välttä-

mättä tapahdu. 

          Tunnistetut teknologiayritysten kasvun erityispiirteet jaetaan kahteen pääluokkaan: 

suomalaiseen kontekstiin ja kaupunkiympäristöihin liittyvät erityispiirteet. Kontekstisidonnai-

set erityispiirteet liittyvät henkilöstön saatavuuteen, toimialan tuntemukseen, rahoitukseen ja 

jatkuvaan uudistumiseen. Maantieteellinen sijainti ei ole merkittävä tekijä teknologia-alalla. 

Kuitenkin sekä Jyväskylässä että Oulussa tarvitaan sujuvia kulkuyhteyksiä. Yrityspalveluilta 

odotetaan tukea verkostoitumiseen ja sopivien asiantuntijoiden löytämiseen. Korkeakoulutar-

jonta vahvistaa työntekijöiden saatavuutta ja luo alueelle elinvoimaisuutta. Jyväskylästä puut-

tuva teknillisen alan korkeakoulutus on teknologiayritysten näkökulmasta puute. 
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Tutkimuksesta tiiviisti 

Tausta 
 Jyväskylä Oulu 

Asukasmäärä  137 000 199 000 

Työttömyysaste 16,5 % (5/2016) 15,4 % (8/2016) 

Teknologiateollisuuden 

päätoimialat liikevaihdon 

mukaisessa järjestyksessä* 

Keski-Suomi: kone- ja metalliteollisuus (n. 65 %), 

tietotekniikka-ala, elektroniikka- ja sähköteollisuus, 

suunnittelu ja konsultointi, metallien jalostus 

Pohjois-Pohjanmaa: elektroniikka- ja sähköteollisuus (n. 55 %), metallien 

jalostus, kone- ja metalliteollisuus, tietotekniikka-ala, suunnittelu ja 

konsultointi 

Yritysten määrä** 

Aloittaneet yritykset 
 

 kaikki (v. 2012)                                                              736 

 teknologia (v. 2015)***                                                   69  

 teknologia / 1 000 asukasta (v. 2015)                            0,35 

 kaikki (v. 2012)                                                                               1 041 

 teknologia (v. 2015)                                                                             98  

 teknologia / 1000 asukasta (v. 2015)                                                 0,49 

Lopettaneet yritykset 

 
 kaikki (v. 2012)                                                              516  

 teknologia (v. 2015)                                                         41 

 teknologia / 1 000 asukasta (v. 2015)                            0,21 

 kaikki (v. 2012)                                                                                  678            

 teknologia (v. 2015)                                                                             85 

 teknologia / 1 000 asukasta (v. 2015)                                                0,41 

Yrityskanta 

 
 kaikki (v. 2012)                                                           7 080 

 teknologia (v. 2012)                                                       687 

 teknologia / 1 000 asukasta (v. 2015)                            3,46 

 kaikki (v. 2012)                                                                               9 254 

 teknologia (v. 2012)                                                                        1 103 

 teknologia /1 000 asukasta (v. 2015)                                                5,56 

Teknologiayritysten kasvuvaiheista yleisesti 
Yritysten toimintaympäristöjen vahvistamiseksi ja yrityspalveluiden kehittämiseksi tarvitaan lisää tietoa teknologiayritysten kasvuvaiheista. Tässä tutkimuksessa tutkittiin 

teknologiayritysten kasvua kahdessa suomalaisessa liiketoimintaympäristössä: Jyväskylässä ja Oulussa. Vertailukohtana käytettiin teknologiayritysten kasvuvaiheteoriaa 

(ks. raportin luku 2.2). Kasvuvaihemalli osoittautui toimivaksi työkaluksi teknologiayritysten varhaisten vaiheiden reflektointiin ja ennakointiin sekä yritysjohdolle että 

välittäjäorganisaatioille. Jyväskylässä ja Oulussa toimivien teknologiayritysten johdon kokemukset kasvuvaiheista ja toimintaympäristöistä erosivat toisistaan vähemmän 

kuin kahdessa aiemmissa vertailuissa eri maiden välillä. Raportoidut kasvutarinat antavat hyvän pohjan teknologiayritysten tämänhetkisten kasvuhaasteiden ratkaisemiseen. 

Seuraavassa on esitelty tutkituissa tapausyrityksissä tunnistetut erityispiirteet eli poikkeamat teknologiayritysten kasvuvaihemallista näissä kaupunkiympäristöissä.  

Teknologiayritysten kasvun erityispiirteistä 
Osa erityispiirteistä tuli esiin sekä Jyväskylän että Oulun tapausyrityksissä. Johtaminen on ollut strategista ja hallitustyöskentelyyn perustuvaa alusta alkaen. Teknisiä 

haasteita ei kohdattu niissä yrityksissä, joissa oli tuotanto-osaamista jo ennen kasvua tai jotka eivät valmista fyysistä tuotetta. Aiemmista tutkimuksista poiketen kasvu johti 

harvemmin henkilöstöongelmiin.  

Jyväskylä Oulu 

Laajat kontaktit ja ensimmäiset asiakassuhteet olivat osassa tapausyrityksistä valmiina yritystä 

perustettaessa. Muun muassa tästä syystä kassavirta ei ollut enää kaupallistamisvaiheessa 

negatiivinen. Tuotteen valmistamisen sijaan osa yrityksistä keskittyy teknologiaosaamisen 

myyntiin.  Osa yrityksistä kohtasi kasvuvaiheessa kotimaan markkinoiden kyllästymisen 

varhain ja / tai kasvavaa myyntivolyymia ei saavutettu toimintaympäristön tai taloustilanteen 

muutosten vuoksi. Osa yrityksistä säilytti matalan hierarkian kasvusta huolimatta. Osa 

yrityksistä on pystynyt jatkuvaan uudistumiseen ilman mainittavaa kasvun hidastumista 

tasapaino- / uudistumisvaiheessa. Omistajan tilalle ei ole palkattu ammattijohtajia tai 

ulkopuolisen toimitusjohtajan jälkeen palattiin nopeasti alkuperäiseen omistaja-johtajaan. 

Oululaisten tapausyritysten kasvu oli enemmän vertailukohtana käytetyn 

kasvuvaihekehyksen mukainen, sillä Oulun tapausyrityksistä useampi 

valmisti omaa tuotetta. Jo konseptointi- ja kehitysvaiheessa yritysten 

hallituksessa oli mukana muitakin kuin omistajia, muun muassa 

ulkopuolisia rahoittajia tai henkilöstöä. Kassavirta ei kääntynyt 

positiiviseksi vielä kaupallistamis- tai edes kasvuvaiheessa johtuen 

pitkittyneestä tuotekehitysvaiheesta. Oululaisyrityksistä yksikään ei ollut 

saavuttanut täysin tasapaino- / uudistumisvaihetta. 

 



Kaupunkiympäristöihin liittyviä erityispiirteitä 
Yritys on perustettu asuinpaikkakunnalle. Omistaja ja avainhenkilöt ovat sitoutuneita nykyiseen asuinpaikkaan. Useimmat matkat aloitetaan siirtymällä lentäen tai autolla 

Helsinkiin, josta pääsee eteenpäin. 

Jyväskylä Oulu 

Koulutustarjonnassa hyvää on tietotekniikkakoulutus ja muu monialainen korkeakoulutus, 

mutta yliopiston perinteiset tekniset alat puuttuvat Jyväskylästä. Suurten yritysten irtisanomat 

henkilöt eivät joko ole halukkaita muuttamaan muualta Jyväskylään töihin tai heidän 

osaamisensa ei sovellu tapausyritysten tarpeisiin. Yritysjohdon mukaan Jyväskylän 

yrittäjämyönteisyys on kasvanut vasta viime vuosina. Monilla tapausyrityksillä ei ollut laajaa 

verkostoa Jyväskylässä vaan yhteistyökumppanit ja asiakkaat on etsitty kauempaa. 

Yrityspalveluiden koetaan parantuneen muutaman viimeisen vuoden aikana. Tapausyritykset 

eivät juurikaan ole hyödyntäneet yrityspalveluita start-up – vaiheessa. Tapausyritykset ovat 

osallistuneet jonkin verran Jykesin ja Keski-Suomen Kauppakamarin 

verkostoitumistilaisuuksiin. Yrityspalveluiden tarjoajia tiedetään olevan monia, mutta niiden 

keskinäistä tehtävänjakoa ja palveluita ei tunneta kovin hyvin. Toivotaan yhden luukun 

periaatetta ja selkeyttä. 

Sekä Oulun että Jyväskylän yrityksissä arvioitiin Oulun lentoyhteydet 

paremmiksi kuin Jyväskylän. Molemmista kulku päämarkkinoille kulkee 

Helsingin kautta. Koulutustarjonnassa yliopisto ja ammattikorkeakoulu 

koettiin positiivisiksi. Osaajien saatavuus vaihtelee tehtävästä riippuen. 

Oulussa etevistä teknisistä käytännönosaajista on puutetta, mutta 

johtotehtäviin hakijoita on enemmän. Oulussa liiketoimintaympäristöä 

pidetään yleensä hyvänä teknologiayrityksille. Yrittäjäystävällisyys ja 

laajat toimijaverkostot löytyvät kätevästi samasta kaupungista. 

BusinessOulun tarjonta tunnetaan hyvin. Palveluita käytetään 

verkostoitumiseen ja ”yhden luukun periaatteella” ensikontaktina 

asiantuntijaa etsittäessä. 

Keskeisimpiä johtopäätöksiä ja suosituksia 

 Tutkittujen yrityksen kotipaikan valinta perustuu useimmiten yrittäjän ja hänen lähipiirinsä asuinpaikkaan. Kaupungit voivat edistää yrittäjyyttä 

panostamalla houkuttelevaan elinympäristöön. 

 Teknologian kehittämistehtäviin henkilöstöä on saatavilla, mutta sitoutuneiden myyjien ja teknisten moniosaajien löytäminen tuottaa usealle 

yritykselle ongelmia. 

 Toimialan aiempi tuntemus ja valmiit verkostot auttavat pääsyssä tärkeisiin projekteihin ja avainhenkilöiden tapaamisiin. Vaihtoehtona on löytää 

sitoutunut mentori tai rahoittaja, joka verkostojensa avulla auttaa rahoittamaan tuotekehitysvaiheen tai avaa ovia avainhenkilöiden tapaamisiin. 

 Yrityspalveluissa olisi tarjottava työkaluja ja rahoitusta myös muuhun kuin tuotekehitykseen. Yritykset odottavat ennen kaikkea tukea 

verkostoitumiseen ja tukea asiantuntijoiden tavoittamiseen. Yrityspalvelut voivat tukea yritystä parhaiten järjestämällä näitä mahdollisuuksia sekä 

verkostoitumistilaisuuksina kotimaassa että kohdemarkkinoille suuntautuvina tutustumismatkoina.  

 Yrityspalveluiden toivotaan olevan paremmin selvillä toistensa tarjonnasta, jotta päällekkäisyyksiltä ja ristiriitaisilta neuvoilta vältytään. Yhden 

luukun periaate on toivottava. 

 Maantieteellisen sijainnin merkitys teknologia-alalla on vähemmän merkittävä kuin esimerkiksi palvelualoilla. Vaikka teknologia mahdollistaa 

etätyötä ja etäneuvotteluita, tarvitaan säännöllistä tapaamista työyhteisön vahvistamiseksi ja asiakassuhteiden luomiseksi.  

 Teknologiayritykset arvostavat alueella olevaa korkeakoulutarjontaa. Laaja-alaisen yliopistotason teknillisen koulutuksen puuttumista harmitellaan 

jyväskyläläisissä yrityksissä. Kuitenkin oppilaitosten ja tutkimusyksiköiden olemassaolo on jo sinällään tärkeää alueen elinvoimaisuuden kannalta.  

 Yliopistoyhteistyö on teknologiayrityksille keino varmistaa, että uudet innovaatiot ja osaaminen on yrityksen hyödynnettävissä. Oppilaitokset ovat 

myös rekrytointikanava. Yrittäjät toivovat yrityslähtöistä ja käytännönläheistä yhteistyötä. 

 Yrityksen liiketoiminnan tilanteen arvioiminen on tarpeen tehdä säännöllisesti. Tähän arviointiin soveltuvan työkalun pohjana voidaan käyttää tässä 

tutkimuksessa käytettyä teknologiayritysten itsearviointikehystä. Toimialan ja liiketoimintaympäristön erityispiirteet huomioiville kasvumalleille ja 

itsearviointikehyksille on tarvetta. 
*lähde: Teknologiateollisuus, 2016; **lähde: Tilastokeskus: Yritysrekisteri; *** TOL 26, 62,63, 71 
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Laajennettu tiivistelmä 

Tausta 

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat monien kansantalouksien nopeimmin kasvava sektori 

ja ne ovat joustavampia, sopeutuvampia ja ketterämpiä kuin monet suuremmista organi-

saatioista (Tagliavini et al. 2001, Yifeng 2011). Innovaatiovetoiset yritykset ovat erityisen 

tärkeitä uusien työpaikkojen ja viennin takia. Suomen talouspolitiikassa korostetaan tällä 

hetkellä tuottavuuden nostamista ja talouskasvun nopeuttamista, joihin tieto- ja viestintä-

teknologian sekä digitalisaation uskotaan tarjoavan tarvittavat reseptit. 

Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTREn kasvututki-

mukset muodostavat pohjan tälle tutkimukselle. Ryhmän aiemmissa tutkimuksissa on 

yritysten kasvuvaiheita koskevan teoreettisen perustan ohella kehitetty teknologia- ja pal-

veluyritysten kasvun arviointityökaluja, avattu teknologia- ja palveluyritysten erityispiir-

teitä erilaissa kansallisissa kasvuympäristöissä (mm. Suomessa, Ruotsissa, Thaimaassa, 

Taiwanissa, ja Yhdysvalloissa). Vaiheajattelua on myös sovellettu yritysten julkisten tu-

kimekanismien arvioinnissa ja kehittämisessä. Tutkimuksissa on havaittu, että yleiset 

mallit eivät huomioi riittävästi erilaisten kasvualustojen vaikutusta. Kasvun tueksi tarvi-

taan kontekstispesifiä tietoa, joka ottaa huomioon sekä yrityksen, että toimintaympäristön 

erityispiirteet. Tätä taustaa vasten koettiin tarpeelliseksi tehdä aiempia liiketoimintaympä-

ristöjä vertaileva tutkimus teknologiayritysten kasvusta ja kasvun erityispiirteistä suoma-

laisessa kontekstissa. Tulosten avulla voidaan teknologiayritysten varhaista kasvua tuke-

vat toimenpiteet kohdentaa jatkossa tarkemmin. Tulokset tukevat myös uusien teknolo-

giayritysten johtoa valmistautumisessa varhaisille kasvuvaiheille tyypillisiin johtamisen 

haasteisiin. 

Yritykset elävät jatkuvassa muutoksessa ja niiden prioriteetit vaihtuvat muun mu-

assa kehitysvaiheen ja liiketoimintaympäristöjen muutosten mukaan (Muhos 2013). Käsi-

tys liiketoimintaympäristön merkityksestä teknologiayritysten kasvulle on epätäydellinen. 

Varhainen kasvu on kriittisin jakso uuden yrityksen selviytymiselle. Kuitenkin, samaan 

aikaan kun osa uudet yritykset kasvavat ja menestyvät, monia yrityksiä myös menetetään 

liiketoiminnan loppumisen vuoksi. Varhaisissa kasvuvaiheissa tehdyillä päätöksillä on 

merkittävä rooli yrityksen tulevan selviytymisen ja menestymisen kannalta. Yritysten 

toimintaympäristön vahvistamiseksi ja yrityksille suunnattujen tukipalveluiden kehittä-

miseksi on tarpeen tuottaa lisätietoa näistä teknologiayritysten kasvun ja kehityksen kan-

nalta kriittisistä kehitysvaiheista. Näissä vaiheissa yritykset kohtaavat kasvun kannalta 

positiivisia ja negatiivisia tapahtumia, nk. kriittisiä tapahtumia, joita tutkimalla voidaan 

tuottaa arvokasta tietoa kasvun erityispiirteistä erilaisissa toimintaympäristöissä. Suoma-

laisia kasvuvaiheita koskeva tieto auttaa yritysten johtoa valmistautumaan yrityksen var-

haisissa kasvuvaiheissa kohtaamiin johtamisen haasteisiin. 

Yritykset voidaan jakaa karkeasti palvelu- ja teknologiayrityksiin. Raja on kuiten-

kin häilyvä (Naumanen 2002). Teknologian palvelullistamisesta on tullut monilla tekno-
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logia-aloilla arkipäivää. Teknologiayritykset eivät ole tiettyihin toimialoihin sidottuja. 

Tässä tutkimuksessa teknologiayritys määritellään seuraavasti: teknologiaintensiivinen 

yritys on tutkimus- ja tuotekehitysintensiivinen yritys, joka tuottaa arvokkaan, harvinai-

sen ja vaikeasti kopioitavan teknologisen tiedon avulla uusia tai parannettuja tuotteita ja 

palveluita (Muhos 2013). Teknologiayrityksellä ei tarkoiteta tässä ainoastaan omia tuot-

teita valmistavia yrityksiä, vaan vahvaan teknologiaosaamiseen nojaavat alihankintayri-

tykset ja teknologian kehittämiskumppanit luetaan teknologiayrityksiksi. Liiketoimin-

taympäristö tarkoittaa yrityksen ulkoista ympäristöä, joka käsittää ympäristön poliittiset, 

taloudelliset, lainsäädännölliset, sosiaaliset, kulttuuriset, fyysiset, teknologiset ja ekologi-

set tekijät (Grant 2008, Hatch 2006). Tällaista teknologiayritysten kasvukokemuksia ver-

tailevaa selvitystä ei ole aiemmin toteutettu suomalaisissa kaupunkiympäristöissä. 

Yritysten kasvun tutkimus 

Kasvuvaiheteorioiden mukaan kasvavan yrityksen johtamisen olennaiset ongelmat tai 

liiketoiminnan kehittymisen kannalta kriittiset tapahtumat ovat ennakoitavissa ja näihin 

voidaan valmistautua. Johtamisen haasteisiin varautunut yritys menestyy todennäköi-

semmin kuin näihin valmistautumaton kilpailijansa (Muhos 2013). Kasvuvaihemallit pal-

jastavat eri vaiheille tyypillisesti liittyviä johtamisen ongelmia ja antavat sitä kautta kei-

noja hallita yrityksen kasvua eri vaiheissa (Davidsson & Wiklund 2006). Kasvuvaihemal-

lit ovat tehokas työkalu teknologiayritysten varhaisten vaiheiden reflektointiin ja enna-

kointiin yritysjohdolle ja yritysten kasvua tukeville välittäjäorganisaatioille.  

MicroENTRE:n aiemmissa kasvututkimuksissa on tuotettu empiiristen kasvuvai-

hemallien synteesi teknologiaintensiivisten yritysten kasvuvaiheista (Muhos et al. 2010, 

Muhos 2011, Muhos 2015) sekä testattu sitä alustavasti kolmessa maanosassa (Muhos et 

al. 2014a, Muhos et al. 2014b, Muhos et al. 2016). Synteesin tuloksena muodostui neli-

vaiheinen kasvuvaihekehys, joka jakaa teknologiaintensiivisten yritysten varhaiset vai-

heet neljään osaan. Nämä vaiheet ovat konseptointi ja kehitys (vaihe 1), kaupallistaminen 

(vaihe 2), kasvu (vaihe 3) ja tasapaino / uudistaminen (vaihe 4). Teknologiayritysten var-

haisten kasvuvaiheiden arviointikehys ei ole deterministinen vaan se on tarkoitettu luon-

teeltaan probabilistiseksi kasvun arviointikehykseksi. Kehyksen mukaan yritys voi syntyä 

periaatteessa mihin tahansa vaiheeseen (esim. spin-off), hypätä vaiheen yli, palata takai-

sin aiempiin vaiheisiin, juuttua eri vaiheisiin pitkiksi ajoiksi tai lopettaa toimintansa va-

roittamatta (missä vaiheessa tahansa). Kehys toimii yrittäjille oman yrityksen kasvun it-

searviointikehyksenä, joka auttaa omien kokemusten reflektoinnissa ja valmistautumises-

sa edessä oleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Välittäjäorganisaatiot, kuten yrityskou-

luttajat tai seudulliset kehitysyhtiöt, voivat vaihemallien avulla segmentoida asiakasyri-

tyksiään ja tarjota yritysten kehitysvaiheen mukaisia palveluita.  

Tutkimuskysymykset ja menetelmät 

Tämä on monitapaustutkimus, jossa kahden suomalaisen liiketoimintaympäristön tarkas-

telun kautta analysoidaan teknologiayritysten kasvua ja kasvun erityispiirteitä. Vertailta-

viksi kaupunkialueiksi valittiin Jyväskylän ja Oulun kaupungit.  Edellä kuvattu voidaan 

tiivistää seuraaviin tutkimuskysymyksiin (TK): 
TK1: Millaisia ovat onnistuneesti kasvaneiden teknologiayritysten kasvuvaiheet valituis-

sa suomalaisissa liiketoimintaympäristöissä (Jyväskylä ja Oulu)?  

TK2: Millaisia ovat teknologiayritysten kasvun erityispiirteet valituissa konteksteissa? 
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TK3: Millaisia kasvun erityispiirteiden eroja tai yhtäläisyyksiä nousee esille teknologiayri-

tysten kasvutarinoista valituissa konteksteissa? 

Tässä tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu yrityksen historian aikana tapahtuneisiin muu-

toksiin ja niihin vaikuttaneisiin kriittisiin tapahtumiin. Haastattelut tehtiin kymmenessä 

yrityksessä 16:lle johdossa toimivalle henkilölle. Haastatteluissa hyödynnettiin jaksottais-

ten tapahtumien tekniikkaa (sequential incident technique / SIT), joka on kriittisten tapah-

tumien tekniikan (critical incident technique / CIT) alalaji (Chell 2014, Flanagan 1954). 

Tulokset 

Teknologiayritysten kasvuvaihekehyksestä poiketen osalla yrityksistä oli laajat kontakti-

verkostot sekä ensimmäiset asiakassuhteet heti konseptointi- ja kehitysvaiheessa. Monella 

tapausyrityksellä on ollut strategista johtamista ja johtoryhmätyöskentelyä alusta alkaen. 

Kaupallistamisvaiheessa tärkeimmät poikkeamat kasvuvaihekehykseen liittyvät kehyksen 

tuotepainotteisuuteen. Monissa teknologiayrityksissäkin liiketoiminta perustuu enemmän 

teknologiapohjaiseen asiantuntijuuteen tai projektiosaamiseen kuin varsinaiseen valmiin 

tuotteen myymiseen eli jako teknologia- ja palveluyritysten välillä hämärtyy. Kasvuvai-

heessa oletuksen mukaan kasvu johtaa henkilöstöongelmien kasaantumiseen, mutta kuu-

dessa tapausyrityksessä tällaisia ongelmia ei ole ollut. 

Tunnistetut teknologiayritysten kasvun erityispiirteet voidaan jakaa kahteen pää-

luokkaan: suomalaiseen kontekstiin liittyvät erityispiirteet ja kaupunkiympäristöihin liit-

tyvät erityispiirteet. Yleisemmät suomalaiseen kontekstiin liittyvät erityispiirteet voidaan 

jakaa neljään pääryhmään: 

1. Henkilöstön saatavuus, sitoutuneisuus ja osaaminen 

Rekrytointi voi olla tehtävästä ja yrityksen toimialasta riippuen helppoa tai jopa hyvin 

hankalaa. Lisähenkilöstön palkkaamisen oikea ajankohta on mietittävä tarkkaan. Myynti-

tehtäviin hakeutuvien määrä on alhaisempi ja vaihtuvuus suurempaa kuin ohjelmointi- ja 

tuotekehityspuolella. Rekrytointihaasteet korostuvat myyntitehtävissä, jotka vaativat sekä 

soveltuvaa myyntiasennetta että teknologista tuntemusta. Yksi ratkaisu työvoiman saata-

vuuteen tapausyrityksissä on ollut keskittyä palkkaamaan vastavalmistuneita, joiden koe-

taan olevan helpommin sitoutettavia. TE-keskusten kautta järjestetyt harjoittelujaksot 

ovat olleet hyödyllisiä. Myös korkeakoulujen työharjoitteluiden ja opinnäytetöiden teki-

jöitä on palkattu työsuhteisiin, jos henkilö on vaikuttanut tehtävään soveltuvalta. 

2. Toimialan tuntemus ja verkostoituminen 

Kontaktit ja verkostot mahdollistavat rahoituksen hankkimisen ja näkyvyyden tärkeissä 

sidosryhmissä. Valmiista kontaktiverkostoista on suurta hyötyä rahoituksen ja asiakkai-

den houkuttelemisessa. Toimialalla arvostettu henkilö voi viestiä uudesta yrityksestä 

omalle verkostolleen, joka avaa mahdollisuuksia sekä rahoitukseen että uusiin asiakas-

kontakteihin. Kaikki yritykset eivät halua lähteä kaupungin tai tutkimusyksiköiden tar-

joamaan yhteistyöhön mukaan. 

3. Rahoitus tuotekehityksessä ja kaupallistamisessa 

Teknologiaintensiivisille yrityksille on tyypillistä pitkä tuotekehitysjakso, joka vaatii joko 

omistajien omaa pääomaa tai ulkopuolisten sijoittajien investointeja. Rahoituksen saami-

nen voi olla vaikeaa, jos yrittäjällä ei ole valmiita suhteita pääomasijoittajiin. Kaikki yrit-

täjät eivät välttämättä kaipaa julkista yritystukea tai he eivät luota kaupungin tai ELY-

keskuksen asiantuntijoiden toimialakohtaiseen osaamiseen. 

4. Uudistumisen tarve ja jatkuva muutos 

Sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin on edellytys teknologia-alalla toimimiselle. Näin 

ollen yhdessä yrityksessä voi olla piirteitä useista kasvuvaiheista. Verkostoituminen tut-

kimusyksiköiden ja oppilaitosten kanssa auttaa yritystä. Mitä pienempi yritys on, sitä 
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voimakkaammin yleisen taloustilanteen muutokset vaikuttavat yrityksen vakauteen ja 

henkilöstön jaksamiseen. 

 

Tunnistetut kaupunkiympäristöihin liittyvät erityispiirteet luokiteltiin kolmeen pääryh-

mään: 

1. Maantieteellinen sijainti etuna ja haittana 

Maantieteellinen sijainti voi olla teknologiayritykselle sekä etu että haitta. Perustamis-

paikkakunnan valinnan perimmäinen syy on useimmiten perustajayrittäjän tai -yrittäjien 

oma asuinpaikka. Myöhemmin myös henkilöstön halu pysyä nykyisellä asuinpaikkakun-

nalla estää yrityksen siirtymisen toiselle, kenties asiakasnäkökulmasta houkuttelevam-

malle paikkakunnalle. Sekä Oulussa että Jyväskylässä maantieteellinen sijainti pääkau-

punkiseudun ulkopuolella tarkoittaa enemmän matkustamista kuin lähellä asiakkaita ja 

kansainvälistä lentokenttää sijaitsevan Helsingin lähialueella. Tehtävästä riippuen yrityk-

sen sijainnilla on erilainen merkitys. Myyntitehtävissä täytyy olla lähellä asiakasta ja 

matkustaa kohdemarkkinan perässä, kun taas tuotekehitystehtäviä voi helpommin tehdä 

melkein missä vain. Henkilöstö- ja tilakustannukset olisivat pääkaupunkiseudulla nykyis-

tä korkeampia. Siirtyminen muualta Suomesta pääkaupunkiseudulle tarkoittaisi yrityksen 

kannalta korkeampia henkilöstömenoja, suurempaa henkilöstön vaihtuvuutta.  

2. Alueiden koulutustarjonta 

Yrityksissä arvostetaan alueen koulutustarjontaa, vaikka välttämättä juuri omaan erikois-

alaan valmiita osaajia ei suoraan oppilaitoksista valmistukaan. Jyväskylän hyvistä puolis-

ta teknologiayrityksen liiketoimintaympäristönä haastatellut tunnistivat Jyväskylän yli-

opiston informaatioteknologian koulutuksen. Myös ammattikorkeakoulun teknologia-

tietotekniikka-alan koulutusta pidetään teknologiayritysten kannalta hyvänä asiana. Laa-

jemman yliopistotason teknillisen koulutuksen puute oli yhden tapausyrityksen kannalta 

harmillista. Suurten yritysten tekemien massairtisanomisten vuoksi teknologia-alalla on 

paljon työvoimaa vapaana eri puolilla Suomea, mutta tilanne ei välttämättä johda kasva-

neeseen työnhakijamäärään pienissä yrityksissä. 

3. Alueelliset verkostot ja yrityskulttuuri 

Yrityksen sijainnilla ei uskota olevan ratkaisevaa merkitystä liiketoiminnan kehittymisel-

le. Oululaisten yritysten kokemukset kaupungin tarjoamasta liiketoimintaympäristöstä oli 

yleensä positiivinen. Monet haastateltavat ovat huomanneet, että Jyväskylän kaupunki on 

viime vuosina lisännyt yritysten tukemista ja kuuntelemista. Yritysten on kohtuullisen 

helppoa löytää yrityksen perustamiseen liittyviin paperitöihin apua, joka auttaa alkuvai-

heessa olevaa yrittäjää. Myöhemmissä vaiheissa tarvitaan toisenlaista osaamista, jota jul-

kisista yrityspalveluista ei välttämättä löydy. Osittain erilaiset tukipalvelut ja niiden jär-

jestäjät menevät yrittäjien mielissä sekaisinkin. Yhden luukun periaate olisi ihanteellista, 

jotta erilaisten palveluiden etsiminen ja vertailu eivät veisi kohtuuttomasti aikaa. Esimer-

kiksi BusinessOulun palveluita kehuttiin tästä näkökulmasta. Hyödyllisimmäksi tavaksi 

auttaa kansainvälistymistä ja kasvua hakevia teknologiayrityksiä mainitaan kontaktien 

luominen toimialan tunteviin rahoittajiin. Myös verkostoitumista ja markkinoiden tunnus-

telua varten tarvittavien matkakulujen avustaminen on hyvä keino edistää sitä, että start-

up – yritykselläkin on mahdollisuus käyttää parhaita asiantuntijoita: 

Johtopäätöksiä ja suosituksia 

 Yrityksen kotipaikan valinnan peruste on yksinkertaisesti yrittäjän ja hänen lähi-

piirinsä asuinpaikka. 
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 Teknologian kehittämistehtäviin henkilöstöä on helpommin saatavilla, mutta 

myyntitehtäviin sitoutuneiden ja teknistä osaamista omaavien henkilöiden löytä-

minen tuottaa usealle yritykselle ongelmia. 

 Toimialan aiempi tuntemus ja valmiit verkostot auttavat aloittavaa yrittäjää huo-

mattavasti. Vaihtoehtona on löytää sitoutunut mentori tai rahoittaja, joka verkosto-

jensa avulla auttaa rahoittamaan rahaa vaativan tuotekehitysvaiheen ja avaa ovia 

avainhenkilöiden tapaamisiin. 

 Yritysneuvonnassa on tarjottava työkaluja ja rahoitusta myös muuhun kuin tuote-

kehitykseen. Yritykset odottavat ennen kaikkea tukea verkostoitumiseen ja mah-

dollisuutta valita itse tarvitsemansa parhaat asiantuntijat. Yrityspalvelut voivat tu-

kea parhaiten järjestämällä näitä mahdollisuuksia sekä verkostoitumistilaisuuksina 

kotimaassa että kohdemarkkinoille suuntautuvina tutustumismatkoina.  

 Yrityspalveluiden toivotaan olevan paremmin selvillä toistensa tarjonnasta, jotta 

päällekkäisyyksiltä ja ristiriitaisilta neuvoilta vältytään. Yhden luukun periaate on 

toivottava. 

 Maantieteellisen sijainnin merkitys teknologia-alalla on vähemmän merkittävä 

kuin esimerkiksi palvelualoilla. Vaikka teknologia mahdollistaa etätyötä ja etä-

neuvotteluita, tarvitaan säännöllistä tapaamista työyhteisön vahvistamiseksi ja 

asiakassuhteiden luomiseksi.  

 Teknologiayritykset arvostavat alueella olevaa korkeakoulutarjontaa. Teknillisen 

korkeakoulun puuttumista harmitellaan jyväskyläläisissä yrityksissä. Kuitenkin 

oppilaitosten ja tutkimusyksiköiden olemassaolo on jo sinällään tärkeää alueen 

elinvoimaisuuden kannalta.  

 Yliopistoyhteistyö on teknologiayrityksille keino varmistaa, että uudet innovaatiot 

ja osaaminen on yrityksen hyödynnettävissä. Oppilaitokset ovat myös rekrytointi-

kanava.  

 Yrityksen liiketoiminnan tilanteen arvioiminen on tarpeen tehdä silloin tällöin. 

Tähän arviointiin soveltuvan työkalun pohjana voidaan käyttää tässä tutkimukses-

sa käytettyä teknologiayritysten itsearviointikehystä, mutta toimialan ja liiketoi-

mintaympäristön erityispiirteet huomioiville malleille on tarvetta.  
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1 Johdanto 

1.1   Tutkimuksen tarkoitus 

 

Yrittäjyys toimii kansantalouksien moottorina. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat mo-

nien kansantalouksien nopeimmin kasvava sektori ja ne ovat joustavampia, sopeutuvam-

pia ja ketterämpiä kuin monet suuremmista organisaatioista (Tagliavini et al. 2001, Yi-

feng 2011). Kasvavat yritykset voidaan nähdä joustavan talouden selkärankana, koska ne 

stimuloivat kotimaista kysyntää luomalla työpaikkoja, innovaatioita ja kilpailua (Europe-

an Commission 2011). Varhainen kasvu on kriittisin jakso uuden yrityksen selviytymisel-

le. Kuitenkin, samaan aikaan kun pk-yritykset luovat uusia työpaikkoja, monia työpaik-

koja myös menetetään liiketoiminnan loppumisen vuoksi. Varhaisissa kasvuvaiheissa 

tehdyillä päätöksillä on merkittävä rooli yrityksen selviytymisen ja menestymisen kannal-

ta. 

Käsitys siitä, miksi jotkut teknologiayritykset menestyvät ja kasvavat sekä mikä 

on liiketoimintaympäristön merkitys tälle kasvulle, on epätäydellinen. Yritysten toimin-

taympäristön vahvistamiseksi ja yrityksille suunnattujen tukipalveluiden kehittämiseksi 

on tarpeen tuottaa lisätietoa niistä tapahtumista, jotka vaikuttavat teknologiayritysten 

kasvuun ja kehitykseen. Tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvailla ja vertailla teknolo-

giaintensiivisten yritysten varhaisia kasvuvaiheita ja liiketoimintaympäristöä kahdessa 

suomalaisessa kaupunkiympäristössä: Jyväskylässä ja Oulussa. Yritysten aloittaessa ja 

kehittäessä toimintaansa ne kohtaavat erilaisia kasvua tukevia (positiivisia) ja kasvua 

estäviä tai hidastavia (negatiivisia) tapahtumia, joita voidaan kutsua kriittisiksi tapahtu-

miksi. Näiden tapahtumien tunnistaminen auttaa yritysten johtoa valmistautumaan yrityk-

sen varhaisissa kasvuvaiheissa kohtaamiin johtamisen haasteisiin.  

Tutkimusasetelmana on retrospektiivinen monitapaustutkimus, jonka tavoitteena 

on analysoida teknologiayritysten johtotehtävissä toimivien henkilöiden kokemuksia ta-

pausyritysten varhaisista kehitysvaiheista. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan kahden 

suomalaisen kaupungin liiketoimintaympäristöjä ja niiden erityispiirteitä teknologiayri-

tysten näkökulmasta. Tutkimuksessa suomalaisten liiketoimintaympäristöjen keskinäinen 

vertailu on kokeilunomainen asetelma, jolla halutaan arvioida vertailun kykyä erotella 

maan sisäisten toimintaympäristöjen välisiä eroja. 

Tämä kahta suomalaista kaupunkimaista liiketoimintaympäristöä teknologiayri-

tysten näkökulmasta vertaileva tapaustutkimus on suunnattu teknologiayritysten kasvun 

ja kehittymisen edellytyksistä kiinnostuneille. Yritysten johto voi saada tutkimuksesta 

näkökulmia yrityksen kehittymisen eri vaiheissa. Tutkimuksesta tekee ainutlaatuisen kah-

den kaupunkialueen liiketoimintaympäristöjen vertailu Suomen sisällä. 

Tämän tutkimusraportin alkuosassa avataan lukijalle tutkimuksen tarkoitus, näkö-

kulmia teknologiayritysten ja suomalaisen liiketoimintaympäristön nykytilaan, tutkimuk-
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sen tausta ja tarve sekä tutkimustehtävä ja rajaukset. Luku kaksi esittelee tiivistetysti tut-

kimuksen teoreettiset lähtökohdat teknologiayritysten määritelmän ja yritysten kasvun 

tutkimuksen näkökulmista. Luvussa kolme kuvataan monitapaustutkimuksen tutkimus-

ongelma, tutkimuskysymykset, aineisto ja menetelmät. Luvussa neljä esitetään tutkimuk-

sen tulokset tapauskuvausten, niiden vertailevan analyysin sekä liiketoimintaympäristöjen 

vertailun kautta. Päätösluvut viisi ja kuusi sisältävät kootut vastaukset tutkimuskysymyk-

siin ja suositukset jatkotoimenpiteiksi. 

1.2  Teknologia-ala ja liiketoimintaympäristöt 

1.2.1  Teknologia-alan määrittelyä 

Tutkimuksessa selvitetään teknologiayritysten kasvun erityispiirteitä suomalaisissa kau-

punkiympäristöissä. Arkikielessä teknologiayrityksen käsitettä käytetään usein toimiala-

sidonnaisesti, mutta teknologiayritysten määritelmä ei ole yksiselitteinen. Tuotantoraken-

teen tarkastelussa tieto- ja viestintäteknologian (ICT) sektoriin luetaan elektroniikkateol-

lisuus, televiestintä ja tietojenkäsittelypalvelu (Pohjola 2014). Teknologiateollisuuden 

kotisivuilla1 luetellaan teknologia-alan viisi alatoimialaa: elektroniikka ja sähköteollisuus, 

kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, tietotekniikka sekä suunnittelu ja kon-

sultointi.  

  Teknologiayritykset eivät ole tiettyihin toimialoihin sidottuja, mutta toimialan 

teknologiailmastoa voidaan kuitenkin arvioida alan yrityksille yhteisenä ulottuvuutena 

(Naumanen 2002). Teknologiayritys toimii toimialoilla, joilla teknologiat muuttuvat no-

peasti ja tuotteiden elinkaaret ovat lyhyitä. Teknologiayrityksen yrittäjyysulottuvuudella 

tarkoitetaan sitä, että yrityksen on perustanut itsenäinen ja tunnistettavissa oleva ydin-

ryhmä, joka omistaa enemmistön yrityksestä. Innovaatiointensiivisyydellä mitataan, mis-

sä määrin yritys on suuntautunut teknologiaan. Suurin osa resursseista investoidaan tut-

kimukseen ja kehitykseen, yritys kilpailee teknologisilla innovaatioilla, työntekijöiksi 

palkataan teknisen koulutustaustan omaavia henkilöitä ja yrityksellä on lisäksi hyvät yh-

teydet (teknillisiin) yliopistoihin ja tutkimuskeskuksiin. Tyypillisesti pienet ja keskisuuret 

yritykset toimivat paikallisilla ja alueellisilla markkinoilla, mutta innovaatiovetoiset yri-

tykset (innovation-driven enterprises, IDE) keskittyvät globaaleihin markkinoihin (Aulet 

& Murray 2013). Innovaatiovetoiset yritykset ovat erityisen tärkeitä niiden luomien uu-

sien työpaikkojen ja viennin takia. Menestyvät start-up – ekosysteemit ovat siksi monien 

hallitusten tai muiden julkisten organisaatioiden tavoitteena. 

Yritykset voidaan jakaa karkeasti palvelu- ja teknologiayrityksiin, mutta raja on 

häilyvä (Naumanen 2002). Huomion arvioista on kuitenkin se, että teknologiaa käytetään 

enenevässä määrin myös perinteisesti palveluvetoisiksi mielletyillä aloilla (esimerkiksi 

hoivapalvelut) ja moni periteisesti teknologiayritykseksi mielletty yritys tarjoaa palveluja 

merkittävänä osana liiketoimintaansa. Teknologian palvelullistamisesta on tullut monilla 

teknologia-aloilla arkipäivää. Tämä näkökulma on huomioitu tutkimuksen tapausyrityksiä 

valitessa ja tuloksena esitettävissä johtopäätöksissä. 

                                                 

 

 

 

 
1 Teknologiateollisuus. http://www.mytech.fi/teknologiateollisuuden-yritykset. Tiedot noudettu: 28.9.2016. 
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Tässä tutkimuksessa teknologiayritys määritellään seuraavasti: teknologiaintensii-

vinen yritys on tutkimus- ja tuotekehitysintensiivinen yritys, joka tuottaa arvokkaan, har-

vinaisen ja vaikeasti kopioitavan teknologisen tiedon avulla uusia tai parannettuja tuottei-

ta ja palveluita (Muhos 2013). Teknologiayrityksellä ei tarkoiteta tässä ainoastaan omia 

tuotteita valmistavia yrityksiä, vaan vahvaan teknologiaosaamiseen nojaavat alihankin-

tayritykset ja teknologian kehittämiskumppanit luetaan teknologiayrityksiksi. 

1.2.2  Teknologia-ala Suomessa 

Suomi uuteen nousuun – raportin mukaan tieto- ja viestintäteknologia (ICT) on ollut 

merkittävin Suomen talouskasvuun 2000-luvulla vaikuttanut yksittäinen tekijä (Pohjola 

2014). Vaikka alan merkittävin toimija Nokia menetti markkinaosuutensa korkean katteen 

älypuhelimissa vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä, ei tieto- ja viestintätek-

nologia ole menettänyt merkitystään. Suomen talouspolitiikassa korostetaan tällä hetkellä 

tuottavuuden nostamista ja talouskasvun nopeuttamista, joihin tieto- ja viestintäteknolo-

gian sekä digitalisaation uskotaan tarjoavan tarvittavat reseptit.  

Teknologiateollisuuden yrityksissä Suomessa oli henkilöstöä vuonna 2015 keski-

määrin 282 000 (Teknologiateollisuus 2016). Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 tek-

nologiateollisuuden yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 326 000 ihmistä eli henki-

löstömäärä on tällä hetkellä noin 40 000 henkilöä pienempi kuin huippuvuosina. Henki-

löstön lukumäärällä mitattuna Pohjois-Pohjanmaan osuus on 7,9 prosenttia ja Keski-

Suomen 4,9 prosenttia koko Suomen teknologia-alasta. Liikevaihdoltaan suurimmat ELY-

alueet Suomessa ovat Uusimaa (34,8 %), Pirkanmaa (9,1 %) ja Pohjois-Pohjanmaa 

(8,7 %), Keski-Suomen osuus on 3,6 prosenttia. Teknologiateollisuuden mukaan alan 

yrityksille on tyypillistä liikevaihdossa esiintyvä voimakas, suhdanteista riippumaton 

kuukausivaihtelu, joka johtuu lähinnä suurista projekteista, joiden laskutus tapahtuu pro-

jektien valmistuttua eikä vähitellen niiden valmistumisen aikana. Kokonaisuutena tarkas-

teltuna koko maassa teknologiateollisuuden liikevaihto on laskenut vuoden 2008 lähes 86 

miljardista eurosta noin 67 miljardiin euroon vuonna 2015.  

 Teknologia-ala on perinteisesti ollut tuotepainotteinen, mutta nykyään lähes kaik-

ki teknologiayritykset tarjoavat myös palveluita asiakkailleen (Väliaho 2015). Palvelui-

den sisältö riippuu päätoimialasta, mutta monilla yrityksillä laitteiden ja ohjelmistojen 

asennus-, käyttöönotto- ja ylläpitopalvelut sekä suunnittelu- ja konsultointipalvelut ovat 

osa palvelutarjoomaa. Palveluiden tuottamisen hyödyt teknologia-alan yritykselle voivat 

olla joko taloudellisia, markkinoinnillisia tai strategisia (Oliva & Kallenberg 2003). Pal-

veluiden osuus teknologiayrityksen strategiassa voi olla osa ydinliiketoimintaa (palvelui-

den osuus yli puolet liikevaihdosta), palvelut voivat olla merkittävässä osassa strategiaa 

(palvelukehitykseen panostetaan ja osuutta pyritään kasvattamaan), palvelut voivat olla 

tuotteiden tukena tai palveluilla ei ole strategista merkitystä (Väliaho 2015). 

Euroopan komissio (2014) kirjoitti tiedonannossaan Kohti menestyvää datavetois-

ta taloutta: ”todistamme parhaillaan uutta teollista vallankumousta, jonka taustavoimina 

ovat digitaalinen data, tietokoneistuminen ja automatisoituminen. Ihmisten toiminta, teol-

liset prosessit ja tutkimus johtavat kaikki datan keräämiseen ja käsittelyyn ennen näke-

mättömässä mittakaavassa. Tämä vauhdittaa uusien tuotteiden ja palvelujen sekä uusien 

liiketoimintaprosessien ja tieteellisten menetelmien syntymistä.” Kansainvälisten vertailu-

jen perusteella Suomen digivalmiudet ovat EU-maiden kärkeä (Pohjola 2014). Uusimman 

Digibarometrin 2016 mukaan Suomi on noussut digitaalisuuden yhteiskunnallisessa hyö-

dyntämisessä sijalle yksi 22 maata sisältävässä vertailussa (Kaupan liitto, Liikenne- ja 

viestintäministeriö, Tekes, Teknologiateollisuus ja Verkkoteollisuus 2016). Digitaalisuu-

den vaikutuksissa Suomi on sijalla kolme, mutta aiempaan barometriin verrattuna Suomi 
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on kivunnut digitaalisuuden käytössä sijalta seitsemän sijalle viisi. Barometrin laatijoiden 

mukaan kärkipaikasta huolimatta digitaalisuus on edelleen Suomen suuri, ja pitkälti hyö-

dyntämätön, mahdollisuus. 

Teknologiateollisuus ry:n vuonna 2014 julkaiseman Suomi uuteen nousuun – ra-

portin alkupuheessa mainitaan, että kansainvälisten vertailuiden perusteella Suomen digi-

valmiudet ovat erinomaiset ja vahvuudet löytyvät eräiltä teollisilta aloilta, tietojenkäsitte-

lypalveluista sekä liike-elämän palveluista (Pohjola 2014). Yhteistä näille aloille on, että 

niillä käytetään paljon tieto- ja viestintäteknologiaa. Raporttiin alkupuheen kirjoittaneen 

Jukka Viitasaaren arvion mukaan teollisuuden menestyminen perustuu tulevaisuudessa 

tavaranvalmistuksen ja digitaalisen palveluntuotannon yhdistymiseen teollisessa interne-

tissä. Vaikka valmistavan elektroniikkateollisuuden kasvuvaikutus on Suomessa ehkä 

menetetty, ovat muut vaikutuskanavat eli teknologiset investoinnit ja toimintatapojen 

muutokset vielä jäljellä. 

Vuoden 2014 World Economic Forumin (2014) tekemässä Eurooppa 2020 – kas-

vustrategiaan perustuvassa vertailussa Suomi oli ykkönen vertailtaessa talouden älyk-

kyyttä, osallistuvuutta ja kestävyyttä. Suomi oli kärkipaikalla digitaalisuudessa, innova-

tiivisuudessa ja koulutuksessa. Yritysten toimintaympäristön suhteen Suomi oli toiseksi 

paras maa. ICT 2015 – työryhmän (2013) Suomen julkinen tietotekninen arkkitehtuuri on 

pirstoutunut, mikä luo tehottomuutta ja heikentää kilpailun edellytyksiä. Työryhmä ehdot-

taa muun muassa kasvurahoitusohjelmaa, jolla katetaan aloittavien ja kasvuvaiheessa 

olevien yritysten rahoitustarpeet monipuolisesti. Teknologian kehittyessä ja tarjonnan 

lisääntyessä teknologiatuotteiden hinnat laskevat, mutta asiakkaiden (kuluttajien) ostojen 

lisääntyessä suhteellisesti enemmän teknologiavalmistajien liikevaihto kasvaa (Pohjola 

2014). Uudella teknologialla myös yritykset ja julkisyhteisöt pyrkivät parantamaan tuot-

tavuuttaan.  

Kilpailu teollisten tavaroiden kansainvälisillä markkinoilla vaikeutuu kaiken ai-

kaa, sillä yhä suurempi osuus kulutuksesta kohdistuu palveluihin (Pohjola 2014). Näin 

ollen tuotantoon liittyvä suunnittelu- ja prosessiosaaminen nousee yhä tärkeämpään roo-

liin tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta. Suunnittelu- ja prosessiosaaminen voi olla 

myös kansainvälisesti kiinnostava vientituote. Suomen ongelmana nähdään se, että vasta 

harvan yrityksen ylimmässä johdossa ymmärretään digitalisoitumisen merkitys teollisen 

valmistuksen ja palvelutuotannon yhdistämisessä. 

Maailmanpankin analyysin mukaan liiketoimintaympäristö on Suomessa yhtä hy-

vä tai parempi kuin muissa kehittyneissä talouksissa. Euroopan komission julkaiseman 

vuoden 2016 maaraportin mukaan Suomen liiketoimintaympäristössä on kuitenkin ha-

vaittavissa heikkoja kohtia, sillä uudet yritykset eivät ole yhtä kansainvälisesti suuntautu-

neita tai innovatiivisia kuin vastaavat yritykset muissa EU-jäsenvaltioissa (Euroopan ko-

missio 2016). Koska Suomi on pieni ja avoin talous, on tärkeää liittyä osaksi globaaleja 

arvoketjuja. Tämän saavuttamiseksi täytyy suomalaisten yritysten suuntautua ulospäin. 

Myös tutkimustietoa voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän uusien tuotteiden ja palve-

luiden kehittämisessä.  

Yritysten kansainvälistyminen on keskeisessä osassa Suomen työmarkkinoiden ja 

elinkeinoelämän kehittymisessä (Saarela et al. 2015). Globaaleille markkinoille tähtäävät 

yritykset tarvitsevat verkostoja muiden yritysten kanssa intensiivisesti kilpailluilla mark-

kinoilla (Majava et al. 2013). Verkosto voi olla joko organisaatioiden verkosto, jossa toi-

mijat tavoittelevat omaa etuaan, tai verkosto voi olla ryhmä itsenäisiä mutta toisistaan 

riippuvaisia yrityksiä, jotka ovat valmiita muuttamaan omaa toimintaansa saavuttaakseen 

verkoston avulla suurempia hyötyjä (Möller & Svahn 2003). Innovaatio- ja tuotekehitys-

prosessien aikana yritysten on toimittava erilaisten sidosryhmien kanssa (Kaupan liitto, 

Liikenne- ja viestintäministeriö, Tekes, Teknologiateollisuus ja Verkkoteollisuus 2016). 
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Tyypillisiä yhteistyötahoja ovat asiakkaat, tavarantoimittajat ja muut kumppanit, kilpaili-

jat sekä erilaiset instituutiot kuten yliopistot tai tutkimusyksiköt.  

1.2.3  Teknologiayritysten rahoitus 

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Suomi on maailman kärkikastia tutkimuksen ja al-

kavien yritysten rahoituksessa, joissa julkisella sektorilla on tyypillisesti hyvin vahva 

rooli (Saarikoski et al. 2014). Rahoituksen suhteelliset volyymit kuitenkin pienenevät 

nopeasti yritysten kypsyyden kasvaessa. Innovaatioiden kaupallistamisen rahoituksessa 

Suomi on arvioinnin kahdeksan eurooppalaisen maan vertailussa keskikastia, mutta myö-

häisemmän vaiheen venture-markkinat ovat vertailumaita pienemmät. Raportissa esitetyn 

arvion mukaan Suomen heikko kohta on toimivien pääomasijoittajamarkkinoiden puute, 

liiketoiminnan ekosysteemin laatu sekä investointimäärät erityisesti myöhemmän vaiheen 

pääomasijoittamisessa. Erityisinä pullonkauloina raportissa mainitaan kaupallistamisen 

osaaminen, investointien pienuus sekä julkisen sektorin suuri osuus. Suomessa aloittavien 

teknologiayritysten julkinen rahoitusjärjestelmä keskittyy enemmän tuotekehitykseen 

kuin kaupallistamiseen (Saarela et al. forthcoming).  

 Vuonna 2013 julkaistun kansainvälistymis- ja kaupanesteselvityksen mukaan 

suomalaiset yritykset pitivät julkisesti tarjottuja kansainvälistymispalveluita tärkeinä ja 

korostavat, että niiden kansainvälistymiselle ja kansainväliselle toiminnalle tulee luoda 

hyvät toimintaedellytykset (Nieminen et al. 2013). Erityisesti pienille yrityksille ELY-

keskusten rooli on raportin mukaan tärkeä ja niiden tarjoamat palvelut koetaan yrityksissä 

hyviksi ja tarpeellisiksi. Keskeisin kehittämiskohde yritysten mielestä on yhden luukun 

periaate, jotta kaikki palvelut saataisiin samasta paikasta. Tarpeellisimpia palveluita ovat 

verkostoitumispalvelut, liiketoimintaympäristön seuraaminen ja promootiotilaisuuksien 

järjestäminen. Yritykset toivoivat myös apua kansainväliseen verkostoitumiseen sekä 

koordinoimaan muuten vaikeasti järjestettäviä tapaamisia kohdemaan viranomaisten ja 

yritysten kanssa. Osa selvitykseen osallistuneista yrityksistä oli tyytyväisiä vienninedis-

tämisrahoituksen toteutumiseen, mutta osa koki sen hakemisen byrokraattiseksi, jousta-

mattomaksi ja kalliiksi tai ettei rahoitusta edes ollut saatavilla. Oikean rahoitusinstrumen-

tin tunnistaminen on vaikeaa varsinkin aloittelevalle, pienelle yritykselle ja riskirahoitus-

vaihtoehtoja kaivataan myös uusille yrityksille.  

Mason ja Brown (2013) kirjoittivat artikkelin, kuinka laatia nopean kasvun yrityk-

sille sopivaa poliittista ohjausta. He nostavat Suomen esimerkiksi niiden maiden jouk-

koon, jotka ensimmäisinä alkoivat kehittää nopean kasvun yritysten tukiohjelmia 1990-

luvulla. Mason ja Brown kuitenkin kritisoivat nykyistä lähestymistapaa, jossa poliittiset 

päätöksentekijät keskittyvät vääriin asioihin etsiessään nopeasti kasvavia yrityksiä. Kri-

tiikki kohdistuu yleiseen käsitykseen, että juuri teknologiayritysten keskuudesta löytyisi 

muita yrityksiä suurempi osuus korkean kasvun yrityksiä. Erityisenä ongelmana teknolo-

giayritysten kasvulle pidetään uusien teknologioiden heikkoja kaupallistamismahdolli-

suuksia ja uusien markkinoiden epävarmuutta. Sijoittajat saattavat välttää sijoittamista 

yrityksiin, jotka yrittävät päästä uudella teknologialla markkinoille, jonka koko ja kysyn-

nän heräämisen ajankohta ovat tuntemattomia. Masonin ja Brownin mielestä startup-

yritysten tukemista kannattaa jatkaa nopean kasvun yritysten tukemiseksi, mutta tuen 

tulisi olla tarkemmin kohdennettua ja yrityksen erityistarpeisiin räätälöityä. Kohdenne-

tumpaa yritystukea kannattavat myös Ejermo ja Xiao (2014), jotka tutkivat nuorten ruot-

salaisten teknologiapohjaisten yritysten selviytymistä yli suhdannevaihteluiden. Nuoret 

teknologiayritykset selviytyvät muita paremmin laskusuhdanteiden yli, mutta tutkimuk-

sessa ei vertailtu selviytymisen jälkeisen kasvun nopeutta toimialojen välillä. Koska las-

kusuhdanteesta selviytyneillä yrityksillä kuitenkin on taipumus kasvaa pitkällä aikavälil-
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lä, kannattaa Ejermon ja Xiaon mukaan yrityksille suunnattu julkinen tuki kohdistaa laa-

dukkaisiin yrityksiin yleisen yritystuen sijaan. 

1.2.4  Liiketoimintaympäristöt 

Liiketoimintaympäristö tarkoittaa yrityksen ulkoista ympäristöä, joka käsittää ympäristön 

poliittiset, taloudelliset, lainsäädännölliset, sosiaaliset, kulttuuriset, fyysiset, teknologiset 

ja ekologiset tekijät (Grant 2008, Hatch 2006). Tällaista teknologiayritysten kasvukoke-

muksia vertailevaa selvitystä ei ole tällä tavalla toteutettu suomalaisissa kaupunkiympä-

ristöissä. Käytännön tasolla liiketoimintaympäristökohtaisia eroja on kuitenkin jo nyt 

tunnistettavissa. Yritysnäkökulmasta tuotettua vertailutietoa ei ole riittävästi kotimaisilta 

kasvualustoilta. 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan kahden suomalaisen, samaa kokoluokkaa olevan 

kaupungin tarjoamia liiketoimintaympäristöjä teknologia-alan yritysten kasvun näkökul-

masta. Jyväskylän ja Oulun kaupunkialueet ovat molemmat Suomen mittakaavassa suu-

rehkoja yliopistokaupunkeja ja maakuntakeskuksia, jotka eivät sijaitse pääkaupunkiseu-

dulla. Jyväskylässä on vahvaa teknologia-alan osaamista. Esimerkkinä voidaan nostaa 

yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa pitkään jatkunut ja kasvava soveltava tutkimus- ja 

kehitystoiminta, joka on alueen teknologialiiketoiminnan kehittymisen edellytys. Oulun 

kaupungissa on ollut pitkään teknologia-alan huippuosaamista ja matkapuhelinjätti Noki-

an menestys ja sittemmin matkapuhelinliiketoiminnan myynnistä johtuneet henkilöstövä-

hennykset ovat vaikuttaneet voimakkaasti alan osaajien työllisyyteen. 

 Teknologiayritysten luokitteleminen toimialaluokituksen perusteella täytyy tehdä 

tapauskohtaisesti, joten alla esitettyihin kuviin on valittu teknologiaintensiivisiä yrityksiä 

edustamaan toimialat 26 (tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmis-

tus), 62 (ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta), 63 (tietopalvelutoiminta) ja 

71 (arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi). Luokittelu ei kata 

kaikkia teknologiayrityksen määritelmään soveltuvia yrityksiä, mutta auttaa hahmotta-

maan aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrää per tuhat asukasta vuosien 2005–

2015 välillä. Sekä aloittaneita että lopettaneita yrityksiä on kaikkina vuosina ollut suh-

teellisesti enemmän Oulussa. Vuonna 2012 Oulussa on ollut voimakkaampi aloituspiikki, 

mutta sen jälkeen kaupunkien välinen ero on supistunut. Toisaalta myös lopettaneita tek-

nologiayrityksiä on Oulussa enemmän. Yrityskanta valituilla toimialoilla on Oulussa suh-

teellisesti korkeampi. Myös kaikki yritykset huomioiden Oulun asukaslukuun suhteutta-

maton yrityskanta on suurempi kuin Jyväskylän. 

 

Kuva 1.1 Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten lukumäärä tuhatta asukasta kohden. (Suomen viral-

linen tilasto 2016) 
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Kuva 1.2 Yrityskanta (yritysten lukumäärä) tuhatta asukasta kohden. (Suomen virallinen tilasto 

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kuva 1.3 Yrityskanta Jyväskylässä ja Oulussa 2005–2012 (kaikki yritykset). (Suomen virallinen tilas-

to 2016)Lähde: Tilastokeskus 2016 

 

Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialojen osuudet alan liikevaihdosta poikkea-

vat toisistaan ELY-alueittain. Tärkein päätoimiala Keski-Suomen alueella on kone- ja 

metalliteollisuus (yli 60 %), jonka osuus Pohjois-Pohjanmaalla on huomattavasti pienem-

pi (noin 14 %) (Teknologiateollisuus 2016). Pohjois-Pohjanmaalla tärkein päätoimiala on 

elektroniikka- ja sähköteollisuus, joiden osuus toimialan liikevaihdosta on reilusti yli 

puolet. Keski-Suomessa elektroniikka- ja sähköteollisuuden osuus on hieman yli kymme-

nen prosenttia. 

 Digibarometri 2016 – raportissa on Honkasen ja Hämeen kirjoittama luku suoma-

laisten yritysten digitaalisesta kyvykkyydestä (Kaupan liitto, Liikenne- ja viestintäminis-

teriö, Tekes, Teknologiateollisuus ja Verkkoteollisuus 2016). Kirjoittajien tekemän vertai-

lun mukaan Suomen suurten kaupunkien digitaalisimmat yritykset löytyvät Helsingistä 

(indeksiluku 19,6), toisella sijalla on Oulu (19,0) ja kolmantena Jyväskylä (18,9). Muihin 

keskenään suhteellisen tasaisesti suoriutuviin kaupunkeihin verrattuna helsinkiläiset yri-

tykset ovat ottaneet käyttöönsä nopeammin esimerkiksi markkinointiautomaatiota, jota 

hyödynnetään sisältömarkkinoinnissa. Mielenkiintoista on, että ulotettaessa analyysi 

kaikkiin paikkakuntiin, joista on mukana vertailussa vähintään sata yritystä, vievät voiton 

pienemmät paikkakunnat kuten Ähtäri, Loimaa, Raahe ja Kempele. Syynä arvellaan ole-

van sen, että Suomessa monet yritykset ovat keskittyneet kotimaan markkinoille eikä 

kansallisesti keskeinen sijainti kannusta verkkokaupan pystyttämiseen. 

 

Jyväskylän kaupunki sijaitsee Keski-Suomessa. Kaupungin väkiluku vuoden 2015 lo-

pussa oli noin 137 400 (Jyväskylän kaupunki 2016). Jyväskylä on Keski-Suomen maa-

kuntakeskus ja yliopistokaupunki. Helsinkiin Jyväskylästä on matkaa maanteitse 272 

kilometriä. Kaupungissa on yhteensä noin 7 000 yritystä ja seudulla 10 000. Jyväskylässä 
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toimii yliopisto (opiskelijoita vajaa 15 000) sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu (rei-

lu 7 000 opiskelijaa). Kaupungin työttömyysaste toukokuussa 2016 oli 16,5 prosenttia2. 

Vuoden 2015 alussa perustettiin Jyväskylän kaupungin elinkeino- ja työllisyys-

palvelut Jykes Oy, joka muodostuu viestintä-, markkinointi ja matkailuyksiköstä, työlli-

syyspalveluista ja ns. elinkeinoyksiköstä (Jyväskylän kaupunki 2016). Jykes keskittyy 

toimialueensa yrityksille tuotettavaan neuvontaan ja palveluun. Kaupunkikehitysalustat 

(Kangas, Hippos, Sairaalanmäki ja kaupunkikeskusta) toimivat innovaatioalustoina, jois-

sa yhdistyy yritysten, oppilaitosten osaamisen ja investointien kautta mahdollisuus uuteen 

liiketoimintaan ja elinkeinorakenteen vahvistamiseen. Jyväskylän kaupunkiseudulla on 

kansallinen vetovastuu kyberturvallisuusteemasta Innovatiiviset kaupungit 2014−2020 -

ohjelmassa (INKA). 

Yrityksen neuvonta, kehittämis- ja kansainvälistymispalveluita tarjoaa Jyväskylän 

yritystehdas. Yritystehdas tarjoaa kotisivujensa mukaan yrityksille perustamisneuvontaa 

ja auttaa Jyväskylän alueella toimivia yrityksiä ideasta kasvuun. Yritystehtaaseen kuulu-

vat Uusyrityskeskus, Jyväskylän kehitysyhtiö JYKES, TE-toimisto, Suomen Yrityskehi-

tys, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yli-

opisto ja Keski-Suomen YES-keskus (lähde: www.jklyritystehdas.fi/fi/).  

  

Oulun kaupunki sijaitsee Pohjois-Suomessa Perämeren rannikolla. Oulun kaupungin 

asukasmäärä kuntaliitosten jälkeen oli vuoden 2016 alussa lähes 199 000 (2016). Kau-

punki markkinoi itseään Pohjois-Skandinavian pääkaupunkina. Helsinkiin Oulusta on 

matkaa maanteitse noin 600 kilometriä. Oulun yliopistossa on opiskelijoita lähes 15 0003 

ja Oulun ammattikorkeakoulussa noin 8 8004. Kaupungin työttömyysaste elokuussa 2016 

oli 15,4 prosenttia (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2016).  

Oulun alueen vahvimmat teollisuuden alat ovat elektroniikka, IT-teknologia, oh-

jelmointi ja tekniset palvelut (BusinessOulu 2015b). Oulun seutu on erikoistunut vah-

vimmin elektroniikan valmistukseen, jossa seudun työpaikkaosuus on yli nelinkertainen 

koko maahan verrattuna (BusinessOulu 2015a). Seudun elektroniikka- ja informaatio-

klusteriin kytkeytyvät läheisesti tekniset palvelut (insinööri- ja arkkitehtipalvelut) sekä 

ohjelmistotoiminta- ja tietopalvelut, joiden työpaikkaosuudet ovat selvästi korkeammat 

kuin koko maassa. Oulun alueella on yli 15 000 hi-tech – työpaikkaa, 7 500 tutkimuksen 

ja tuotekehityksen (R&D) asiantuntijaa ja yli 400 informaatio- ja viestintäteknologia 

(ICT) yritystä. Oulun innovaatioallianssi (OIA) on vuonna 2009 muodostettu strateginen 

sopimus, johon kuuluvat Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, 

Valtion Tieteellinen Tutkimuskeskus (VTT), Technopolis Oyj sekä Suomen Ympäristö-

keskus (SYKE). Oulun elinkeinoliikelaitoksessa BusinessOulussa työskenteli vuoden 

2015 lopussa yhteensä 68 henkilöä. 

 Oulun alueen taloudellinen kehitys on ollut muun Suomen tavoin heikkoa viime 

vuosina (BusinessOulu 2015b). Yksi merkittävistä syistä heikkoon taloudelliseen kehi-

tykseen on ollut Nokian matkapuhelinliiketoiminnan leikkaukset. Vielä vuonna 2010 noin 

2500 henkilöä työskenteli Nokialla Oulussa, mutta Microsoftin ostettua matkapuhelin-

toiminnot vuonna 2014 loppuivat entisten nokialaisten työpaikat Oulusta. Toisaalta Noki-

an matkapuhelinliiketoimintaan liittyvät ongelmat ovat johtaneet start-up – yritysten mää-

                                                 

 

 

 

 
2 Jyväskylän kaupungin kotisivut. URL: http://www.jyvaskyla.fi/info/pahkinankuoressa. Tieto noudettu 

4.10.2016 
3 Oulun yliopiston kotisivut. URL: www.oulu.fi. Noudettu: 4.10.2016 
4Oulun ammattikorkeakoulun kotisivut. URL: http://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/. Noudettu: 4.10.2016 
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rän kasvuun koko Suomessa, kun lahjakkaat osaajat ovat aloittaneet omaa liiketoimintaa. 

Oulun alueella on noin 300 start-up – yritystä ja useat kansainväliset ICT-alan yritykset 

ovat perustaneet tutkimus- ja tuotekehitysyksiköitä Ouluun viime vuosien aikana (Lehi-

koinen 2015).  
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2 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat 

2.1   Yritysten kasvun tutkimus 

Yritykset elävät jatkuvassa muutoksessa ja niiden prioriteetit vaihtuvat muun muassa 

kehitysvaiheen ja liiketoimintaympäristöjen muutosten mukaan (Muhos 2013). Yleisesti 

määriteltynä yrityksen kasvu on ajan suhteen tapahtuva muutosprosessi. Yrityksen kasvu 

voi ilmetä ja sitä voidaan arvioida monella eri tavalla. Vaihtelua on muun muassa käyte-

tyissä yrityksen kasvun tutkimusmenetelmissä, kasvun indikaattoreissa, tutkittavan kas-

vujakson pituudessa, yrityksen kasvun prosesseissa (esimerkiksi orgaaninen vs. yritysos-

tojen kautta tapahtuva kasvu) sekä tutkimuskohteena olevien yritysten ja niiden liiketoi-

mintaympäristöjen eroissa (Delmar et al. 2003). Kirjallisuudessa yleisimmin käytettyjä 

kasvun mittareita ovat liikevaihto, henkilöstön määrä ja taseen loppusumma, joita tulisi 

mahdollisuuksien mukaan käyttää rinnakkain yrityksen tilannetta arvioitaessa (Muhos 

2013). Kuitenkin kasvuilmiön ja kasvun johtamisen moniulotteisuus puoltaa laadullisten 

piirteiden sisällyttämistä kasvun määritelmään joko sellaisenaan tai edellä esitettyjen mit-

tareiden rinnalla. Liian yksipuolinen kuva kasvusta ja yhden mittarin korostaminen jättää 

muut kehityksen osa-alueet vähälle huomiolle, mikä johtaa helposti tasapainottomaan 

kasvujohtamiseen.  

Kasvuvaihemallit paljastavat eri vaiheille tyypillisesti liittyviä johtamisen ongel-

mia ja antavat sitä kautta keinoja hallita yrityksen kasvua eri vaiheissa (Davidsson & 

Wiklund 2006). Vaiheteorioiden mukaan kasvavan yrityksen johtamisen olennaiset on-

gelmat tai liiketoiminnan kehittymisen kannalta kriittiset tapahtumat ovat ennakoitavissa 

ja näihin voidaan valmistautua. Johtamisen haasteisiin varautunut yritys menestyy toden-

näköisemmin kuin näihin valmistautumaton kilpailijansa (Muhos 2013). Yrityksen alku-

aikoina karkeakin kehys voi tarjoa apua valmisteltaessa keskeisiä toimenpiteitä ja yrityk-

sen edetessä seuraaviin vaiheisiin voi kehys tukea johtamisen haasteiden ennakoinnissa. 

Yrityksen vaiheen tunnistaminen esimerkiksi itsearviointikehyksen avulla voi auttaa re-

surssien kohdentamisessa, yritykselle ajankohtaisten realiteettien pohdinnassa sekä opera-

tiivistien tehtävien priorisoinnissa.  

2.2  Teknologiayritysten kasvuvaiheet 

Kasvututkimuksessa voidaan tarkastella joko kasvua erilaisten toimenpiteiden ja olosuh-

teiden seurauksena, kasvun seurauksia tai kasvuprosessia. Useimmat kasvuteoriat keskit-

tyvät kasvuun johtaviin tai kasvun aiheuttamiin tekijöihin, kun taas kasvuvaiheteoria on 

kiinnostunut varsinaisesta kasvuprosessista. Kasvuprosessista kiinnostuneet tutkimukses-

sa tavoitteena on selvittää, mitä yrityksessä tapahtuu kasvun aikana (McKelvie & Wik-
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lund 2010). Johtamisen prioriteettien selventämiseen tähtääviä yleismaailmallisia malleja 

ja kehyksiä on esitelty lukuisia.  

Tässä tutkimuksessa lähtökohtana on kasvun vaihe- eli konfiguraatioperspektiivi 

(Churchill & Lewis 1983, Greiner 1972). MicroENTREssä on tehty kattavia kirjallisuus-

yhteenvetoja sekä teknologia- (Muhos 2011, Muhos et al. 2016) että palveluyritysten 

(Muhos et al. in press) kasvuvaihemalleista. Näiden tutkimusten avulla MicroENTRE on 

koonnut tietokannan kasvuvaihetutkimuksista viimeisten 60 vuoden ajalta. Tutkimusten 

päätuloksena on kaksi yritysten itsearviointikehyksiksi soveltuvaa kasvuvaihekehystä, 

joista teknologiayrityksille tarkoitettua kehystä käytetään tässä tutkimuksessa haastatte-

luiden ja analyysien tukena. Kasvuvaihekehyksen soveltamista on tutkittu empiirisesti 

erilaisissa liiketoimintaympäristöissä, jotta liiketoimintaympäristöön ja toimialaan liitty-

viä kontekstispesifejä näkökulmia on voitu tunnistaa. Tutkimuksia on toteutettu viime 

vuosina kansainvälisten yhteistyöyliopistojen kanssa Suomessa, Kaliforniassa USAssa, 

Taiwanissa ja Thaimaassa (Muhos 2011, Muhos et al. 2014a, Muhos et al. 2014b, Muhos 

et al. 2016). Tutkimusten perusteella todettiin, että kasvuvaihemallit ovat tehokas työkalu 

teknologiayritysten varhaisten vaiheiden reflektointiin ja ennakointiin yritysjohdolle ja 

yritysten kasvua tukeville välittäjäorganisaatioille. Tutkituista liiketoimintaympäristöistä 

tunnistettiin lisäksi joukko erityispiirteitä, joita geneeriset mallit eivät tavoita. Nämä eri-

tyispiirteet huomioiden yritysten kasvua tukevat toimenpiteet voidaan kohdentaa tar-

kemmin kyseisissä liiketoimintaympäristöissä ja – kulttuureissa.  

Vaikka merkittävä osa teknologiaintensiivistä yrityksistä poistuu markkinoilta 

muutaman vuoden toiminnan jälkeen, muodostavat näistä vuosista selviytyvät ja kasvu-

vaiheesta seuraavaan siirtyvät yritykset mielenkiintoisen ryhmän. Storeyn ja Tetherin 

(1998a, 1998b) mukaan nimenomaan varhaisten kehitysvaiheiden teknologiaintensiivisiä 

yrityksiä tulisi tutkia, koska tämä ryhmä joutuu kattamaan tutkimus- ja kehitysmenonsa 

epävarmoilla ja vasta pitkän aikavälin päästä saavutettavilla tuloilla. Toiseksi näiden yri-

tysten liikeideoille on tyypillistä, että aikaikkuna idean toteuttamiseksi on lyhyt, mikä voi 

johtaa investointien myöhästymiseen ja ansaintamahdollisuuksien menettämiseen. Tekno-

logiaintensiivisen alan yrittäjät ovat usein korkeasti koulutettuja omalla alallaan, mutta 

heiltä puuttuu muusta liiketoiminnasta ja työelämästä hankittuja johtamistaitoja. Neljän-

tenä perusteena teknologiaintensiivisten yritysten merkitykselle Storey & Tether nostavat 

näiden yritysten potentiaalin yhteiskunnan ja markkinoiden toimintatapojen muutokselle. 

Nämä yritykset ovat siis tärkeitä pitkän aikavälin talouskehitykselle ja ansaitsevat siksi 

erityishuomiota. 

Uuden teknologiayrityksen varhainen kasvu voidaan jakaa vaiheisiin, joiden lu-

kumäärästä on eri tutkimuksissa esitetty vaihtelevia arvioita. Muhos kokosi väitöskirja-

tutkimuksessaan yhteen empiiristen kasvuvaihemallien synteesin teknologiaintensiivisten 

yritysten kasvuvaiheista (Muhos 2011). Synteesin tuloksena muodostui nelivaiheinen 

kasvuvaihekehys, joka jakaa teknologiaintensiivisten yritysten varhaiset vaiheet neljään 

osaan. Nämä vaiheet ovat konseptointi ja kehitys (vaihe 1), kaupallistaminen (vaihe 2), 

kasvu (vaihe 3) ja tasapaino / uudistaminen (vaihe 4). Ensimmäisessä eli konseptointi- ja 

kehitysvaiheessa yrityksen tavoitteena on teknologian tai tuotteen kehittäminen ja aikais-

ten asiakaskontaktien luominen. Toisessa eli kaupallistamisvaiheessa yrityksen tavoittee-

na on tyypillisesti liiketoiminnan aikaansaaminen ja tuotteen kaupallistaminen. Kolman-

nessa eli kasvun vaiheessa tavoitteena on johtaa yritys kasvuun ja markkinaosuuden kas-

vattamiseen markkinoinnin ja tehokkaan tuotannon avulla. Neljännessä eli tasapainon ja 

uusiutumisen vaiheessa yritys kohtaa tyrehtyvän kasvun ja kiristyvän kilpailutilanteen 

haasteet kypsyvässä markkinatilanteessa.  

Edellä esitetty teknologiayritysten varhaisten kasvuvaiheiden arviointikehys ei ole 

deterministinen vaan se on tarkoitettu luonteeltaan probabilistiseksi kasvun arviointike-

hykseksi. Probabilistisen konfiguraatio- eli vaihemallin mukaan yritys voi syntyä periaat-
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teessa mihin tahansa vaiheeseen (esim. spin-off), hypätä vaiheen yli, palata takaisin 

aiempiin vaiheisiin, juuttua eri vaiheisiin pitkiksi ajoiksi tai lopettaa toimintansa varoit-

tamatta (missä vaiheessa tahansa). Kehys toimii yrittäjille oman yrityksen kasvun itsear-

viointikehyksenä, joka auttaa omien kokemusten reflektoinnissa ja valmistautumisessa 

edessä oleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Välittäjäorganisaatiot, kuten yrityskoulut-

tajat tai seudulliset kehitysyhtiöt, voivat vaihemallien avulla segmentoida asiakasyrityksi-

ään ja tarjota yritysten kehitysvaiheen mukaisia palveluita. Yrityksen kasvun ja liiketoi-

mintaympäristön tunteminen antaa välineitä yrityspalveluiden kehittämiseen. 

Teknologiayritysten varhaisten kasvuvaiheiden kehyksessä vaiheet sisältävät usei-

ta eri teemoja, joita on käsitelty yritysjohtajien haastatteluissa erillisinä teemakysymyksi-

nä. Näillä teemoilla on tutkimusten mukaan merkitystä yrityksen varhaisissa kasvuvai-

heissa. Teemat ovat strateginen johtaminen, myynti ja markkinointi, henkilökunta, orga-

nisaatiorakenne, tuotanto ja tuotekehitys sekä verkostot. Näitä teemoja on käsitelty useis-

sa yritysten kasvututkimuksissa. Kasvuvaihekehys ja vaiheisiin liittyvät olettamukset 

olivat myös pohjana tämän tutkimuksen haastatteluissa. Seuraavassa on koottuna tämän 

tutkimuksen kannalta keskeisiä näkökulmia näistä teemoista ja aiemmista tutkimuksista. 

Strateginen johtaminen: Kasvuvaihekehyksen mukaan konseptointi- ja kehitys-

vaiheessa yritys on omistajariippuvainen sekä johtaminen on epämuodollista, joustavaa ja 

luovaa. Kaupallistamisvaiheessa johtamistyyli on osallistuva ja käytännön tekemistä 

koordinoiva. Hallinnon ytimessä on omistaja yksin tai ryhmä partnereita. Kasvuvaiheessa 

hierarkia lisääntyy, mutta omistaja(t) on (ovat) edelleen toiminnassa keskeinen. Tasapai-

no- ja uudistumisvaiheessa omistajaa tuetaan tai hänet korvataan ammattijohtajalla tai – 

tiimillä. Myös kehittyneitä johtamisjärjestelmiä otetaan käyttöön. Tässä vaiheessa strate-

giat, pelisäännöt ja toimintamallit standardisoidaan ja formalisoidaan. 

Myynti ja markkinointi: Konseptointi- ja kehitysvaiheessa tavoitteena on ensisi-

jaisesti tuotteen tai teknologian kehittäminen, mutta ensimmäiset asiakassuhteet luodaan 

jo tässä vaiheessa. Keskeiset tehtävät liittyvät liikeideaan ja kohdemarkkinan tunnistami-

seen. Kaupallistamisvaiheessa yritys saa varhaiset referenssiasiakkaat ja toiminnan tavoit-

teena on aito liiketoiminta tuotteen kaupallistamisen avulla. Yritys tekee varhaista mark-

kinointia. Kasvuvaiheessa päätavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta markkinoimalla 

ja valmistamalla tuotetta. Uudet asiakkaat ja markkinakanavat vaativat jatkuvaa huomio-

ta. Tasapainon ja uudistumisen vaiheessa yritys kohtaa kiristyvän kilpailun kypsyvässä 

markkinassa, mikä johtaa hidastuvaan kasvuun. Yrityksen on tunnistettava uusia markki-

noita, jotta uudistuminen on mahdollista.  

Henkilöstö: Organisaatio toimii konseptointi- ja kehitysvaiheessa tuotekehitys-

tiimin tavoin ja kommunikointi tapahtuu kasvokkain. Kaupallistamisvaiheessa johtaja on 

henkilökunnan näkökulmasta osallistuva ja koordinoi käytännön tekemistä. Kasvuvai-

heessa nopea kasvu voi johtaa henkilöstöongelmien kasaantumiseen ja hierarkia lisään-

tyy. Tasapainon ja uudistumisen vaiheessa työntekijät erikoistuvat ja yrityksen pelisääntö-

jä ja toimintamalleja standardoidaan. 

Organisaatiorakenne: Konseptointi- ja kehitysvaiheessa organisaatio on omista-

jariippuvainen ja päätöksenteko on epämuodollista, joustavaa ja luovaa. Omistaja tekee 

päätökset ja organisaatio toimii tuotekehitystiimin tavoin. Kaupallistamisvaiheessa hal-

linnon ytimessä on edelleen omistaja mahdollisten partnereidensa kanssa. Kasvuvaihees-

sa rakenteita ja prosesseja kehitetään tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. 

Hierarkia lisääntyy, mutta omistaja(t) on edelleen keskeinen. Tasapainon ja uudistumisen 

vaiheessa omistaja saa tuekseen tai korvataan kokonaan ammattijohtajalla tai – tiimillä. 

Yrityksen strategiaa, pelisääntöjä ja toimintamalleja standardoidaan ja formalisoidaan.  

Tuotanto ja tuotekehitys: Konseptointi- ja kehitysvaiheessa tavoitteena on myy-

tävän tuotteen tai palvelun kehittäminen ja koko organisaatio toimii tuotekehitystiimin 

tavoin. Toimivan prototyypin kehittäminen on aloitettu, mutta kassavirta on tyypillisesti 
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negatiivinen, sillä myytävää tuotetta (tai palvelua) ei vielä ole. Kaupallistamisvaiheessa 

alkaa varhainen tuotanto, mikä tuo mukanaan teknisiä haasteita. Yritys oppii rakentamaan 

ja valmistamaan myytävän tuotteen, mikä auttaa vähentämään negatiivista kassavirtaa. 

Kasvuvaiheessa tuotanto-osaaminen ja tuotteen tekninen toimivuus johtavat yrityksen 

nopeaan kasvuun ja jatkuvaan muutokseen. Tuotetta valmistetaan, myydään ja toimite-

taan kasvavalla volyymilla, mikä lisää positiivista kassavirtaa nopeasti. Tasapainon ja 

uudistumisen vaiheessa yritys ponnistelee uuden tuotesukupolven lanseeraamisen sekä 

toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden kanssa. Kustannukset ja tuottavuus ovat kes-

keisiä huolenaiheita. Uusien tuotesukupolvien ja paremman kannattavuuden avulla yritys 

pyrkii säilyttämään kasvun ja riittävän markkinaosuuden. Työntekijät erikoistuvat ja eri-

koistuneita toimintoja lisätään. 

Verkostot: Konseptointi- ja kehitysvaiheessa aloitetaan ensimmäisten asiakassuh-

teiden luominen. Kaupallistamisvaihe alkaa ensimmäisillä referenssiasiakkailla ja tavoit-

teena on aito liiketoiminta. Resurssien hankinta on keskeisessä roolissa. Kasvuvaiheessa 

markkinointi on keskeistä ja uudet asiakkaat sekä markkinakanavat vaativat huomiota. 

Budjetteja käytetään enemmän kommunikoinnissa. Tasapainon ja uudistumisen vaiheessa 

on välttämätöntä tunnistaa uusia markkinoita. Johtajan tueksi otetaan ammattijohtaja tai – 

tiimi. 
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Taulukko 1 Teknologiayritysten kasvuvaiheiden arviointikehys 

Vaihe 1: Konseptointi ja kehitys 

Konseptointi-ja kehitysvaiheessa yritys on omistajariippuvainen (1:1). Yrityksen tavoitteena on tuot-

teen/teknologian kehittäminen (1:2) ja ensimmäisten asiakassuhteiden luominen (1:3). Keskeiset teh-

tävät liittyvät liikeideaan (1:4), kohdemarkkinan tunnistamiseen (1:5) ja resursointiin (1:6). Toimivan 

prototyypin kehittäminen on aloitettu (1:7). Johtaminen on epämuodollista, joustavaa ja luovaa (1:8), 

kommunikointi tapahtuu kasvokkain (1:9), ja omistaja tekee päätökset (1:10). Organisaatio toimii tuo-

tekehitystiimin tavoin (1:11). Kassavirta on tyypillisesti negatiivinen, koska yrityksellä ei ole myytävää 

(1:12). 

Vaihe 2: Kaupallistaminen 

Vaihe alkaa varhaisilla referenssiasiakkailla (2:1). Tavoitteena on aito liiketoiminta ja tuotteen kaupallis-

taminen (2:2). Vaiheelle on luonteenomaista varhainen tuotanto (2:3) ja markkinointi (2:4) sekä tekni-

set haasteet (2:5). Yritys oppii rakentamaan tuotteen ja valmistamaan sitä (2:6). Johtamistyyli on osal-

listuva (2:7) ja käytännön tekemistä koordinoiva (2:8). Omistaja ja/tai ryhmä partnereita muodostavat 

hallinnon ytimen (2:9). Resurssien hankinta ja selviytyminen ovat keskeisessä roolissa (2:10). Negatiivi-

nen kassavirta vähenee (2:11). 

Vaihe 3: Kasvu  

Tuotanto-osaaminen ja tuotteen tekninen toimivuus johtavat nopeaan kasvuun (3:1) ja jatkuvaan muu-

tokseen (3:2). Päätavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta markkinoimalla ja valmistamalla tuotetta 

(3:3). Yritys valmistaa, myy ja toimittaa tuotteita kasvavalla volyymilla (3:4) ja pitää huolta tehokkuu-

desta ja vaikuttavuudesta rakenteiden ja prosessien kautta (3:5). Uudet asiakkaat ja markkinakanavat 

vaativat jatkuvaa huomiota (3:6). Nopea kasvu johtaa henkilöstöongelmien kasautumiseen (3:7). Omis-

taja ja/tai omistajat ovat toiminnassa edelleen keskeisiä, vaikka hierarkia lisääntyykin (3:8). Budjetteja 

käytetään kommunikoinnissa aiempaa enemmän (3:9). Erikoistuneempia toimintoja otetaan harkintaan 

ja käyttöön (3:10). Positiivinen kassavirta lisääntyy nopeasti (3:11). 

Vaihe 4: Tasapaino / uudistuminen 

Yritys kohtaa hidastuvan kasvun (4:1) ja kiristyvän kilpailun kypsyvässä markkinassa (4:2). Uuden tuote-

sukupolven lanseeraaminen sekä toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus vaativat ponnistelua (4:3). Uu-

sien markkinoiden tunnistaminen on välttämätöntä, jotta yritys voi uusiutua (4:4). Kustannusten hallin-

ta ja tuottavuus ovat keskeisimmät huolenaiheet (4:5). Kasvu ja riittävä markkinaosuus pyritään säilyt-

tämään uusien tuotesukupolvien avulla ja parantamalla kannattavuutta (4:6). Omistajaa tuetaan tai 

hänet korvataan ammattijohtajalla tai -tiimillä ja kehittyneitä johtamisjärjestelmiä otetaan käyttöön 

(4:7). Strategiat, pelisäännöt ja toimintakehyst standardisoidaan ja formalisoidaan (4:8). Työntekijät 

erikoistuvat ja riskien karttaminen yleistyy (4:9). Erikoistuneita toimintoja lisätään (4:10). Kassavirran 

kasvu hidastuu (4:11). 
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3 Empiirisen tutkimuksen toteutus 

3.1  Tutkimusryhmä  

Vuonna 2011 perustettu Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä (Micro-

ENTRE) on ainoa laatuaan Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. MicroENTRE toimii Ou-

lun Eteläisen instituutissa. Organisaatiorakenteessa Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä 

sijaitsee Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun alaisuudessa. Tutkimusryhmä toimii tii-

viissä yhteistyössä alueellisella tasolla ja rakentaa samalla tutkimusyhteistyöverkostoa 

kansallisella ja kansainvälisellä tasolla valitsemillaan fokusalueilla. Tutkimusryhmän 

kohteena ovat mikroyritykset ja niiden kehittämisen kannalta keskeiset tutkimus-, kehi-

tys- ja koulutustoimijat. Mikroyritys on yhteiseurooppalaisen määritelmän mukaan riip-

pumaton yritys jonka palveluksessa on vähemmän kuin kymmenen työntekijää ja jonka 

vuosiliikevaihto on enintään kaksi miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään kaksi 

miljoonaa euroa5. MicroENTREn keskeiset osaamisalueet ovat yritysten ketterät kasvu- 

ja kansainvälistymismekanismit, mikroyritysten rahoitus- ja kannustejärjestelmät, mik-

royritysten innovaatioprosessit ja pohjoisten harvaan asuttujen alueiden liiketoimintaym-

päristö. Oulun Eteläisen instituutti on Oulun yliopiston tutkimusyksikkö, joka toteuttaa 

aluekehittämisen kannalta tärkeää yliopistollista tutkimus- ja kehittämistoimintaa Poh-

jois-Pohjanmaan eteläosan seutukuntien alueella. Instituutti vahvistaa yliopistollisella 

osaamisella ko. alueen osaamista, kansainvälisyyttä, yritystoimintaa ja vetovoimaisuutta 

erityisesti niillä toiminnan osa-alueilla, joille se on profiloitunut (www.oulu.fi/oei, 

18.3.2016). 

MicroENTREn tekemässä tutkimus- ja kehittämistyössä kasvun ja kansainvälis-

tymisen näkökulmasta korostuvat uuden yrityksen tukeminen varhaisissa kehitysvaiheis-

sa, kasvun hallinta, kasvutekijät ja esteet, kansainvälistymisen esteet ja edistäminen, sekä 

kansainvälistymiseen ja kasvuun tarvittavien tiedon, taidon, resurssien ja verkostojen 

hankinta. Tätä taustaa vasten koettiin tarpeelliseksi tehdä liiketoimintaympäristöjä vertai-

leva tutkimus teknologiayritysten kasvusta ja kasvun erityispiirteistä suomalaisessa kon-

tekstissa. Tutkimus tuottaa suomalaisten teknologiayritysten kasvua koskevaa tietoa ja 

vahvistaa kansallisesti merkittäviä kasvualustoja. Tulosten avulla voidaan teknologiayri-

tysten varhaista kasvua tukevat toimenpiteet kohdentaa tarkemmin. 

                                                 

 

 

 

 
5 Tilastokeskus: Tietoa tilastoista. 2016. URL: http://www.stat.fi/meta/kas/mikroyritys.html. 
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3.2  Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tämä on monitapaustutkimus, jossa kahden suomalaisen liiketoimintaympäristön tarkas-

telun kautta analysoidaan teknologiayritysten kasvua ja kasvun erityispiirteitä. Vertailta-

viksi kaupunkialueiksi valittiin Jyväskylän ja Oulun kaupungit.  Edellä kuvattu voidaan 

tiivistää seuraaviin tutkimuskysymyksiin (TK): 
TK1: Millaisia ovat onnistuneesti kasvaneiden teknologiayritysten kasvuvaiheet valituis-

sa suomalaisissa liiketoimintaympäristöissä (Jyväskylä ja Oulu)?  

TK2: Millaisia ovat teknologiayritysten kasvun erityispiirteet valituissa konteksteissa? 

TK3: Millaisia kasvun erityispiirteiden eroja tai yhtäläisyyksiä nousee esille teknologiayri-

tysten kasvutarinoista valituissa konteksteissa? 

3.3  Tutkimusmenetelmät ja aineistot 

3.3.1  Tutkimusasetelma: Monitapaustutkimus 

Tässä tutkimuksessa käytetty tutkimusasetelma on retrospektiivinen monitapaustutkimus 

Yinin (1994) asettamien suuntaviivojen mukaisesti. Tapaustutkimus on tutkimusstrategia, 

jonka avulla pyritään selittämään syy-seuraussuhteita tai yleensä pidemmän ajan kuluessa 

tapahtuvia tapahtumaketjuja tai tehdä kuvailevaa tutkimusta (Eisenhardt 1989). Tapaus-

tutkimusta voidaan käyttää myös silloin, kun pyritään kuvailemaan ajankohtaista ilmiötä 

sen todellisessa kontekstissa vastaamalla kysymyksiin ”miten” ja ”miksi” eikä tutkija 

ohjaile tutkimuksen kohteena olevia tapahtumia (Yin 1994). Näiden kysymysten luonne 

on selittävämpi (explanatory) verrattuna kysymyksiin ”kuka”, ”mitä” tai ”kuinka paljon”, 

joihin sovelletaan usein muita tutkimusmenetelmiä. Kysymykset ”miten” ja ”miksi” sel-

vittävät toiminnallisia yhteyksiä, joita selittävät paremmin ajan myötä tapahtuneet muu-

tokset kuin pelkät lukumäärät.  

Olemme kiinnostuneita yrityksen historian aikana tapahtuneista muutoksista ja 

niihin vaikuttaneista kriittisistä tapahtumista kasvuprosessin aikana. Tapaustutkimuksen 

puolesta puhuu myös se, että tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää toimintaympäristön 

(kontekstin) erityispiirteiden ja tutkittavan ilmiön eli yritysten kasvuvaiheiden välistä 

yhteyttä. Juuri läheinen yhteys empiiriseen todellisuuteen mahdollistaa koeteltavan, olen-

naisen ja pätevän teorian kehittämisen (Glaser & Strauss 1967), mikä on tavoitteena myös 

tässä tutkimuksessa. Olemme tehneet haastatteluita teknologia-alan yritysten johdossa 

toimiville henkilöille. Mahdollisuuksien mukaan olemme haastatelleet useampaa kuin 

yhtä henkilöä, jotta muistiin perustuva haastattelu toisi mahdollisimman monipuolisen 

kuvan yrityksen kasvuun vaikuttaneista tekijöistä. Haastatteluun osallistumisen kustannus 

yritykselle on aikaa eli resurssia, joten osassa yrityksistä haastatteluita tehtiin vain yhdel-

le henkilölle. Tapaustutkimuksessa on suositeltavaa hyödyntää useampia tiedonkeruume-

netelmiä (Yin 1994). Haastatteluaineistoa on täydennetty yritysten henkilöstömäärän ja 

liikevaihdon muutoksilla. 

Tutkimuksessa mukana olevat yritykset eivät ole satunnaisotannalla valikoituja 

vaan monitapaustutkimuksen periaatteiden mukaan tarkoituksenmukaisesti valittuina 

(Eisenhardt 1989, Yin 1994). Teoreettisena olettamuksena oli, että samassa liiketoimin-

taympäristössä toimivien yritysten haastattelut tuovat tutkimukseen toisiaan vahvistavia 

tuloksia (literal replication), kun taas kahden eri liiketoimintaympäristön yritysten väli-

nen vertailu tuottaa toisistaan erottuvia tuloksia ennustettavissa olevasta syystä (theoreti-

cal replication). Sekä yksittäisten tapausyritysten kasvutarinat, liiketoimintaympäristön 
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sisäisten yritystarinoiden yhteenvedot että lopulta liiketoimintaympäristöjen välinen ver-

tailu on esitetty raportin tuloksia ja johtopäätöksiä esittelevissä luvuissa. 

Tapaustutkimusta kohtaan esitettävässä kritiikissä kysytään usein, voiko yksittäi-

sestä tapaustutkimuksesta saatavaa tietoa yleistää (Yin 1994). Tapaustutkimuksen tuloksia 

voidaan yleistää teoreettisiksi väittämiksi, mutta tapauksista ei pidä vetää suoria johtopää-

töksiä laajempaan populaatioon, esimerkiksi kaikkiin yrityksiin. Tässä tutkimuksessa 

mukana olevat teknologiayritykset eivät ole tilastollisesti edustava otantajoukko kohde-

alueen yrityksistä vaan tavoitteena on syventää ja yleistää teoriaa yritysten kasvusta ja 

kasvuun liittyvistä erityispiirteistä. Tapaustutkimuksen tuloksena on siis analyyttinen 

yleistäminen tilastollisen yleistämisen sijaan. Tämä tarkoittaa sitä, että aiemmin kehitet-

tyä teoriaa käytetään alustana, johon verrataan tapaustutkimuksessa kerättyä empiiristä 

aineistoa. Tässä tutkimuksessa tulosten vertailu tehdään ensisijaisesti teknologiayritysten 

varhaisten kasvuvaiheiden kehykseen. Yiniä (1989) mukaillen: jos kahden tai useamman 

tapausyrityksen kasvutarina vastaa kasvuvaihekehyksen oletuksia, voidaan toistoa pitää 

teoriaa vahvistavana löydöksenä. Toisaalta haastatteluista toivotaan käyvän myös ilmi 

toimintaympäristöön liittyviä eli kontekstispesifejä kokemuksia, jotka eivät käy ilmi tek-

nologiayritysten yleisestä kasvuvaihekehyksestä. Tutkimusprosessi on esitelty kuvassa 

alla. 

 
Kuva 3.1 Tutkimusprosessi 

3.3.2  Tutkimusaineiston keruu 

Tutkimuksen kohdepopulaation määrittely on tärkeää, koska se määrittelee ne yksiköt, 

joiden joukosta tapaustutkimuksen aineisto kerätään (Eisenhardt 1989). Sopivan perus-

populaation valinta voi estää asiaankuulumatonta hajontaa tuloksissa ja auttaa määritte-

lemään, missä rajoissa kyseisen tutkimuksen tuloksia voidaan yleistää. Tämän tutkimuk-

sen kohdepopulaatio olivat Jyväskylässä ja Oulussa toimivat teknologia-alan yritykset. 

Valintakriteereinä oli, että yritys toimii teknologia-alalla Oulun tai Jyväskylän alueella, 

yritys on rekisteröity yritysrekisteriin korkeintaan 15 vuotta ennen aineistonkeruuta ja 

yrityksellä on ollut havaittavaa kasvua toimintansa aikana (mittarina työntekijämäärä 

>10). Koska teknologia-alan yrityksiä ei voida etsiä pelkästään toimialaluokituksen pe-

rusteella, päädyttiin etsimään valintakriteereihin sopivia teknologiayrityksiä toimipaikan 

ja toimialojen mukaan yritysrekistereistä, paikallisilta yritystoiminnan asiantuntijoilta 

sekä internet-hauilla. Valintakriteereihin soveltuvien yritysten toimitusjohtajia lähestyttiin 

ensin sähköpostitse ja sen jälkeen puhelimella. Tutkimukseen halukkaiden yrittäjien tai 

toimitusjohtajien kanssa sovittiin haastatteluaika sekä haastateltavien henkilöiden määrä 

yrityksen tehtävänjaon ja resurssien mukaan.  
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Yrityskohtaiset haastattelut toteutettiin huhti-elokuussa 2016 kymmenessä ta-

pausyrityksessä, joista viiden päätoimipaikka sijaitsee Oulussa ja viiden Jyväskylässä. 

Haastateltaviksi pyydettiin ensi sijassa yritysten toimitusjohtajia sekä yrityksen organi-

saatiorakenteesta riippuen lisäksi markkinointi-, kehittämis- tai tuotepäälliköt. Useamman 

henkilön näkökulma samasta yrityksestä auttaa saamaan yrityksestä ja sen liiketoimin-

taympäristöstä kattavan kuvan sekä mahdollistaa analyysin kannalta tärkeän triangulaati-

on. Yhteensä tehtiin 16 haastattelua, joista yhdeksän Jyväskylässä ja seitsemän Oulussa. 

Paikan päällä yrityksessä tehdyt haastattelut kestivät noin tunnin. Yksi haastatteluista 

tehtiin puhelimitse. Katso yhteenvetotaulukko tapausyritysten tärkeimmistä avainindi-

kaattoreista. Haastattelurunko perustuu aiempiin vastaaviin tapaustutkimuksiin Kaliforni-

assa (Muhos et al. 2016), Taiwanissa (Muhos et al. 2014b) sekä Suomessa ja Thaimaassa 

(Muhos et al. 2014a). Haastattelujen rakenne ja teemat esittelevä Taulukko 2 on alla. 

Haastattelurunko on tämän raportin liitteenä. 

 
Taulukko 2 Haastattelujen keskeiset teemat 

OSA A  

A1: Yrityksen tiedot  yhteystiedot, perustamisajankohta, henkilöstön ja liikevaihdon 
kehitys 

A2: Haastateltavan tiedot asema yrityksessä, päävastuualue, työkokemus yrityksessä 

A3: Yrityksen kasvuvaiheiden 
arviointi 

arviointi teknologiayritysten varhaisten kasvuvaiheiden kehysn 
avulla, kasvuvaiheiden siirtymät, arviointi vaihekehysn osuvuudesta 
omiin kokemuksiin 

OSA B  

B1: Yrityksen kasvun kuvaus yrityksen tarina omin sanoin; muutokset haastateltavan työssä, 
vastuissa ja velvollisuuksissa 

B2: Positiivisten tapahtumien 
kuvaus 

yrityksen kasvun kannalta positiiviset tapahtumat eri kasvuvaiheis-
sa ja eri teemoissa (strateginen johtaminen, myynti ja markkinointi, 
henkilöstö, organisaatiorakenne, tuotanto ja verkostot) 

B3: Negatiivisten tapahtumien 
kuvaus 

yrityksen kasvun kannalta negatiiviset tapahtumat eri kasvuvai-
heissa ja eri teemoissa (strateginen johtaminen, myynti ja markki-
nointi, henkilöstö, organisaatiorakenne, tuotanto ja verkostot) 

B4: Liiketoimintaympäristö kaupungilta tai muulta julkiselta toimijalta saatu tuki, yhteistyö 
kaupungin muiden toimijoiden kanssa, yrityksen kotipaikan maan-
tieteellisen sijainnin merkitys, liiketoimintaympäristön arviointi 
yrityksen kasvun kannalta 

3.3.3  Tutkimusaineiston analysointi 

Tässä tutkimuksessa yritysjohdolle tehdyissä haastatteluissa hyödynnettiin jaksottaisten 

tapahtumien tekniikkaa (sequential incident technique / SIT), joka on kriittisten tapahtu-

mien tekniikan (critical incident technique / CIT) alalaji (Chell 2014, Flanagan 1954). 

Jaksottaisten tapahtumien tekniikka huomioi tutkimuskohteena olevan prosessin (tässä 

tapauksessa yrityksen kasvun ja kehityksen) jaksottaisen luonteen. Jaksottaisten tapahtu-

mien tekniikkaa käytettäessä tutkittavan prosessin päävaiheet on selvillä jo ennen aineis-

ton keruuta. Tämä on hyödyllistä, kun tutkittavasta prosessista on olemassa aiempaa em-

piirisiin havaintoihin perustuvaa tietoa. Kriittisten tapahtumien menetelmässä tavoitteena 

on tuoda esiin ajatusprosesseja, viitekehystä ja tapahtumien herättämiä tunteita, joilla on 

merkitystä haastateltavalle (Chell 2014). Haastateltavaa pyydetään tunnistamaan ja kuvai-

lemaan yksityiskohtaisesti niitä tapahtumia, jotka he haastattelussa mainitsevat. Haasta-

teltava kuvailee omaa reaktiotaan ja tuo ilmi asiat, jotka vaikuttivat häneen omaan toi-

mintaansa kriittisen tapahtuman aikaan, mitä päätöksiä hän teki ja mitä seurauksia teh-

dyillä päätöksillä oli haastateltavalle itselleen, muille toiminnan kannalta tärkeille henki-
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löille sekä liiketoiminnalle. Jotta haastateltava pystyy helpommin palauttamaan mieleensä 

yrityksen kriittisiä tapahtumia, pyydettiin haastateltavaan haastattelun alkupuolella ker-

tomaan omin sanoin yrityksen tarina. Tämän jälkeen kasvun eri vaiheet ja niiden keskei-

set tapahtumat olivat helpompia palauttaa mieleen.  

Kriittisten tapahtumien menetelmää soveltuu olemassa olevan käsitteellisen viite-

kehyksen testaamiseen ja laajentamiseen (Chell 2014). Tämän tutkimuksen haastatteluis-

sa esiin tulleita yrityksen kasvun ja kehittymisen kannalta kriittisiä tapahtumia on verrattu 

raportin johdanto-osiossa esiteltyyn teknologiayritysten varhaisten vaiheiden itsearvioin-

tikehykseen. Litteroidusta haastatteluaineistosta etsittiin kasvuvaihekehyksen oletuksia 

tukevia ja niistä poikkeavia tapahtumia, jotka koodattiin NVivo10-ohjelmistossa omiin 

kategorioihinsa. Lisäksi aineisto käytiin läpi etsien sekä kasvua tukeneita (positiivisia) 

että kasvua estäneitä tai hidastaneita (negatiivisia) tapahtumia. Analyysi tehtiin laadulli-

sella sisällönanalyysilla, jota on kirjallisuudessa kuvailtu tekstisisällön subjektiiviseksi 

tulkinnaksi, joka tapahtuu koodaamalla tutkimusaineisto järjestelmällisesti ja tunnista-

malla kategorioita, teemoja tai toimintamalleja (Cho & Lee 2014, Hsieh & Shannon 

2005). Sisällönanalyysi oli deduktiivista eli haastatteluaineistosta poimittiin kriittiset ta-

pahtumat valmiiksi koodattuihin kasvuvaihekehyksen ennakko-oletuksiin. Deduktiivinen 

lähestymistapa soveltuu olemassa olevan teorian testaamiseen tai aineiston testaamiseen 

uudessa kontekstissa (Cho & Lee 2014). Koodausvaiheessa etsittiin näkyvän tekstin li-

säksi latentteja eli tekstin takana olevia merkityksiä (Graneheim & Lundman 2004). 

Yksi tutkija teki haastattelut, kirjoitti yritysten kasvutarinat ja vertasi haastatte-

luissa esiin tulleita kokemuksia kasvuvaihekehyksen oletuksiin. Tutkimusryhmän kaksi 

muuta tutkijaa osallistuivat oletuksiin koodatun aineiston analysointiin ja tulkintaan. Use-

an tutkijan tiimityö tuo toisiaan täydentäviä näkökulmia, jotka lisäävät tutkimusaineiston 

täyteläisyyttä ja eri henkilöiden tuomat näkökulmat lisäävät todennäköisyyttä, että aineis-

tosta löydetään myös kasvuvaihekehyksestä poikkeavia, kontekstispesifejä tapahtumia.   
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Taulukko 3 Tapausyritykset: Yhteenvetotaulukko 

Kaupunki Koodi Toiminta-
vuosia 

Hlömäärä 
vuonna 
2015 

Liikevaihto 
vuonna 
2015 (t€) 

Toimialaluokitus Haastatellut henkilöt Arvioitu kasvu-
vaihe 

Jyväskylä J1 12 50 3 710 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus toimitusjohtaja, toimialajohtaja (myynti ja 
markkinointi) ja tuotekehitysjohtaja 

(3) Kasvu 

J2 16 33 2 700 ATK-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi talouspäällikkö (4) Tasapaino /     
uudistuminen 

J3 3 20 1 700 Kone- ja prosessisuunnittelu toimitusjohtaja ja liiketoiminta- ja talous-
johtaja 

(4) Tasapaino /     
uudistuminen 

J4 11 30 1 450 Muu liikkeenjohdon konsultointi toimitusjohtaja ja liiketoimintajohtaja (4) Tasapaino /     
uudistuminen 

J5 10 102 10 400 Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja 
-laitteiden valmistus 

toimitusjohtaja (3) Kasvu 

Oulu O1 4 55 1 000 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus toimitusjohtaja (2) Kaupallis-
taminen 

O2 5 13 2 700 Viestintälaitteiden valmistus toimitusjohtaja ja talous- ja henkilöstöjoh-
taja 

(2) Kaupallis-
taminen 

O3 4 13 2 500 Muu liikkeenjohdon konsultointi toimitusjohtaja (2) Kaupallis-
taminen 

O4 9 86 25 961 Muiden sähkölaitteiden valmistus toimitusjohtaja (3) Kasvu 

O5 7 17 1 867 Viestintälaitteiden valmistus toimitusjohtaja ja talousjohtaja (3) Kasvu 
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4 Tulokset: Tapauskuvaukset ja vertailu kasvuvaihekehykseen 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, millaisia ovat onnistuneesti kasvaneiden teknologia-

yritysten kasvuvaiheet valituissa suomalaisissa liiketoimintaympäristöissä (Jyväskylä ja 

Oulu). Seuraavassa on kuvattu tapaus kerrallaan yritysten kasvutarinat ja tärkeimmät kas-

vun indikaattorit eli henkilöstö ja liikevaihdon kehitys. Kuvauksiin on liitetty myös haas-

tateltavien arvio yrityksen kasvuvaiheista aikajanalla.  

4.1  Tapauskuvaukset: Jyväskylä 

4.1.1  Tapausyritys J1: Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 

Päätoimiala: Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 

Toimintavuosia: 12 

Haastatellut henkilöt: toimitusjohtaja, toimialajohtaja (myynti ja markkinointi) ja tuote-

kehitysjohtaja 

Arvioitu kasvuvaihe: (3) Kasvu 

Kuva 4.1 Henkilöstö ja liikevaihto eri kasvuvaiheissa. Tapausyritys J1 

 

Perustajayrittäjällä oli pitkä yrittäjäkokemus samalla toimialalla jo ennen nykyisen yri-

tyksen perustamista. Edellisen yrityksen myynnistä saaduilla varoilla yrittäjä alkoi kilpai-

lukiellon jälkeen rahoittaa uutta start-up – yritystä, jossa pystyttiin omarahoituksen vuoksi 

keskittymään tuotekehitykseen ensimmäisten vuosien ajan. Ensimmäiset uuden yrityksen 

työntekijät olivat perustajayrittäjälle tuttuja aiemmasta yrityksestä, minkä perustajayrittäjä 

arvioi olleen ratkaisevan tärkeää tuotekehityksen onnistumiselle. Yrittäjä tunsi myös koh-
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demarkkinat etukäteen, mutta ensimmäiset asiakassuhteet olivat tärkeitä tuotekehityksen 

aloittamiselle: 

”Siinä oli se hyvä puoli, kun me lähdettiin meille tutusta kohdemarkkinasta, jossa 

me oltiin oltu aikaisemmin. Me tiedettiin pitkälti ne tarpeet, me tiedettiin kilpaili-

jat, me tiedettiin kilpailevat tuotteet.” (toimitusjohtaja) 

Yritys oli ensimmäisessä eli konseptointi ja kehitys – vaiheessa noin kuusi vuotta. Varsi-

naiseen kaupallistamiseen siirtyminen vei vuosia ja vaati perustajaomistajalta runsasta 

taloudellista panostusta vaiheessa, joka työllisti kuusitoista ihmistä usean vuoden ajan 

ilman varsinaista myyntiä. Kaupallistamiseen siirtymistä nopeutettiin tarjoamalla asiak-

kaille ensin yksinkertaisempaa perustuotetta, jota vähitellen kehitettiin asiakkaiden tar-

peiden mukaan: 

”Me tehtiin ensin kevyet versiot kustannussovelluksesta, josta me tiedettiin, että 

siinä on murto-osa siitä mitä jatkossa tarvitaan.--- Sitä mukaa sit lähettiin tekeen 

niihin seuraavaa kierrosta, mitä asiakkailta tuli ne tarpeet. Käytännössä kun 

kolme kierrosta saatiin käytyä, niin sitten tavallaan [tuote] rupes oleen sellanen 

mitä me arveltiin et ne tarvii.” (toimitusjohtaja) 

Ensimmäiset referenssiasiakkaat olivat tärkeitä yrityskuvan ja tunnettavuuden kasvatta-

miseksi, kun yritys laajensi toimintaa maantieteellisesti uusille alueille. Yritys toimii Jy-

väskylästä käsin, mutta asiakkaat ovat eri puolilla Suomea. Yrityksessä tehtiin strateginen 

valinta kohdistaa markkinointia pienille ja keskisuurille yrityksille, mitä yrittäjä pitää 

hyvänä ratkaisuna: 

”Jos me myytäis isolle urakointiliikkeelle, mehän jouduttais pyllistämään sit näille 

pienille, tekeen tarpeita mitä ne ei koskaan tarvi siellä.” (toimitusjohtaja) 

Kaupallistamisen vaihe kesti nelisen vuotta. Sen aikana osa tuotekehityshenkilöstöä siirtyi 

omistajiksi perustajayrittäjän lisäksi. Omistaminen lisää toimitusjohtajan mielestä henki-

löstön sitouttamista ja auttaa pitämään henkilöstökustannuksia pienempinä. 

”Silloin ei niitä kiinnostanut, mikä on se palkka vaan että ne pääsee osakkaiksi. 

Siinä mielessä kustannukset oli helppo pitää kurissa.” (toimitusjohtaja) 

Kasvanut omistajaryhmä teki päätöksiä hallituksessa, mutta perustajayrittäjä säilyi yrityk-

sen tärkeimpänä omistajana ja siten myös tärkeänä päätöksentekijänä. Kasvavan liiketoi-

minnan myötä yritysorganisaatiota rakennettiin palkkaamalla lisää henkilöstöä ja konsep-

toimalla tuotetta. Toimintaideana on ollut yrittäjän valmiiksi suunnitteleman kehysn to-

teuttaminen ja tuotteen myyminen asiakkaille. Kilpailijoita edellä olevan tuotekehityksen 

ansiosta perustajayrittäjä on voinut luottaa siihen, että valmiille tuotteelle riittää kysyntää: 

”Eihän me asiakkailta kysytä ikinä, ei kysytty ennenkään sitä, että mitä me teh-

dään. Kyl se yritys päättää sitä mitä se tekee ja kenelle se tekee ja mitä se myy. 

Se on ihan eri yritys, joka räätälöi asiakkaiden tarpeita. Meillä on valmis konsep-

ti. Asiakas joko ostaa tällaisen tai sit käyttää jotain muuta.” (toimitusjohtaja) 

Palkattavan henkilöstön tehtävänkuvat olivat selkeät. Yrittäjä suosi rekrytoinnissa vasta-

valmistuneita, joilla ei ole edellisissä työpaikoissa opittuja piintyneitä toimintatapoja. 

Henkilöstö oppi haastavampiin työtehtäviin vähitellen työtä tekemällä: 
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”Me otettiin pääosin ihmisiä suoraan koulun penkiltä. Ne on helppo ohjelmoida 

silloin tekeen. Jos sä otat jostakin toisesta yrityksestä, niin se poisoppiminen siel-

tä on vaikeempi.” (toimitusjohtaja) 

”Jos sä otat sen joltain kilpailijalta, niin se ei oo välttämättä kauheen avoin kuun-

telemaan uusia asioita, koska hän jo niinku omasta mielestään osaa.” (myynti- ja 

markkinointijohtaja) 

Rekrytointihaasteet ovat erilaiset erilaisissa tehtävissä. Alkuvaiheessa yrityksessä tehtiin 

itse asiakkaiden kirjanpitoa, joka ei ollut työtehtävänä kaikkien työntekijöiden mieleen ja 

vaihtuvuus toimistotehtävissä oli suurta. Tuotantopuolelle palkattu henkilöstö aloittaa 

yksinkertaisemmista tehtävistä ja etenee osaamisen karttuessa vaativampiin tehtäviin. 

Myyntitehtäviin soveltuvien henkilöiden palkkaaminen on osoittanut vaikeammaksi ja 

pitkäjänteisyyttä vaativaksi: 

”Sulla on kymmenkunta myyjää siellä, niin ennen kuin uusikin myyjä on ajettu si-

sään niin… sanotaan että niitten rekrytointi on vaikeeta, niistä puolet menee vi-

kaan ja vasta toisena vuonna ne myy jo kaks kertaa sen. Kolmantena vuonna ne 

myy melkein kolme kertaa sen kuin eka vuonna. Et se on pitkä prosessi.” (toimi-

tusjohtaja) 

Yritys teki ensimmäisen aidosti positiivisen tuloksen kaupallistamisvaiheen loppuvai-

heessa. Kolmannessa eli kasvuvaiheessa yrityksessä on lanseerattu uusi tuotesukupolvi 

kilpailijan tuotteisiin verrattuna. Toiminta on kustannustehokasta ja tarkasti tuotteistettua. 

Yritys laajensi toimintaa uudelle kohdemarkkina-alueelle, joka ei kuulunut alkuperäiseen 

suunnitelmaan. Vaikka yritys kokonaisuutena oli jo kasvuvaiheessa, vaati tuotteen sovel-

taminen uudelle toimialueelle konseptointia ja kehitystä. Uuden markkinan erilaiset tar-

peet tiedettiin etukäteen, mutta varsinaisten muutosten tekeminen tuotteeseen vei aikaa. 

Yrittäjä on tyytyväinen toiminta-alueen laajennuksesta. Vaikka muutos ei ollutkaan yri-

tyksen selviytymisen kannalta kriittinen, laajentaminen mahdollistaa riittävän kasvuvauh-

din: 

”Se on ollu onnistunut homma se uudelleenmarkkinointi. Puolet asiakkaista tulee 

jo sieltä, mut ei tää mitään välttämätöntä oo ollut.” (toimitusjohtaja) 

Haastatteluhetkellä kasvuvaiheessa olevan yrityksen asiakasmäärä kasvaa voimakkaasti ja 

uudet markkinat vaativat huomiota. Tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta merkittä-

västi ja saavuttaa johtoasema valituissa segmenteissä. Kasvava henkilöstömäärä on johta-

nut henkilöstöongelmien kasautumiseen. Yritys keskittyy omien toimintojensa kehittämi-

seen eikä verkostojen kehittämiseen ole toistaiseksi käytetty resursseja: 

”Asiakkaat tottakai on meille verkosto, mutta se semmonen verkostokehittämi-

sen vaihe on meille vasta edessä. Että nyt ollaan niinku menty sillä voimakkaalla 

omistajaohjauksella, johon ei välttämättä oo kuulunut tämmönen voimakas ver-

kostojen hyödyntäminen.” (myynti- ja markkinointijohtaja) 

Asiakkaiden tyytyväisyys varmistetaan tuotepäivitysten moninkertaisella testaamisella 

ennen kuin päivitykset asennetaan asiakkaiden palvelimille. Keskeinen huolenaihe on 

myynti ja markkinointi, jonne tarvitaan riittävästi resursseja. Suorat asiakaskontaktit ja 

aktiivinen mainonta ovat tuottaneet tulosta, sillä uusillakin toimialueilla yritys on saavut-

tanut muutamassa vuodessa tärkeää näkyvyyttä. Parhaimmillaan tyytyväinen asiakas suo-

sittelee yritystä omille kontakteilleenkin: 
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”Kun asiakkaat alkaa myymään meitä, niin se kertoo, että me ollaan onnistuttu 

siinä prosessissa.” (myynti- ja markkinointijohtaja) 

Yritysorganisaatio on jatkuvassa muutoksessa liiketoiminnan kasvun myötä. Yritys on 

ollut perustajayrittäjän tiukassa ohjauksessa, mutta lähiviikkoina tilalle astuu uusi palkattu 

toimitusjohtaja. Muutokseen suhtaudutaan yrityksessä myönteisesti ja tulevaisuuteen us-

koen: 

”Että erittäin nuori organisaatio, joka on kuitenkin terästetty jonkinlaisella am-

mattiosaamisella plus kovalla sisäisellä kouluttamisella. Että hyvä varmaan on 

se, että tää muuttuu tää organisaatio tarvittaessa.” (myynti- ja markkinointijoh-

taja) 

Kasvuvaihekehyksen mukaisten ja siitä poikkeavien kriittisten tapahtumien määrä yrityk-

sessä on esitetty taulukossa alla. 
  
Taulukko 4 Kriittiset tapahtumat eri kasvuvaiheissa. Tapausyritys J1 

V
ai

h
e 

1
 

* 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:11 1:12 

P** 2 12 8 3 5 4 4 1 0 1 5 6 

C*** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 

V
ai

h
e 

2
 

* 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:6 2:7 2:8 2:9 2:10 2:11 -- 

P** 7 5 2 9 2 1 2 3 10 1 8 -- 

C*** 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1 0 -- 

V
ai

h
e 

3
 

* 3:1 3:2 3:3 3:4 3:5 3:6 3:7 3:8 3:9 3:10 3:11 -- 

P** 10 11 13 4 15 11 2 7 1 3 3 -- 

C*** 0 0 6 4 1 0 4 3 0 2 0 -- 

* = vaihekehysn oletukset (vaihe : oletus) 

** P= oletusten mukaisten kriittisten tapahtumien lukumäärä 

***C= oletusten vastaisten kriittisten tapahtumien lukumäärä 

Taulukko 5 Poikkeamat teknologiayritysten kasvuvaihekehyksen oletuksista. Tapausyritys J1 

Oletus Tärkeimmät poikkeamat 

1:5 Yrittäjä tunsi kohdemarkkinan hyvin jo entuudestaan. 

1:12 Kassavirta oli lievästi positiivinen jo ensimmäisessä vaiheessa. 

2:5 Tekniset haasteet eivät olleet ongelma. 

2:6 Yrityksessä osattiin tuotteen valmistaminen jo aikaisemmin. Yrityksessä ei valmisteta varsi-

naisesti fyysistä ”tuotetta” asiakkaalle vaan yrityksellä on tuotteistettu tuote, jota ylläpide-

tään ja muokataan.   

2:10 Taistelu selviytymisestä ei ollut keskeisessä roolissa. 

3:3 Päätavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta markkinoimalla ja myymällä, sillä tuotteen 

valmistaminen ei oikein sovellu tämän tyyppiseen yritykseen. Lisäksi yrityksen vakioasiak-

kaat toimivat suosittelijoina uusille asiakkaille, jolloin varsinaisen markkinoinnin tarve on 

pieni.  

3:4 Yritys myy konseptoitua tuotetta kasvavalle asiakasmäärälle, ei yhtä tuotetta kasvavalla 

volyymilla. 

3:5 Tiedonkulkuprosessissa asiakkailta tuotekehitykseen on kehitettävää. 

3:7 Isompia henkilöstöongelmia myyntihenkilöiden rekrytointia lukuun ottamatta ei ole ollut. 

3:8 Omistaja on luovuttamassa toimitusjohtajan tehtävät ulkopuoliselle henkilölle. Hierarkia ei 

ole haastateltavien mielestä kasvanut.  

3:10 Samat henkilöt hoitavat esimerkiksi tuotekehitystä ja asiakkaiden koulutuksia. Markkinoin-

nin henkilöt hoitavat kaikki kohdetoimialat. 
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4.1.2  Tapaus J2: ATK-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi 

Päätoimiala: ATK-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi 

Toimintavuosia: 9 (aiempaa yritystoimintaa sitä ennen 7 vuotta) 

Haastatellut henkilöt: talouspäällikkö 

Arvioitu kasvuvaihe: (4) Tasapaino / uudistuminen 

Kuva 4.2 Henkilöstö ja liikevaihto eri kasvuvaiheissa. Tapausyritys J2 

 

Nykyisen yrityksen taustalla on aikaisempi yritys, jonka toiminnan nykyinen omistaja-

yrittäjä aloitti 22 vuotta ennen haastattelua. Haastateltavana oleva talousjohtaja on ollut 

mukana liiketoiminnassa kaikkiaan 16 vuotta eli hän on ollut mukana perustamassa ny-

kyistä yritystä. Alkuperäisen ja nykyisen yrityksen vaiheita on hankala erottaa toisistaan 

riippumattomiksi, joten yrityksen kasvutarinassa huomioidaan tarvittaessa myös varhai-

sempien vuosien tapahtumia. 

 Perustajayrittäjä oli aiemmassaan työssään kehittänyt tuotteen, josta asiakkaat 

kiinnostuivat ja jota hän lähti kaupallistamaan omassa yrityksessä. Aloitus oli helppo, 

koska tuote ja julkisella sektorilla toimivat asiakkaat olivat valmiina. Tästä syystä kaupal-

listaminen pystyttiin aloittamaan heti eikä yrityksessä ollut negatiivista kassavirtaa mis-

sään vaiheessa: 

”Meil oli tasan kaksi asiakasta, jotka maksoi aina laskunsa ja meillä oli aina ra-

haa, että sillä tavalla tuo [negatiivinen kassavirta] ei ollut totta.” (tapausyritys 

J2, talouspäällikkö) 

Alkuvaiheessa yrityksellä ei ollut kiinteää toimipistettä vaan henkilöstö työskenteli ko-

deissaan. Pian yritys perusti toimipisteen Jyväskylään ja avasi myös edelleen toiminnassa 

oleva sivutoimipisteen toiselle paikkakunnalle. Yrityksellä on myös toisessa EU-maassa 

tytäryhtiö, joka tekee osaksi alihankintaa emoyhtiölle. Koska yritys aloitti tuotteen myyn-

nin heti konseptointi-vaiheen jälkeen, arvioi haastateltava talouspäällikkö yrityksen hy-

pänneen käytännössä kaupallistamisvaiheen jälkeen suoraan kasvuvaiheeseen. 

Yritys osti omistajan itse kehittämän ohjelmiston rinnalle myös muita toimialalla 

käytössä olleita ohjelmistoja. Osa kokeiluista eivät kannattaneet pidemmän päälle vaan 

tuotevalikoimasta on myös poistettu kannattamattomia ohjelmistoja. Kasvuvaiheessa yri-

tys sai ison yksityisen yritysasiakkaan, joka innosti yrityksen tekemään toiminnanohjaus-

järjestelmiä. Ratkaisu oli kannattava, sillä sen jälkeen yritys on pystynyt laajentamaan 

toimintaansa yhä uusille toimialoille.  

Kasvun vaiheessa noin kolme vuotta sitten yritykseen palkattiin ulkopuolinen 

toimitusjohtaja viemään yritystä kasvuun. Uusi johtamistapa veikin yrityksen nopeaan 
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mutta hallitsemattomaan kasvuun. Organisaatiorakennetta ja työskentelytapoja muutettiin 

järjestelmällisemmiksi ja tiimeille nimettiin esimiehet. Muutos oli vaikea yrityksessä pit-

kään olleelle henkilökunnalle, joka ei ollut tottunut uuden johtajan toimintapaan: 

”Siellä tuli tehtyä kaikenlaista eikä sit ainakaan, huomas sen, että vanhat työn-

tekijät ei niinku oikein päässy, oikein saanu itteensä sitoutumaan siihen [uuden 

tj:n] tyyliin eikä oikein mihinkään muuallekaan. Että me oltiin semmosessa käy-

mistilassa sitten.” (tapausyritys J2, talouspäällikkö) 

Kasvua haettiin palkkaamalla nopeasti paljon henkilökuntaa, jolle ei löytynytkään tar-

peeksi töitä. Henkilöstö koki uudet rekrytoinnit ilman kasvavaa tilausmäärää hankalaksi 

eikä uusien työntekijöiden sitouttaminen omiin tehtäviinsä onnistunut. Tulehtunut tilanne 

johti lopulta toimitusjohtajan irtisanomiseen ja henkilöstön vähentämiseen yt-

neuvottelujen jälkeen. 

”Kasvuahan sillä haettiin, mutta meillä ei löytynyt se kasvu sillä tavalla, että pal-

kataan lisää ihmisiä. Meille ei tullut uusia asiakkaita esimerkiksi, niin sitten meil-

lä oli yt:t sen jälkeen.” (tapausyritys J2, talouspäällikkö) 

Koettelemus oli raskas koko henkilöstölle ja organisaatio oli pitkään hajaannuksen tilassa. 

Toimitusjohtajamuutoksen jälkeen osa henkilöstä irtisanoutui tehtävistään, mutta vähitel-

len yritys ja työyhteisö siirtyivät tasapainon ja uudistumisen vaiheeseen: 

”Me ollaan nytte tän kevään aikana, kun ne [irtisanoutuneet työntekijät] lähti 

pois, meillä on siis henki parantunut ihan hirveesti täällä. Meil on tosi hauskaa 

nyt tällä porukalla ja sitten tehään työtä hyvällä rytmillä ja innokkaasti.” (ta-

pausyritys J2, talouspäällikkö) 

Nyt yrityksessä tehdään kokonaan uutta tuotetta sen sijaan, että tähän saakka alkuperäistä 

tuotetta on räätälöity asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kansainvälisiä markkinoita varten on 

perustettu toinenkin tytäryhtiö toiseen EU-maahan. Omistajat ovat edelleen keskeisiä, 

vaikka organisaation hierarkia onkin lisääntynyt. Avainhenkilöiden henkilökohtaiset kon-

taktit, alallaan nauttima arvostus sekä myyntitehtävissä vaadittava sitkeys ovat haastatel-

tavan mielestä ratkaisevia tekijöitä yrityksen menestykselle. YT-neuvottelujen aikaisen 

kaaos ja sitä seurannut työyhteisön hajaannus on saatu järjestykseen organisaatiorakennet-

ta selkiyttämällä:  

”Saatiin nyt nämä tiimi pystyyn ja sitten no projektitkin. Olemme huomanneet, 

että se on tuonut semmoista ryhtiä siihen työntekoon.” (tapausyritys J2, talous-

päällikkö) 

Kasvuvaihekehyksen mukaisten ja siitä poikkeavien kriittisten tapahtumien määrä yrityk-

sessä on esitetty taulukossa alla. 

 
Taulukko 6 Kriittiset tapahtumat eri kasvuvaiheissa. Tapausyritys J2 

V
ai

h
e 

1
 

* 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:11 1:12 

P** 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

C*** 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

V
ai

h
e 

2
 

* 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:6 2:7 2:8 2:9 2:10 2:11 -- 

P** 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -- 

C*** 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 -- 

V
ai

h
e 

3
 * 3:1 3:2 3:3 3:4 3:5 3:6 3:7 3:8 3:9 3:10 3:11 -- 



35 

 

P** 1 5 1 0 0 1 1 2 1 0 1 -- 

C*** 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 -- 
V

ai
h

e 
4
 

* 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8 4:9 4:10 4:11 -- 

P** 0 1 10 1 0 1 2 5 1 0 0 -- 

C*** 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 -- 

* = vaihekehysn olettamukset (vaihe : oletus) 

** P= oletusten mukaisten kriittisten tapahtumien lukumäärä 

***C= oletusten vastaisten kriittisten tapahtumien lukumäärä 

Taulukko 7 Poikkeamat teknologiayritysten kasvuvaihekehyksen oletuksista. Tapausyritys J2 

Oletus Tärkeimmät poikkeamat 

1:3 Ensimmäiset asiakkaat olivat jo valmiina perustajayrittäjän aiemmassa työtehtävässään 

kehittämälle tuotteelle. 

1:7 Perustajayrittäjällä oli alusta alkaen selvää, millaista tuotetta yrityksessä tehdään eikä varsi-

naista prototyyppiä tarvittu. 

1:12 Kassavirta ei ole koskaan ollut negatiivinen. 

2:2 Liiketoiminta oli aitoa jo yrityksen aloittaessa toimintansa. 

2:4 Yrityksen ei tarvinnut tehdä markkinointia, koska sillä oli kaksi vakaata julkista organisaa-

tiota asiakkaina. 

2:5 Teknisiä haasteita ei ole ollut valmiin tuotteen kanssa. 

2:8 Toiminta koettiin hallitsemattomaksi ilman tiiviisti osallistuvaa johtajaa, mikä johti ristirii-

toihin työyhteisössä. 

2:10 Nopeasti käynnistyneen kaupallistamisen vuoksi yrityksen ei tarvinnut kamppailla selviyty-

misen kanssa. 

2:11 Yrityksellä oli kaksi vakaata julkista organisaatiota asiakkaina eikä kassavirran hallinnassa 

ollut ongelmia. 

3:3 Yrityksessä haettiin nopeaa kasvua palkkaamalla lisää henkilöstöä, mutta myynti ei lähte-

nytkään vastaavalla nopeudella kasvuun. 

3:4 Myyntihenkilöstön lisääminen ei kasvattanut tilauskantaa eikä tuotantoa. 

3:5 Markkinointia tehtiin suunnittelemattomasti uusille toimialoille, mikä kulutti yrityksen varo-

ja mutta ei tuonut lisää myyntiä. 

4:1 Yritys ei ole vielä kohdannut hidastuvaa kasvua vaan odotuksissa on uuden sukupolven 

tuotteen tuoma uusi kasvu-ura. 

4:4 Yrityksessä keskitytään tällä hetkellä olemassa olevien asiakkaiden tarpeisiin. 

4:5 Kustannusten hallinta ja tuottavuus eivät ole välittömiä ongelmia yrityksessä. 

4:7 Omistaja on ottanut takaisin irtisanotun toimitusjohtajan tehtävät eli omistajaa ei ole korvat-

tu ammattijohtajalla.  

4-A11 Kassavirran kasvun ei uskota hidastuvan, koska yritys on uuden kasvun kynnyksellä. 

4.1.3  Tapaus J3: Kone- ja prosessisuunnittelu 

Päätoimiala: Kone- ja prosessisuunnittelu 

Toimintavuosia: 3 

Haastatellut henkilöt: pääomistaja/toimitusjohtaja ja liiketoiminta- ja talousjohtaja 

Arvioitu kasvuvaihe: (4) Tasapaino / uudistuminen 
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Kuva 4.3 Henkilöstö ja liikevaihto eri kasvuvaiheissa. Tapausyritys J3 

 

Tapausyrityksen J3 haastateltavat olivat toimitusjohtajana toimiva pääomistaja ja yritys-

partneri, jonka päävastuualueena on liiketoiminnan ja talouden johtaminen. Molemmat 

haastateltavat ovat olleet mukana perustamassa yritystä, jonka toiminta käynnistyi noin 

kolme vuotta ennen haastattelua. Kasvuvaihekehyksessä kuvatut vaiheet ovat menneet 

yrityksessä ainakin osittain päällekkäin eivätkä tuoteorientoituneet kuvaukset sovellu kai-

kilta osin asiantuntijapalveluita myyvän yrityksen kuvaukseksi. Yrityksessä on tällä het-

kellä tunnistettavissa piirteitä sekä kaupallistamisen, kasvun että tasapainon ja uudistumi-

sen vaiheista: 

”Mun mielestä aina kasvavissa yrityksissä on päällekkäisyyttä näis vaiheissa aika 

paljon. Ja sit nää vaiheet tuntuu olevan hyvin tuotepohjaisia organisaatioita. Et-

tä mehän ollaan projektitalo, joka tekee räätälöityjä ratkaisuja asiakkaan vaati-

musten mukaisesti eikä meillä oo tuotteita.” (tapausyritys J3, toimitusjohtaja) 

Yritystoiminta käynnistyi hyvin nopeasti. Yritystä perustamassa olleella viiden – kuuden 

henkilön omistajaryhmällä oli jo aiemmin muodostettu vahva osaamispohja toimialalla ja 

he olivat yhtä henkilöä lukuun ottamatta työskennelleet samassa yrityksessä. Yrityksen 

konseptointi- ja kehitysvaiheen toimenpiteet on tehty jo ennen varsinaista yrityksen pe-

rustamista, joten liiketoiminta siirtyi lähes heti kaupallistamiseen ja kasvuun. Ensimmäi-

nen merkittävä projektitilaus saatiin jo vajaan kahden kuukauden kuluttua aloittamisesta. 

Nopean kaupallistamisen ansiosta yrityksessä ei ole ollut negatiivista kassavirtaa ja henki-

löstön rekrytointitarve on ollut lähes jatkuvaa alusta alkaen. Nopeaa käynnistymistä on 

kuitenkin edeltänyt parin vuoden mittainen tuoteidean hautominen ulkoisesti rahoitettuna, 

mistä omistajat siirtyivät vähitellen markkinointiin ja ensimmäisiin referenssiasiakkaisiin. 

Erityisen ratkaisevaa on ollut perustajayrittäjien vahvat verkostot toimialalle, jolla he ovat 

työskennelleet pari vuosikymmentä: 

”Se perustu kumminkin siihen, että on aikaisemmin tehnyt asiat hyvin, ja sitten 

kun aloittaa uutta, niin ne luottaa jo suhun, ne ihmiset. Ei tarvi lähteä mitään 

luottamusta rakentaan nollasta, joka kestää useinkin vuosia.” (tapausyritys J3, 

liiketoimintajohtaja) 

Verkostot ja aiemmat referenssit toimialalla tehdyistä suoritteista olivat välttämättömiä, 

jotta yritys pystyi edes osallistumaan toimialalla tyypillisiin referenssivetoisiin tarjous-

pyyntöihin: 
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”Me ollaan menty niin vahvasti vanhoilla kannuksilla siinä, että kaikkien päätoi-

mijoiden asiakkaiden yhteistyökumppanit, niiden numerot ku löytyy puhelinmuis-

tiosta valmiina, niin se auttaa sit siinä lähdössä.” (tapausyritys J3, toimitusjohta-

ja) 

”Ei sinne ees pääse tarjoon, ellei oo olemassa, et vaikka ois kuinka paljon osaajia 

talo täynnä, mutta jos ei ole kyseisen toimialan projekteista kokemusta, niin niitä 

ei pääse yleensä tarjoon edes.” (tapausyritys J3, toimitusjohtaja) 

Kolmen toimintavuoden aikana yritysorganisaatiossa on mietitty paljon vastuualueiden 

jakamista, tavoitteiden asettamista, ajankäyttöä ja useiden päällekkäisten tehtävien hallin-

taa. Yrityksessä on panostettu strategiatyöhön eli on määritelty arvot, visio ja toiminta-

ajatus. Organisaation sisäistä tiedonkulkua haluttaisiin kehittää läpinäkyvämmäksi ja mo-

dernimmaksi. Omistajat ovat tehneet tietoisia ratkaisuita helposti valtaavaa riittämättö-

myyden tunnetta vastaan: 

”Koska jokainen meistä olis tavallaan riittämätön siihen kokonaisuuteen, jos me 

kaikki vaan yritetään hoitaa kaikkea. Se, että jos me pystytään roolittaan niitä 

tehtäviä, niin se auttaa siinä, ja toisaalta tulee semmonen olokin, että tekee oi-

keita asioita.” (tapausyritys J3, toimitusjohtaja) 

Alkuperäisenä liikeideana oli tuoda asiantuntijuuteen perustuva vaihtoehto omistajayrittä-

jien aiemman yrityksen dominoimalle markkinalle. Päätoimialueen osalta yritys on siirty-

nyt jo muutamassa vuodessa tasapainon ja uudistumisen vaiheeseen. Toimialueella on 

Suomessa kohtuullisen pieni markkina, joten kasvu on jo taittumassa. Tämä luo paineita 

siirtyä nopeasti uuden sukupolven palveluihin, jotta hyvää liiketoiminnan kehittymistä 

voidaan jatkaa: 

”Hyvin nopeasti saavutettu markkina-asema, joka sieltä on saavutettavissa tässä 

kilpailuasemassa, joka aiheuttaa meille, että me joudutaan uudistumaan jo nyt 

saman tien.” (tapausyritys J3, toimitusjohtaja) 

Markkina-alueen laajentamiseen yritys on siirtynyt laajentamalla toisille toimialoille sekä 

ostamalla tytäryhtiön naapurimaasta. Omistajien rinnalle ei ole hankittu ammattijohtajia, 

mutta toiminnan standardointia on tehty jo vahvasti. Projektiluontoiseen toimialaan liittyy 

koko ajan määräaikaisuuden tuoma epävarmuus, joten kasvun jatkaminen edellyttää jat-

kuvasti uusien sopimusten myymistä: 

”Projektiliiketoiminta tietysti on aina siinä mieles vaarallista, että projektit kui-

tenkin on alotusajalla ja lopetusajalla varustettuja. Et sitten vaikka jokin projek-

tin tiimoilta voikin kasvaa jonkin aikaa, niin sekin loppuu ja pitää saada koko 

ajan uutta myyntiä.” (tapausyritys J3, toimitusjohtaja) 

Uudet asiakkaat eivät löydy ilman aktiivista markkinointia, jossa perinteinen jalkatyö ja 

kylmäsoittelut ovat yrittäjien mielestä jo enimmäkseen historiaa. Sosiaalinen media on 

tärkein kanava näkyvyyden saavuttamiseksi ja verkostojen kasvattamiseksi. Näkyvyys 

erilaisissa kanavissa ja erityisesti oppilaitosten julkaisuissa auttaa uusien kykyjen löytä-

mistä ja lisää yrityksen kiinnostavuutta uusille työntekijöille. Toisaalta pelkkä sosiaalisen 

median näkyvyys ei takaa liiketoiminnan kehittymistä, jos varsinaisia sopimuksia ei saada 

kirjoitettua. Varsinaiset asiakassuhteet solmitaan edelleen kasvokkain. Yrityksessä ei ole 

erillistä myynti- ja markkinointihenkilöstöä vaan asiakaskontakteista vastaavat teknisen 

taustan omaavat omistajayrittäjät: 
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”Eka saavutetaan se kiinnostus ja näkyvyys, uskottavuus ihmisten silmissä. Sen 

jälkeen mennään vaikka toimialan seminaareihin ja yritetään siellä solmia niitä 

kasvokkain, kontakteja, syventää sitä mahdollista kontaktia, mikä sieltä sosiaali-

sen median kautta mahdollisesti on saatu.” (tapausyritys J3, toimitusjohtaja) 

Kasvuvaihekehyksen mukaisten ja siitä poikkeavien kriittisten tapahtumien määrä yrityk-

sessä on esitetty taulukossa alla. 

 
Taulukko 8 Kriittiset tapahtumat eri kasvuvaiheissa. Tapausyritys J3 

V
ai

h
e 

1
 

* 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:11 1:12 

P** 1 2 5 2 1 1 0 1 0 0 0 0 

C*** 0 5 4 1 1 1 1 2 0 0 0 3 

V
ai

h
e 

2
 

* 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:6 2:7 2:8 2:9 2:10 2:11 -- 

P** 2 5 0 6 0 0 1 0 4 1 0 -- 

C*** 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 -- 

V
ai

h
e 

3
 

* 3:1 3:2 3:3 3:4 3:5 3:6 3:7 3:8 3:9 3:10 3:11 -- 

P** 5 0 11 2 3 1 3 5 0 0 0 -- 

C*** 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -- 

V
ai

h
e 

4
 

* 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8 4:9 4:10 4:11 -- 

P** 1 2 0 13 0 0 0 6 1 0 0 -- 

C*** 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 -- 

 * = vaihekehysn olettamukset (vaihe : oletus) 

 ** P= oletusten mukaisten kriittisten tapahtumien lukumäärä 

***C= oletusten vastaisten kriittisten tapahtumien lukumäärä 
 
Taulukko 9 Poikkeamat teknologiayritysten kasvuvaihekehyksen oletuksista. Tapausyritys J3 

Oletus Tärkeimmät poikkeamat 

1:2 Tavoitteena ei ollut tuotteen vaan asiakkaalle räätälöidyn projektiosaamisen kehittäminen. 

1:3 Ensimmäisten asiakassuhteiden solmimiseen ei tarvinnut keskittyä erityisemmin olemassa 

olevien kontaktien ja nopean kaupallistamismenestyksen vuoksi. 

1:4 Liiketoimintaa koskevat päätökset tehtiin jo valmisteluvaiheessa ennen yrityksen perusta-

mista. 

1:5 Kohdemarkkinan tunnistaminen on tehty jo valmisteluvaiheessa ennen yrityksen perusta-

mista. 

1:6 Resursointiin liittyvät päätökset on tehty jo valmisteluvaiheessa ennen yrityksen perusta-

mista. 

1:7 Prototyypin kehittäminen ei sovellu räätälöitäviin asiantuntijapalveluihin. 

1:8 Yrityksessä on kehitetty muodollista päätöksentekojärjestelmää johtoryhmineen alusta alka-

en.  

1:12 Kassavirta ei ole ollut missään vaiheessa negatiivinen. 

2:3 Varhainen tuotanto ei kuvaa yrityksen toimintaa. 

2:5 Tuotannossa ei ole ollut teknisiä haasteita. 

2:6 Yrityksessä ei varsinaisesti rakenneta ja valmisteta tuotetta. 

3:3 Yrityksessä on etsitty uusia toimialoja ja markkina-alueita kasvun jatkamiseksi. 

3:7 Henkilöstöongelmia ei ole ollut. 

4:7 Yrityksessä ei ole tavoitteenakaan korvata omistajaryhmää ammattijohtajilla. Myös johtajil-

ta edellytetään osakkuutta. 

4:8 Yrityksessä on tehty strategia ja standardisoitu toimintamalleja jo ensimmäisestä vaiheesta 

alkaen. 
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4.1.4  Tapaus J4: Muu liikkeenjohdon konsultointi 

Päätoimiala: Muu liikkeenjohdon konsultointi 

Toimintavuosia: 11 

Haastatellut henkilöt: toimitusjohtaja ja liiketoimintajohtaja 

Arvioitu kasvuvaihe: (4) Tasapaino / uudistuminen 

Kuva 4.4 Henkilöstö ja liikevaihto eri kasvuvaiheissa. Tapausyritys J4 

 

Yrityksen perustajaomistaja työskenteli aikaisemmin yliopistolla tutkimusprojektissa, 

jossa tehtiin tuotekehitystutkimusta matkapuhelinyhtiö Nokialle. Tutkimus johti lopulta 

väitöskirjaan ja herätti ajatuksen, että vastaavaa työtä voisi tehdä yrityksenä. Myös mat-

kapuhelinyhtiö suhtautui myönteisesti uusiin yrityskumppaneihin. Varsinkin alkuvaihees-

sa yliopiston ja Nokian kanssa tehty yhteistyö oli keskeisessä roolissa yrityksessä. Yli-

opisto toimi myös rekrytointikanavana ja useampi yrityksen työntekijöistä on tehnyt työn-

sä ohella jatko-opintoja: 

”Et siinä oli semmoinen synergia, että meillä oli meidän projektit ja yliopiston 

projektit ja tehtiin osittain saman tyyppisiäkin asioita sitten mukana.” (tapaus-

yritys J4, toimitusjohtaja) 

Yritys ei myy varsinaista fyysistä tuotetta vaan projektiosaamista, jonka konseptointi on 

jatkunut pitkään. Tästä syystä tapausyrityksen vaiheet eivät vastaa täysin tuotepainottei-

sen kasvuvaihekehyksen oletuksia. Ensimmäinen eli konseptoinnin ja kehityksen vaihe 

oli tapausyrityksessä J4 hyvin lyhyt. Yritys aloitti ensimmäiset projektit heti yritystoimin-

nan alussa, joten negatiivista kassavirtaa ei ehtinyt juuri muodostua. Yhteistyö yhden ison 

asiakkaan kanssa tarjosi perustulon ja alkuvaihe oli vakaa. Myös muita toimialan isoja 

yrityksiä tuli asiakkaiksi, mutta matkapuhelinalan vaikeuksien myötä asiakkaita karsiutui 

poiskin. Isojen toimijoiden hallitsema markkina on ollut start-up – yritykselle haastava 

toimintaympäristö, jossa pitäisi ennakoida muutoksia ja tehdä ratkaisuita nopeasti: 

”Isoja muutoksia tullu sillä puolella, et ne on niinku aiheuttanut sit taas niinku 

vaikeuksia meille. Tai ehkä sitten voi ajatella jälkikäteen, että ois vielä aikai-

semmin pitänyt reagoida niihin muutoksiin.” (tapausyritys J4, toimitusjohtaja) 

Alkuvaiheessa yrityksen ja myös omistajan toiminta keskittyi asiakastyöhön ja projektien 

kehittämiseen. Innostus työstä ja uudet ideat työn kehittämiseksi veivät toimintaa eteen-

päin. Erityistä myyntiä ja markkinointia ei vakaiden, isojen asiakasyrityksen vuoksi tar-
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vinnut alussa juuri tehdä. Työt johtivat uusiin tilauksiin ilman erillisiä ponnistuksia. Tu-

loksia esiteltiin lähinnä tieteellisissä julkaisuissa, mikä oli hyvässä markkinatilanteessa 

riittävää. Toimitusjohtaja arvioi, että yritys on onnistunut luomaan mielikuvan osaavasta 

asiantuntijaorganisaatiosta: 

”Ainoo oli oikeestaan se, että kun me tehtiin hyvin työ, niin sitten se ruokki niinku 

sitä, että saatiin lisää hommia.” (tapausyritys J4, toimitusjohtaja) 

Kasvuvaiheen alussa yritys perusti tytäryhtiön, jonka tarkoituksena oli lisätä henkilöstön 

sitouttamista antamalla mahdollisuuden omien liikeideoiden testaamiseen. Näin myös 

muu henkilöstö kuin perustajayrittäjä ovat yrittäjäroolissa: 

”Tietyllä henkilöllä oli ideoita, että mitä voitais lähteä viemään, ja sit me ajatel-

tiin, että me tehdään siihen oma yritys ja voivat niinku sitä kautta lähteä vie-

mään niitä ajatuksia eteenpäin.” (tapausyritys J4, toimitusjohtaja) 

Henkilöstö on enimmäkseen rekrytoitu omien verkostojen kautta sekä Jyväskylästä että 

muista kaupungeista. Jopa ulkomailta on muuttanut henkilöitä paikkakunnalle töiden pe-

rässä. Henkilöstö työskentelee eri toimipisteissä, osittain myös asiakkaiden tiloissa. Hen-

kilöstömäärän lisääntyessä hallinnolliset tehtävät vievät enemmän aikaa ja omistaja-

johtaja on joutunut irrottautumaan varsinaisista projektitehtävistä. Perustyössä ja asiakas-

projekteissa mukana oleminen olisi kuitenkin yrittäjälle tärkeää, jotta hän kokisi pitävänsä 

omaa substanssiosaamistaan ajan tasalla. 

Tällä hetkellä yritys on tasapainon ja uudistumisen vaiheessa. Toimintamalleihin 

ja strategiaan kiinnitetään huomiota, mutta kokonaisuutena kasvuvaihekehyksen mukai-

nen standardisoiminen ja formalisointi eivät tunnu haastateltavien mielestä osuvalta ku-

vaukselta. Yrityksessä on kuitenkin liiketoiminta-alueiden vetäjät ja johtoryhmä, joka 

hoitaa suurempia linjauksia. Alkuvaiheessa yritys oli hyvin kapean sektorin toimija, jonka 

myyntiartikkeli oli asiantuntijuus. Pienellä toimialueella uusien asiakkaiden löytyminen 

tulee nopeasti vaikeaksi ja laajentuminen uusille sektoreille on ollut melko vaikeaa. Alku-

peräisen liikeidean rinnalle on kehitetty omia tuotteita, jotta liiketoimintaa olisi helpompi 

laajentaa: 

”Jossain vaiheessa tunnistettiin se, että henkilöresursseja on aina hankalampi 

skaalata isompaan kokoluokkaan, ni lähettiin tekeen tietoisia ponnisteluita sen 

eteen, että saadaan monistettavat tuotesalkut rakennettua.” (tapausyritys J4, 

liiketoimintajohtaja) 

Myynnin haasteena on tällä hetkellä maantieteellinen sijaintikin, kun uuden kansainväli-

sen projektin myötä potentiaaliset asiakkaat ovat ulkomailla. Matkustuskustannukset ja 

asiakkaiden tavoittaminen uusilla markkinoilla tuntuvat tällä hetkellä suurimmilta kan-

sainvälistymisen esteiltä. Yritys on myös lähtenyt kaupallistamaan alun perin yliopistoyh-

teistyössä kehitettyä järjestelmää, jonka kohderyhmänä ovat viranomaiset. Yliopistotaus-

tasta ja yhteistyöstä on ollut yritykselle hyötyä: 

”Et se on yliopistolla kehitetty, niin se on ehkä jossain määrin auttanut sitten joi-

hinkin tapaamisiin. Että tavallaan tuonne viranomaispuolelle, ministeriöihin ja 

muihin, niin on ehkä sitä kautta päässyt paremmin keskustelemaan.” (tapausyri-

tys J4, toimitusjohtaja) 

Kasvuvaihekehyksen mukaisten ja siitä poikkeavien kriittisten tapahtumien määrä yrityk-

sessä on esitetty taulukossa alla. 

 



41 

 

Taulukko 10 Kriittiset tapahtumat eri kasvuvaiheissa. Tapausyritys J4 

V
ai

h
e 

1
 

* 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:11 1:12 

P** 0 3 1 0 0 0 0 3 1 1 2 0 

C*** 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

V
ai

h
e 

2
 

* 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:6 2:7 2:8 2:9 2:10 2:11 -- 

P** 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 -- 

C*** 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 -- 

V
ai

h
e 

3
 

* 3:1 3:2 3:3 3:4 3:5 3:6 3:7 3:8 3:9 3:10 3:11 -- 

P** 2 2 3 4 4 5 4 5 1 1 0 -- 

C*** 1 0 0 3 0 0 1 4 0 0 0 -- 

V
ai

h
e 

4
 

* 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8 4:9 4:10 4:11 -- 

P** 3 0 8 2 2 1 0 1 1 1 0 -- 

C*** 2 0 1 0 0 0 2 3 1 0 2 -- 

* = vaihekehysn olettamukset (vaihe : oletus) 

** P= oletusten mukaisten kriittisten tapahtumien lukumäärä 

***C= oletusten vastaisten kriittisten tapahtumien lukumäärä 

 
Taulukko 11 Poikkeamat teknologiayritysten kasvuvaihekehyksen oletuksista. Tapausyritys J4 

Oletus Tärkeimmät poikkeamat 

1:2 Tavoitteena ei ollut tuotteen kehittäminen vaan myydä projektihallinnon osaamista. 

1:3 Omistajilla oli entuudestaan hyvät kontaktiverkostot toimialan asiakkaisiin, joten erityistä 

asiakassuhteiden luomista ei tarvittu. 

1:8 Johtaminen on ollut strategista ja hallitustyöskentelyyn perustuvaa alusta alkaen. 

1:12 Yritys oli jo ensimmäisenä vuonna kannattava eli negatiivista kassavirtaa ei ollut. 

2:4 Varsinaista markkinointia tai myyntiä ei juuri tehty vaan asiakastyöt johtivat uusiin ilman 

erityisiä ponnisteluita. 

2:6 Yritys ei valmista konkreettista tuotetta vaan myy projektiosaamista. 

2:11 Yrityksellä ei ollut negatiivista kassavirtaa. 

3:1 Projektiosaamisen konseptia ei pysty monistamaan samalla tavalla kuin tuotetta eli yrityk-

sen kasvu ei välttämättä ollut yhtä nopeaa. 

3:4 Asiakkaiden yllättäen tekemät ostotilausten pienennykset ovat johtaneet jopa yt-

menettelyyn tapausyrityksessä. 

3:7 Henkilöstömäärän kasvu ei ole johtanut ongelmiin. 

3:8 Hierarkia on pidetty koko ajan matalana. 

4:1 Yrityksen alkuperäisellä liiketoiminta-alueella kasvu on hidastuvaa, mutta kokonaisuutena 

yritys tähtää uusilla tuotteilla, toimialoilla ja markkina-alueilla kasvuun. 

4:3 Uuden sukupolven tuotteita on lanseerattu jo aikaisemmissa vaiheissa. 

4:7 Ammattijohtajien käyttö ei kuvaa yrityksen johtamiskehysa. 

4:8 Vaikka yrityksessä on mietitty strategiaa ja toimintamalleja, on yrityksen toiminta vapaam-

paa kuin oletus standardisoimisesta ja formalisoimisesta. Kirjallista strategiaa ei ole. 

4:9 Uusia tuotteita lanseeratessa ja uusille toimialoille siirtyessä yritys joutuu ottamaan riskejä. 

4:11 Kassavirran suunta ei ole hidastuva. 

4.1.5  Tapaus J5: Mittaus-, testaus- ja navigointivälin. ja –laitt. valm. 

Päätoimiala: Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus 

Toimintavuosia: 10 (nykyisellä Y-tunnuksella, taustalla yritystoimintaa 32 vuotta) 

Haastatellut henkilöt: toimitusjohtaja 

Arvioitu kasvuvaihe: (3) Kasvu 
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Kuva 4.5 Henkilöstö ja liikevaihto eri kasvuvaiheissa. Tapausyritys J5 

 

Tapausyritys J5 on toiminut nykyisellä Y-tunnuksella kymmenen vuotta, mutta taustalla 

on yliopistolla tehdystä tutkimuksesta alkanutta yritystoimintaa useammalta vuosikym-

meneltä. Nykyisellä yrityksellä on neljä omistajaa, joista kaksi toimivat ulkomailla. Toi-

mitusjohtaja arvioi yrityksen olevan tällä hetkellä kasvun ja tasapainon / uudistumisen 

vaiheilla.  

”Jatkuvaa uudistumistahan se on. Ei meillä mitään sellasta eksaktia tavotetta 

oo, mutta meillä on pyrkimys kasvaa orgaanisesti.” (tapausyritys J5, toimitusjoh-

taja) 

Nykyisen yrityksen taustalla olevan varhaisen teknologian ensimmäiset kaupallistamisyri-

tykset tehtiin noin 30 vuotta sitten. Liiketoiminta on kasvanut tasaisesti siitä alkaen ilman 

erityisiä kasvupyrähdyksiä. Tuotekehityksessä yhteistyötä on tehty teknisten korkeakoulu-

jen kanssa erilaisilla tutkimusrahoituksilla myös ulkomailla. Teknologiaa on kehitetty 

koko ajan, mutta vei vuosia saavuttaa asiakkaiden luottamus tuotteisiin: 

”[Kasvuvaiheessa] oikeestaan oli referenssiä niin paljon jo, ettei tarvinnu todis-

tella, että se toimii.” (tapausyritys J5, toimitusjohtaja) 

Tällä hetkellä yritys on kasvuvaiheessa, mutta toiminnassa on piirteitä myös tasapainon ja 

uudistumisen vaiheesta. Yrityksellä on toimialueellaan lähes monopoliasema, mutta kil-

pailu on kiristymässä. Kohdemarkkina-alueella on kuitenkin runsaasti kasvupotentiaalia.  

”Markkinapotentiaalia meillä on loputtomasti nykysessä bisneksessä, missä me 

ollaan. Ei meillä siinä olla uusia markkinoita yritettykään etsiä. Kun on yritetty 

vaan päästä entistä enempi nykyistä tiiviimmin sisälle. ” (tapausyritys J5, toimi-

tusjohtaja) 

Kansainvälisesti vertailtuna pienelle yritykselle ulkomaille suuntautuva myynti ja mark-

kinointi tuovat suuria kustannuksia. Tekninen tuotanto yleensä toimii suhteellisen varmas-

ti, mutta tuotekehitys ja toisaalta tuotteen myynti ja markkinointi vaativat enemmän huo-

miota: 

”Ku me ollaan maailmanlaajuisesti näin pieni firma, niin myynti ja markkinointi 

on kaikkein kallein, kaikkein eniten rahaa vaativa alue meillä. Siihen pitää kiinnit-

tää jatkuvasti huomiota.” (tapausyritys J5, toimitusjohtaja) 
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Yrityksessä on täytynyt tehdä strateginen muutos kohti aktiivisempaa sosiaalisen median 

käyttöä. Viimeisten vuosien aikana tapahtunut muutos näkyy myös yrityksille myytävien 

tuotteiden markkinoinnin muutoksena, joka on osittain yllättänyt yritysjohdon: 

”Kotisivuja, Youtubea, Facebookia, kaikkia näitä. Yllättävän paljon firmat pyörii 

niissä loppujen lopuksi. Naureskeltiin, että Facebookia, muutama vuosi sitten. 

Mutta kyllä ne vaan pyörii siellä, yllättävää kyllä.” (tapausyritys J5, toimitusjoh-

taja) 

Ratkaisevaa onnistuneelle myynnille ovat kuitenkin henkilösuhteet, jotka perustuvat myy-

jän ja asiakkaan väliseen luottamukseen. Erikoistuneen teknologian myymisessä myyjän 

asiantuntemus on ratkaisevan tärkeää: 

”70 prosenttia myyjistä saa luottamuksen asiakkaaseen. Meillä on niin vaikee 

tää teknologia, että ostaja haluu, joka ostaa meidän tuotetta, niin se haluu var-

mistaa, se haluu luottaa meihin.” (tapausyritys J5, toimitusjohtaja) 

Tuotepohjaisessa yrityksessä tilausten epätasainen jakautuminen aiheuttaa paineita henki-

löstön työllistämiselle. Toisinaan tilauksia on runsaasti, esimerkiksi asiakkaiden toivoessa 

toimitusta kirjanpidon vuoksi ennen vuodenvaihdetta. Toisaalta yrityksessä saatetaan ta-

voitella mahdollisimman monen tilauksen saattaminen valmiiksi ennen kesälomakautta. 

Toisaalta tapausyrityksen toimialalla syklit ovat hyvin pitkiä eli talouden isot suhdanne-

vaihtelut eivät juuri vaikuta tilausmääriin. 

 

Kasvuvaihekehyksen mukaisten ja siitä poikkeavien kriittisten tapahtumien määrä yrityk-

sessä on esitetty taulukossa alla. 

 
Taulukko 12 Kriittiset tapahtumat eri kasvuvaiheissa. Tapausyritys J5 

V
ai

h
e 

1
 

* 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:11 1:12 

P** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V
ai

h
e 

2
 

* 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:6 2:7 2:8 2:9 2:10 2:11 -- 

P** 2 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 -- 

C*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -- 

V
ai

h
e 

3
 

* 3:1 3:2 3:3 3:4 3:5 3:6 3:7 3:8 3:9 3:10 3:11 -- 

P** 0 6 4 1 2 3 1 2 0 0 0 -- 

C*** 1 3 1 2 0 1 0 1 1 1 1 -- 

V
ai

h
e 

4
 

* 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8 4:9 4:10 4:11 -- 

P** 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 

C*** 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 -- 

 * = vaihekehysn olettamukset (vaihe : oletus) 

 ** P= oletusten mukaisten kriittisten tapahtumien lukumäärä 

 ***C= oletusten vastaisten kriittisten tapahtumien lukumäärä 

 
Taulukko 13 Poikkeamat teknologiayritysten kasvuvaihekehyksen oletuksista. Tapausyritys J5 

Oletus Tärkeimmät poikkeamat 

2:11 Kassavirta ei ole ollut negatiivinen. 

3:1 Yrityksen kasvu on ollut koko ajan tasaista eli nopeaa kasvua ei tunnisteta. 

3:2 Yrityksen toimiala on hyvin hitaasti muuttuva eikä markkinointiakaan ole tarvinnut muut-

taa. 

3:3 Yrityksellä on lähes 100 % markkinaosuus omalla toimialallaan, joten markkinaosuuden 
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kasvu nykyisellä toimialalla ei ole mahdollista. 

3:4 Maailmantalouden yleinen romahdus kutisti yrityksen tilauskannan muutamaksi kuukau-

deksi. 

3:6 Yrityksellä on enimmäkseen toimialan vakiintuneet asiakasyritykset eli täysin uusia asiak-

kaita ei juuri tule. 

3:8 Tavoitteena on pitää yrityksen organisaatio matalana. 

3:9 Yrityksessä ei juuri tehdä etukäteisbudjetointia vaan tulos nähdään toimintakauden jälkeen. 

3:10 Yrityksessä ei tunnisteta olevan erikoistuneita toimintoja käytössä. 

3:11 Kassavirrassa ei näy nopeaa kasvua, vaan kasvu on koko ajan ollut tasaista. 

4:1 Ei hidastuvaa kasvua. 

4:4 Tarvetta uusien markkinoiden etsimiseen ei ole. Yrityksellä on selkeä kohdemarkkina, jossa 

on valtavasti markkinapotentiaalia.  

4:9 Yrityksessä otetaan vielä tietoisesti riskejä. 

4:11 Kassavirran kehittymisessä ei ole muutoksia. 

4.2  Tapauskuvaukset: Oulu 

4.2.1  Tapaus O1: Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 

Päätoimiala: Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 

Toimintavuosia: 4 

Haastatellut henkilöt: toimitusjohtaja 

Arvioitu kasvuvaihe: (2) Kaupallistaminen 

Kuva 4.6 Henkilöstö ja liikevaihto eri kasvuvaiheissa. Tapausyritys O1  

 

Ennen yrityksen perustamista perustajayrittäjä ja muu omistajatiimi työskentelivät pitkään 

yliopistolla tutkimustehtävissä. Tutkimuksen kohteena olevasta teknologiasta syntyi aja-

tus yritystoiminnan perustamisesta. Yrityksen toiminta perustui vahvasti teknologiaan ja 

vaati ensimmäiseksi toimivan prototyypin valmistamisen. Toiminta keskittyi voimakkaas-

ti tuotekehitykseen eikä liiketoiminnan kehittäminen ollut aluksi toiminnan keskipistees-

sä. Liiketaloudellisen potentiaalin tunnistaminen oli aluksi vaikeaa varsinkin perustutki-

musta tehtäessä: 

”Me oltiin niin teknologialähtöinen… Me tiiettiin, että meillä on hyvin erilainen 

teknologia [kuin kilpailijoilla], mut meil ei ollu hajuakaan liikeideasta tossa vai-

heessa. Eikä oikeen osattu sit ees kehittää. Me vaan aateltiin, et me vaan kehite-

tään se teknologia ensin.” (tapausyritys O1, toimitusjohtaja) 



45 

 

Yliopiston innovaatiopalveluiden kautta yrittäjät löysivät tärkeitä kontaktihenkilöitä ja 

oppivat ajattelemaan liiketoimintaa tutkimusorientaatiota laajemmin. Yrittäjillä ei ollut 

omia verkostoja toimialan merkittäviin toimijoihin, mutta yhteyshenkilöiden ja iskevän 

tarinan avulla tärkeitä yhteyksiä alkoi muodostua. Innovaatiopalveluiden avulla pystyttiin 

hakemaan myös ensimmäinen patentti ennen varsinaisen yritystoiminnan aloittamista: 

”Alko oleen vähä kontakteja niinku bisnesmaailmaan. Ja ehkä ne ihmiset [inno-

vaatiopalveluissa] niinku autto itteeki aatteleen vähän sitten tutkijakuplan ulko-

puolelta.” (tapausyritys O1, toimitusjohtaja) 

Yrityksen käynnistymistä auttoi medianäkyvyys, joka perustui yrityksen kiinnostavaan 

tarinaan. Vaikka teknologia oli vielä alkuvaiheessa ja kilpailijoilla saattoi olla edistyksel-

lisempiä versioita, auttoi positiivinen vastaanotto ja yritystä kohtaan osoitettu kiinnostus 

viemään ideaa eteenpäin.  

”Tiiettiinki, että meillä oli hyvä tarina. Käyetttiin sitä niin paljon hyväks, ku mah-

dollista. Ja oli mielenkiintoinen teknologia, aivan uuenlainen.” (tapausyritys O1, 

toimitusjohtaja) 

Kun yritys julkaisi ensimmäisen kerran oman yritys- ja tuote-esittelyn internetissä, osoit-

tautuivat suuret yritykset kiinnostuneimmaksi asiakasryhmäksi. Yritys sai kiinnostuneilta 

asiakasyrityksiltä nopeasti niin suuren määrän yhteydenottoja, ettei tiimi ollut osannut 

valmistautua niiden käsittelyyn. Ongelmaksi havaittiin liiketoimintaosaamisen puute tek-

nologiaan ja tutkimukseen painottuvassa tiimissä. Alkuvaiheessa tarpeellista karsintaa 

yleisten tiedustelijoiden ja aidosti potentiaalisten asiakkaiden välillä ei osattu tehdä: 

”Saatiin varmaan 5000 viestiä todella isoilta yrityksiltä, että oltais kiinnostuttu. 

Tietysti me oltiin aika hämillämme, mitä pitää tehdä. Että meillä ei ollu oikeas-

taan kuitenkaan totuttu, eikä oikein osattu, miten niille pitää vastata, ku ei ollu 

mitään bisnesosaamista.” (tapausyritys O1, toimitusjohtaja) 

Yrityksen markkinointi alkoi heti kansainvälisesti. Kotimaan markkinat eivät olleet yri-

tykselle houkuttelevia missään vaiheessa, kun siirtymä globaaleille markkinoille onnistui 

lähes automaattisesti: 

”Me ei koskaan nähty semmosta vaihetta, että me niinku ollaan täällä Suomes-

sa, yritetään päästä ulkomaille. Me oltiin välittömästi sitten globaali.” (tapaus-

yritys O1, toimitusjohtaja) 

Asiakkaiden ja median kiinnostuksesta huolimatta yritys kohtasi vielä paljon teknisiä 

hankaluuksia. Myös tuotekehitystiimi oli tarpeeseen nähden liian pieni. Yrityksen menot 

kasvoivat, mutta liiketoimintaa kasvattavia maksavia asiakkaita ei edelleenkään juuri ol-

lut. Menoja kasvatti tuotekehitystiimin kasvattaminen ja ulkomailla tehdyt lukuisat esitte-

lyt. Yrityksen negatiivinen kassavirta ei vähentynyt kasvuvaihekehyksen mukaisesti ja 

yrityksen siemenrahoitus alkoi loppua. Jo aiemmin mukana olleiden sijoittajien lisäsijoi-

tuksilla ja Finnveran avulla yritys pystyi jatkamaan toimintaansa: 

”Siin oli paljon työtä, mut sitte ku se lopulta saatiin clousattua ja raha tuli tilille, 

niin se oli hauska fiilis, koska nyt voi jo skaalata taas. On taas tulevaisuus turvat-

tu hetkeksi.” (tapausyritys O1, toimitusjohtaja) 

Tällä hetkellä yritys on kaupallistamisen ja kasvun välivaiheessa. Tuote on teknisesti toi-

miva ja sille on löydetty merkittäviä potentiaalisia asiakkaita. Uusien asiakkaiden hankin-
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ta, markkinointi ja tuotteen kehittäminen edelleen ovat toiminnan keskipisteessä. Haas-

teena on sopivimman kohdemarkkinan valinta, sillä alkuperäinen ajatus USA:n markki-

noista onkin vaihtunut huomioon, että Aasian maissa teknologisten sovellusten käyttöön-

otto on nopeampaa: 

”Sen takia me päädyttiin sitten kuitenkin Aasiaan. Mutta kaikki meidän markki-

nointi- ja sales-miehet on ollu alusta lähtien melkein USA:ssa. Ja se on semmo-

nen, mitä pittää oikeesti niinku harkita sitten.” (tapausyritys O1, toimitusjohtaja) 

Yrityksessä on opittu yrityksen ja erehdyksen kautta arvioimaan erilaisten tuotekehitys-

vaiheiden vaatima aika ja resurssit. Tuotekehitystiimi oli suhteellisen pieni toiminnan 

alussa asiakkaille luvattujen projektien laajuuteen nähden. Myös henkilöstömuutoksia 

varsinkin myyntitehtävissä olisi pitänyt tehdä ketterämmin, kun yritys on siirtynyt vai-

heissa eteenpäin. Liike-elämän tuntemuksesta ja hyvistä neuvonantajista olisi ollut apua: 

”Se on ollut semmonen pitkä oppimisprosessi, että alussa sanottiin, että jotain 

oli valmis kuukauden päästä, niin sit se oli vuoden päästä valmis. Nyt ollaan koko 

ajan paremmin ja paremmin opittu tietämään ne resurssit ja arvioimaan, minne 

ollaan menossa.” (tapausyritys O1, toimitusjohtaja) 

Haastateltava arvioi yrityksen henkilöityneen paljon häneen itseensä ja taustatarinaan, 

mikä on vaatinut myös olemaan mukana käytännössä kaikissa yrityksen toiminnoissa. 

Hyppy tutkijasta kasvuyrityksen toimitusjohtajaksi on vaatinut uusien asioiden opettelua 

muun muassa myynnissä ja markkinoinnissa. Haastatteluhetkellä yritys on kuitenkin ke-

hittynyt vaiheeseen, jossa toimitusjohtaja pystyy keskittymään strategiseen johtamiseen ja 

omiin osaamisalueisiin. 

”Mun mielestä mun rooli on ollu iso. Joutunu joka vaiheessa yks ja kaks, nii tosi 

paljo joka paikassa olemaan mukana. Vähä niinku tuotepäällikkönä ja CEO:na ja 

HR:nä. Ja sitte myös niinku salessina ja marketing-mielessä.” (tapausyritys O1, 

toimitusjohtaja) 

Kasvuvaihekehyksen mukaisten ja siitä poikkeavien kriittisten tapahtumien määrä yrityk-

sessä on esitetty taulukossa alla. 
 

Taulukko 14 Kriittiset tapahtumat eri kasvuvaiheissa. Tapausyritys O1 

V
ai

h
e 

1
 

* 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:11 1:12 

P** 7 8 11 6 3 1 2 2 2 1 4 1 

C*** 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 

V
ai

h
e 

2
 

* 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:6 2:7 2:8 2:9 2:10 2:11 -- 

P** 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 -- 

C*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -- 

V
ai

h
e 

3
 

* 3:1 3:2 3:3 3:4 3:5 3:6 3:7 3:8 3:9 3:10 3:11 -- 

P** 2 3 1 1 3 4 3 4 1 0 2 -- 

C*** 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -- 

 *= vaihekehysn oletukset (vaihe : oletus) 

 ** P= oletusten mukaisten (parallel) kriittisten tapahtumien lukumäärä 

 ***C= oletusten vastaisten (contradictory) kriittisten tapahtumien lukumäärä 

 
Taulukko 15 Poikkeamat teknologiayritysten kasvuvaihekehyksen oletuksista. Tapausyritys O1 

Oletus Tärkeimmät poikkeamat 
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1:4 Keskeiset ideat eivät liittyneet liikeideaan vaan toimivan prototyypin kehittämiseen (teknolo-

giaan). 

1:6 Yritys yritti aluksi toteuttaa laajan kokonaisratkaisun pienellä henkilömäärällä, vaikka fo-

kusoiminen olisi ollut resurssien kannalta järkevää. 

1:8 Hallitustoiminta on aloitettu jo alkuvaiheessa. Mukana rahoittajia. 

1:9 Hallituksen rahoittajajäsenten ja omistajien välinen kommunikaatio ei ole aina toiminut sau-

mattomasti. 

2:11 Negatiivinen kassavirta jopa kasvoi kaupallistamisvaiheessa, kun kulut kasvoivat mutta varsi-

naisia asiakkaita ei vielä ollut. 

3:3 Yritys ei valmista bulkkituotetta vaan toiminta-alustaa, joten kuvaus ei ole oikein sopiva. 

3:7 Henkilöstöongelmia ei ole ollut. 

3:8 Hierarkia ei ole juuri lisääntynyt, vaikka tehtäviä on delegoitu vastuuhenkilöille. 

3:11 Negatiivinen kassavirta vähenee ensimmäisten maksullisten palveluiden myötä mutta ei ole 

kääntynyt positiiviseksi. 

4.2.2  Tapaus O2: Viestintälaitteiden valmistus 

Päätoimiala: Viestintälaitteiden valmistus 

Toimintavuosia: 5 

Haastatellut henkilöt: toimitusjohtaja ja talous- ja henkilöstöjohtaja 

Arvioitu kasvuvaihe: (2) Kaupallistaminen 

 
Kuva 4.7 Henkilöstö ja liikevaihto eri kasvuvaiheissa. Tapausyritys O2 

 

Yritys on alun perin spin-off Oulun yliopiston tutkimusryhmästä. Potentiaalisesta asia-

kaskunnasta nousi esiin tarve uudelle teknologialle, johon yrittäjätiimi lähti etsimään rat-

kaisua. Alkuperäisenä ideana oli kehittää teknologia ja etsiä sille sopiva partneri myy-

mään tuotetta, mutta kehitystyön edetessä kehitystiimin ajatus omasta yritystoiminnasta 

vaihtoehtona lisääntyi. Ongelmana oli, ettei toimialalla uskottu innovaation kaupallista-

mismahdollisuuksiin, joten ensimmäisenä tehtävänä oli rakentaa toimiva prototyyppi 

epäilijöitä vakuuttamaan: 

”Tehtiin puhtaalta pöydältä täysin uutta, jolloin ei ollu referenssiä, ei ollu tekno-

logiaa eikä suorituskykyä, ja se tietysti aiheutti alihankkijoissa päänvaivaa, kun 

normaali tapa on tehdä se, että on speksi ja sitten tehdään speksejä vastaava 

tuote. Meidän tapa oli se, että tehdään mahdollisimman hyvä tuote ja siitä syn-

tyy myös speksi.” (tapausyritys O2, toimitusjohtaja)  

Kun prototyyppi oli valmis, laadittiin arvio markkinatilanteesta. Kun todettiin toimialan 

olevan suuri eikä varteenotettavia kilpailevia tuotteita ollut markkinoilla, päättivät tutkijat 



48 

 

perustaa oman yrityksen saattamaan kaupallistamisen valmiiksi. Koska yrityksen tarkoi-

tuksena ei ollut tehdä alihankintaa tai projekteja vaan myydä omaa tuotetta, oli tärkeää 

saada myytävä tuote kokonaan valmiiksi: 

”Ajatus oli, että ei se varmaan prototyypistä oo kaksinen homma tehdä tuotetta, 

mutta onneksi ei tiedetty, mitä se tarkoittaa.” (tapausyritys O2, toimitusjohtaja)  

Asiakkailta saadun palautteen perusteella yrityksen täytyi alkaa rakentamaan tuotteen 

ympärille kokonainen palveluinfra. Tietoliikennejärjestelmän ympärille syntynyt ekosys-

teemi on nyt kaupallistamisvaiheessa, mutta varsinainen tuotanto on jo pidemmällä mas-

satuotantovaiheessa. Tavoitteena on siirtyä nopeasti kansainvälisille markkinoille: 

”Meillä on ollu ajatus se, että Suomesta haetaan ekat referenssit ja tekniset pilo-

tit, mut sen jälkeen keskitytään suoraan ulkolaisiin asiakkaisiin.” (tapausyritys 

O2, toimitusjohtaja)  

Ensimmäiset pari vuotta toiminnan keskipisteessä oli teknologia ja tuotteen toimintakun-

toon saattaminen. Kaupallistamisvaiheen alussa noin vuosi sitten yritys perusti uudet toi-

mipisteet Helsinkiin ja myös ulkomaille. Myyntitehtäviin palkatut henkilöt eivät yleensä 

ole taustaltaan tekniikan asiantuntijoita, joten teknisen tuotteen myymistä varten heidän 

osaamisestaan sekä toimivista yhteyksistä tuotekehitystiimiin täytyy huolehtia: 

”Meillä tuli muutaman kuukauden gäppi tuossa ymmärtää, että me todellakin 

tarvitaan myyjät, --- pitää olla nimenomaan [tästä] toimialasta se kokemus, että 

niillä on valmiit verkostot.” (tapausyritys O2, talous- ja henkilöstöjohtaja) 

Asiakkailta saatavan palautteen perusteella tuotekehitystä tehdään jatkuvasti. Tähtäimessä 

on myös pystyä kehittämään tuotteiksi uusia innovaatioita. Siksi yrityksessä halutaan säi-

lyttää toimivat yhteydet yliopistojen tutkimusryhmiin, vaikka perustajatiimillä ei tällä 

hetkellä olekaan mahdollisuutta osallistua itse tutkimustyöhön: 

”Me tehdään yhteistyötä paljon. Tehdään eri yliopistojen kanssa. Se halutaan 

säilyttää firman R&D:ssä. Nyt on tehty jotain, ja me kaupallistetaan sitä, mut 

meidän ajatus on, että koko ajan ihmisiä, jotka kattoo kaks, kolme askelta 

eteenpäin.” (tapausyritys O2, toimitusjohtaja)  

Henkilöstön innostus ja sitoutuminen työhön on tärkeää. Tapausyrityksessä henkilöstö on 

päässyt kehittämään täysin uudenlaista teknologiaa, josta on saatu kohtuullisen nopeasti 

toimiva ja kaupallistamiskelpoinen tuote. Tämä on tuonut motivaatiota koko työyhteisöl-

le: 

”Jos kuuntelet ihmisiä, ketä meille on tullu töihin, niin kokee olevansa insinöörin 

taivaassa, koska aika harvoin päästään tekemään ihan uutta. Yleensä se on sitä, 

et parannetaan ja kehitetään.” (tapausyritys O2, toimitusjohtaja) 

Myös sattumalla on vaikutusta teknologiayritysten kasvuun. Yrittäjillä on ollut hyvää 

tuuria yritysajankohdan suhteen. Toimialan yleisistä vaikeuksista johtuen osaavaa työ-

voimaa on ollut helposti saatavilla ja yritys on voinut palkata alihankkijoita normaaliti-

lannetta edullisemmin. Ajoittain tilanne on kuitenkin ollut tukala, kun alihankkijoiden 

selviytyminen ja siksi myös toimitusketjun toimivuus on ollut uhattuna: 

”Jos me oltais alotettu tää homma kaks tai kolme vuotta aikaisemmin, niin se ois 

kaatunu siihen, että R&D-tekeminen ois maksanut niin paljon ja me ei ois saatu 
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alihankkijoilta millään niin hyviä resursseja kun mitä me on myöhemmin saatu.” 

(tapausyritys O2, toimitusjohtaja) 

Yrityksen kohtaamat haasteet ovat muuttuneet toimintavuosien aikana. Aluksi toiminta 

keskittyi tuotekehitykseen, jolloin eteen tulevat ongelmat olivat lähinnä teknisiä ja ne 

ratkaistiin insinööriosaamisella. Nyt kaupallistamisvaiheessa haasteet ovat monimutkai-

sempia ja niiden ratkaiseminen vaatii uudenlaista tapaa käsitellä ongelmia: 

”Kaupallistamisvaiheessa haasteet on enemmän… sinne liittyy asiakassuhteita, 

henkilösuhteita, yrityksen kasvamiseen liittyviä kasvukipuja ja kaikkee muuta.” 

(tapausyritys O2, toimitusjohtaja) 

Muutos pienestä start-up – yrityksestä nopeasti kasvavaan ja kansainvälisillä markkinoilla 

toimivaan yritykseen on suuri nimenomaan ajattelu- ja asennetasolla, jota toimitusjohta-

jan ja koko työyhteisön on täytynyt alkaa muokata kasvaneen liiketoiminnan vaatimalle 

tasolle: 

”Kulttuurimuutos siitä, että poikaporukalla R&D:tä tekevästä firmasta mennään 

tosi nopeasti kansainvälisille markkinoille pyrkivään kasvuyritykseen, jolla on 

toimintaa useammassa paikassa, asiakkaita useassa eri maassa, niin se on aika 

raju mindsetin muutos.” (tapausyritys O2, toimitusjohtaja) 

Kasvuvaihekehyksen mukaisten ja siitä poikkeavien kriittisten tapahtumien määrä yrityk-

sessä on esitetty taulukossa alla. 

 
Taulukko 16 Kriittiset tapahtumat eri kasvuvaiheissa. Tapausyritys O2 

V
ai

h
e 

1
 

* 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:11 1:12 

P** 1 8 5 4 2 1 6 1 1 2 2 0 

C*** 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 

V
ai

h
e 

2
 

* 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:6 2:7 2:8 2:9 2:10 2:11 -- 

P** 4 5 1 6 1 2 1 0 2 2 1 -- 

C*** 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 2 -- 

V
ai

h
e 

3
 

 

* 3:1 3:2 3:3 3:4 3:5 3:6 3:7 3:8 3:9 3:10 3:11 -- 

P** 1 0 0 0 2 5 2 2 0 0 0 -- 

C*** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -- 

*= vaihekehysn oletukset (vaihe : olettamuksen numero) 

** P= oletusten mukaisten (parallel) kriittisten tapahtumien lukumäärä 

***C= oletusten vastaisten (contradictory) kriittisten tapahtumien lukumäärä 

Taulukko 17 Poikkeamat teknologiayritysten kasvuvaihekehyksen oletuksista. Tapausyritys O2 

Oletus Tärkeimmät poikkeamat 

1:8 Yrityksessä on kehitetty prosesseja ja aloitettu hallitustyöskentely rahoittajien kanssa alusta 

alkaen. 

1:10 Hallituksessa on mukana ulkopuolisia toimialan asiantuntijoita. 

2:3 Tuotteen varhaista tuotantoa ei ole tehty missään vaiheessa vaan tavoitteena on heti ollut 

volyymituotantokyvykkyys. 

2:4 Markkinointia ei ole juuri tehty vaan se on perustunut ilmaiseen näkyvyyteen. 

2:9 Johtoryhmään kuuluu omistajien lisäksi henkilöstön edustajia ja vastuualueet on jaettu. 

2:11 Tulorahoitus ei kääntynyt vielä kassavirtaa positiiviseksi, mutta yritys toimi pääomasijoitta-

jien avulla. 

3:7 Henkilöstön vaihtuvuus on ollut pientä. 

3:11 Yritys on edelleen tappiollinen myös kasvuvaiheessa. 
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4.2.3  Tapaus O3: Muu liikkeenjohdon konsultointi 

Päätoimiala: Muu liikkeenjohdon konsultointi 

Toimintavuosia: 4 

Haastatellut henkilöt: toimitusjohtaja 

Arvioitu kasvuvaihe: (2) Kaupallistaminen 

Kuva 4.8 Henkilöstö ja liikevaihto eri kasvuvaiheissa. Tapausyritys O3 

 

Yrityksen perustanut ydintiimi työskenteli aikaisemmin matkapuhelinalalla tuotteistamis-

tehtävissä. Kun entisessä työpaikassa tehtiin toimintojen alasajo, alkoivat tulevat yritys-

osakkaat pohtia omaa yritystä houkuttelevana vaihtoehtona. Tiimistä löytyi tarvittavaa 

monipuolista osaamista sekä valmiit kontaktit alihankkijoihin Kaakkois-Aasiassa. Oulun 

vahvuus yrityksen perustamisen kannalta oli monipuolinen osaamisekosysteemi, jota ta-

pausyritys on pystynyt hyödyntämään oman osaamisen täydentäjänä: 

”Jos me havaitaan, että jossain projektissa tarvitaan jotain tiettyä erikoisosaa-

mista, nii me pystytään alihankkimaan se näistä ympärillä olevista firmoista.” 

(tapausyritys O3, toimitusjohtaja) 

Kasvuvaihekehykseen verrattuna yrityksen nykytilanteessa on tunnistettavissa piirteitä 

kaikista neljästä vaiheesta: 

”Mää täältä tunnistan joitakin asioita, jotka periaatteessa voi sanoa näistä kai-

kista on meille ominaista. Toisaalta voi sanoa, että me ollaan edelleenkin vai-

heessa yksi ja toisaalta me ollaan täällä vaiheessa neljä eli meidän pitää uudis-

tua.” (tapausyritys O3, toimitusjohtaja) 

Yrityksen ensimmäisinä kuukausina kassavirtaa ei vielä ollut. Ensimmäisinä kuukausina 

huomion keskipisteessä oli yrityskuvan valmistelu ja strategian kirkastaminen. Ensim-

mäisten asiakassuhteiden luomiseen ja tehokkaaseen markkinointiin olisi kuitenkin tarvit-

tu käytettävissä resursseja suurempaa rahoitusta. Alkuperäisenä ajatuksena oli myydä 

yrityksille brändättyjä tuotteita, mutta nopeasti sopivammaksi toimintakehysksi osoittau-

tui isompien kokonaisuuksien myyminen. Toimintakehysn muokkaamisen myötä yritys 

palasi kasvuvaihekehyskessä taaksepäin ja on alkanut uudelleen rakentaa liiketoimintake-

hysaan: 

”Meillä niinkun kiertää takasi taas tuonne alkuun ja meidän pitää uudestaan 

niinku lähteä keksimään itteemme uusiki.” (tapausyritys O3, toimitusjohtaja) 
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Yrityksen projektien näkyvyys on lisännyt asiakkailta tulevaa kysyntää, mutta kuitenkaan 

selkeää kohdemarkkinaa ei ole vielä tunnistettu. Suurin osa asiakkaista on tähän mennes-

sä tullut olemassa olevista verkostoista, mutta täysin uusien asiakasryhmien houkuttelu on 

osoittautunut haasteelliseksi: 

”Arvokkaammat asiakkaat, niin ne on ollut enempi tai vähempi vanhojen kontak-

tien kautta jotenkin, ja se on niinku äärettömän tärkeää ollu, että näitä vanhoja 

kontakteja on pystyny hyödyntämään sitten tässä.” (tapausyritys O3, toimitus-

johtaja) 

Yritys valmistaa asiakkaiden toiveiden mukaan fyysisiä tuotteita. Vahvuutena on tiimin 

joustavuus ja mahdollisuus mukauttaa resursseja muuttuviin tilanteisiin. Haasteena on 

asiakkaiden halukkuus maksaa teknologisista laitteista niin paljon, että se kattaa myös 

tuotekohtaisen kehitystyön kustannukset. Suomessa kehitettyjen ja valmistettujen tekno-

logiatuotteiden hintoja vertaillaan Aasiasta saataviin edullisempiin vaihtoehtoihin: 

”Firmat on tosi varovaisia, tai monetkin kuvittelee, että Kiinastahan saa muuta-

malla eurolla tämmöisiä. Mutta sitte ku niitä lähtee kehittämään, niin se on sitte 

yllätys, että hintalapussa on kuusnumeroinen summa helposti, jopa seitsemän.” 

(tapausyritys O3, toimitusjohtaja) 

Yrityksen kassatilanne on tällä hetkellä sellainen, että hyvän idean löytyessä toimintaa 

voidaan suunnata nopeasti uudelle markkina-alueelle. Ongelmana on löytää se suunta, 

jonne yritystä seuraavaksi kannata suunnata. Vaikka markkinointia varten on tehty kovasti 

jalkatyötä, eivät satsaukset ole johtaneet toivotussa määrin varsinaisiin toimeksiantoihin.  

Myynti- ja markkinointivastuuta on siirretty yhdelle omistajista, jotta toimintoja voidaan 

suunnata oikeaan suuntaan.  

Tapausyrityksessä tunnistetaan uudistumisen tarve. Tiimin jäsenet tuntevat toisen-

sa pitkältä ajalta, mutta samalla ryhmän homogeenisyys on yrityksen uusiutumisen ja 

innovatiivisuuden kannalta hidaste. Yritys on edelleen pieni ja riippuvainen yksittäisistä 

avainprojekteista, joten yrityksessä kaivataan useampia päällekkäisiä asiakasprojekteja 

tuomaan vakautta: 

”Mun mielestä me ollaan liian pieni ja sen takia meitä niin kuin yksikin pieni hei-

lautus, niin se heilauttaa sitte koko venettä kovasti. Meillä pitäs olla useempia 

isoja projekteja yhtä aikaa menossa, jotta tää olisi vakaampaa tää meno.” (ta-

pausyritys O3, toimitusjohtaja) 

Kasvuvaihekehyksen mukaisten ja siitä poikkeavien kriittisten tapahtumien määrä yrityk-

sessä on esitetty taulukossa alla. 

 
Taulukko 18 Kriittiset tapahtumat eri kasvuvaiheissa. Tapausyritys O3 

V
ai

h
e 

1
 

* 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:11 1:12 

P** 0 2 1 3 1 1 0 0 0 0 1 2 

C*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

V
ai

h
e 

2
 

* 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:6 2:7 2:8 2:9 2:10 2:11 -- 

P** 4 1 2 10 4 3 3 2 7 0 3 -- 

C*** 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -- 

 * = vaihekehysn oletukset 

 ** P= oletusten mukaisten kriittisten tapahtumien lukumäärä 

 ***C= oletusten vastaisten kriittisten tapahtumien lukumäärä 
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Taulukko 19 Poikkeamat teknologiayritysten kasvuvaihekehyksen oletuksista. Tapausyritys O3 

Oletus Tärkeimmät poikkeamat 

1:12 Kassavirta ei ole ollut negatiivinen. 

2:6 Yritys valmistaa tuotteita asiakkaiden toiveiden mukaan eli tuotannolla on valmius toimittaa 

monenlaisia, räätälöityjä tuotteita. 

2:9 Hallituksessa on omistajien lisäksi ulkopuolinen jäsen. 

4.2.4  Tapaus O4: Muiden sähkölaitteiden valmistus 

Päätoimiala: Muiden sähkölaitteiden valmistus 

Toimintavuosia: 9 (yrityksen taustalla liiketoimintaa 80-luvulta alkaen) 

Haastatellut henkilöt: toimitusjohtaja 

Arvioitu kasvuvaihe: (3) Kasvu 

Kuva 4.9 Henkilöstö ja liikevaihto eri kasvuvaiheissa. Tapausyritys O4 

 

Tapausyrityksen taustalla on saman toimialan liiketoimintaa eri yritysnimillä ja eri omis-

tajien hallinnassa jo yli 30 vuoden ajalta. Kun alkuperäisen yrityksen liiketoiminta ensin 

myytiin ulkomaiselle omistajalle ja toiminta Suomessa ajettiin alas, päättivät alkuperäi-

sessä yrityksessä työskennelleet avainhenkilöt perustaa oman yrityksen entisiin tuotantoti-

loihin. Nykyisen yrityksen toiminta käynnistyi yhdeksän vuotta ennen haastattelua. Haas-

tateltava toimitusjohtaja ei ole itse yrittäjä vaan hänet on palkattu yritykseen saneeraus-

johtajaksi neljä vuotta sitten. 

 Tapausyrityksen liiketoiminta perustui edeltävän yrityksen liiketoimintakehysin 

eli varsinaisen konseptoinnin ja kehityksen vaihe oli lyhyt. Kilpailijoihin verrattuna yri-

tyksessä haluttiin erottua luomalla suomalainen vaihtoehto. Sekä työntekijöillä että omis-

tajilla oli osaamista toimialasta ja tuotteesta aikaisemmin, joten aluksi oli tehtävä laitein-

vestointeja. Uuden tekniikan valjastaminen tapausyrityksen tuotteen valmistamiseen vei 

kuitenkin aikansa: 

”Tää on periaattees tämmönen greenfield-yritys siinä muodossa, et oli osaava 

henkilökunta, oli liikeidea, oli asiakkaat olemassa, mut tekniikka puuttu. Ja kesti 

oman aikansa ennen ku se uus tekniikka saatiin tekemään, tai sillä opittiin teke-

mään niitä asioita, mitä osattiin tehdä.” (tapausyritys O4, toimitusjohtaja) 

Tapausyrityksen aloituspääoma ei ollut kovin suuri. Omistajayrittäjät olivat työskennel-

leet isossa konsernissa, mutta he eivät olleet tottuneet pienemmän yrityksen taloudenhoi-

toon. Ylioptimistiset odotukset yrityksen nopeasta kasvusta ja velkaantuminen johtivat 
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yrityksen saneerauskuntoon neljässä vuodessa. Ulkopuolelta palkatun toimitusjohtajan 

tehtäväksi jäi yrityksen saneeraaminen ja talouden laittaminen kuntoon: 

”Ensimmäiset kaks vuotta tässä taisteltiin, jotta yhtiö saavutti rahoittajien sil-

missä uudelleen sen luottamuksen, joka sillä täytyy olla, jos aikoo säilyä hengis-

sä. Ja seuraavat kaks vuotta, kun tää luottamus saavutettiin, niin on pystytty sit-

ten lähtee tekemään vähän muita asioita.” (tapausyritys O4, toimitusjohtaja) 

Tällä hetkellä yritys on taloudellisesti kannattava, vaikka velkaantumisaste on edelleen 

korkea. Yritys on edelleen kaupallistamisvaiheessa, mutta kasvuvaiheen oletuksista nyky-

tilannetta kuvaavat tuotanto-osaaminen ja tuotteen tekninen toimivuus. 

”Prosessikehitys on yks keskeinen asia eli samoista laitteista merkittävästi pie-

nemmällä henkilökunnalla on merkittävästi korkeampi saanto kun aikaisemmin.” 

(tapausyritys O4, toimitusjohtaja) 

Kotimaassa tuotteella on korkea markkinaosuus, joten kasvu on mahdollista lähinnä vain 

kovasti kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla. Parhaillaan yrityksessä etsitään omaa 

niche-aluetta, jolla tapausyritys pystyy päihittämään moninkertaisesti suuremmat kan-

sainväliset yritykset:  

”Me pyritään löytämään alueita, joissa me oltais noitten isojen globaalisten kil-

pailijoitten niin sanotusti tutkan takana eli alueita, joissa kilpailu ei olis vielä niin 

pitkälle kehittynyt.” (tapausyritys O4, toimitusjohtaja) 

Henkilöstössä yhdistyvät tällä hetkellä avainhenkilöiden pitkä kokemus ja vastavalmistu-

neiden uudet ideat. Tuotanto ja tuotekehitys ovat eriytettyjä vastuualueita, mikä on sel-

kiyttänyt toimintaa ja vienyt tuotantoa eteenpäin. Yritys palkkaa mielellään yliopisto-

opiskelijoita kesätöihin ja mahdollisuuksien mukaan myös pysyviin työsuhteisiin: 

”Sitä kautta saadaan ajettuu sisään ja saadaan myöskin varmistettua se, että 

tänne tulee uusia ideoita taloon sisään ja motivoituneita nuoria henkilöitä. Se on 

must ihan selkee yksi onnistuminen.” (tapausyritys O4, toimitusjohtaja) 

Tapausyrityksen nykytilanteesta on tunnistettavissa ominaisuuksia myös tasapainon ja 

uudistumisen vaiheesta. Strategiatyö ja ammattijohtajat ovat olleet yrityksessä rutiinia sen 

perustamisesta alkaen. Yrityksen liiketoimintaa ja kasvua ovat satunnaisesti hidastaneet 

viranomaisten lupakäsittelyjen pitkät käsittelyajat. Toimialalle ja myös tapausyritykselle 

on tyypillistä, että henkilöstö joudutaan lomauttamaan talvella muutamaksi kuukaudeksi. 

Henkilöstön erikoistumisen sijaan yrityksessä kannustetaan monisaamiseen. Yritys toi-

mittaa tuotteita myös julkiselle sektorille, joten kilpailutusosaaminen ja muuttuvien peli-

sääntöjen tunteminen on tärkeää: 

”Aikaisemmin sä pystyit tekemään isoja sopimuksia kahden kesken tällä tavalla 

ku me istutaan tässä. Tänä päivänä esimerkiks kaikki nää julkiset hankkeet, ne 

on HILMAn piirissä, ja ite olen ensimmäisenä vuonna talossa ollu tilanteessa, jos-

sa todettiin, et no ei se niin nuukaa oo, et mitä ensimmäisellä kierroksella tapah-

tuu, et me päästään vaikuttaan asioihin. Ei onnistu enää.” (tapausyritys O4, toi-

mitusjohtaja) 

Kasvuvaihekehyksen mukaisten ja siitä poikkeavien kriittisten tapahtumien määrä yrityk-

sessä on esitetty taulukossa alla. 
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Taulukko 20 Kriittiset tapahtumat eri kasvuvaiheissa. Tapausyritys O4 
V

ai
h

e 
1
 

* 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:11 1:12 

P** 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 

C*** 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 

V
ai

h
e 

2
 

* 2:1 2;2 2:3 2:4 2:5 2:6 2:7 2:8 2:9 2:10 2:11 -- 

P** 2 2 1 1 2 0 1 0 2 1 2 -- 

C*** 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 -- 

V
ai

h
e 

3
 

* 3:1 3:2 3:3 3:4 3:5 3:6 3:7 3:8 3:9 3:10 3:11 -- 

P** 0 1 1 0 3 3 0 3 1 1 2 -- 

C*** 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 -- 

V
ai

h
e 

4
 

* 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8 4:9 4:10 4:11 -- 

P** 1 1 3 3 0 2 2 1 0 0 1 -- 

C*** 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -- 

 * = vaihekehysn oletukset (vaihe : oletus) 

 ** P= oletusten mukaisten kriittisten tapahtumien lukumäärä 

 ***C= oletusten vastaisten kriittisten tapahtumien lukumäärä 

 
Taulukko 21 Poikkeamat teknologiayritysten kasvuvaihekehyksen oletuksista. Tapausyritys O4 

Oletus Tärkeimmät poikkeamat 

1:2 Yrityksen liiketoiminta oli jatkumoa aiemman yrityksen liiketoiminnalle, joten varsinaista 

konseptointia ja kehitystä ei tarvinnut tehdä. 

1:3 Yrityksellä oli asiakassuhteet valmiina alkuperäisen yrityksen jäljiltä ja asiakkaat olivat 

myös tukemassa tapausyrityksen perustamista. 

1:8 Johtaminen on ollut hyvin muodollista ja vähemmän joustavaa. 

1:9 Kommunikaatio johdon ja henkilöstön välillä ei ole tapahtunut kasvokkain, johtuen muun 

muassa maantieteellisestä sijainnista. 

2:6 Yritys perustettiin vastaavanlaisen liiketoiminnan loppuessa, joten työntekijöillä oli hyvä 

tuotanto-osaaminen jo entuudestaan. 

2:7 Johto toimi tässä vaiheessa Helsingistä käsin, vaikka tuotanto oli Oulussa. 

2:8 Johdon tyyli ei ole ollut käytännön tekemistä koordinoiva. Henkilöstö oli osaavaa, mutta 

toimiva yhteys paikallisen johdon ja korkeimman johdon väliltä puuttui. Johto oli Helsin-

gissä, tuotanto ja keskijohto Oulussa. 

2:11 Yrityksen kassaa rasittaa edelleen ylivelkaantuminen aikaisemmassa vaiheessa. 

3:2 Yrityksen fokus on säilynyt samassa perusliiketoiminnassa. 

3:4 Kotimaan liiketoiminnan osalta viranomaistoiminnan muutokset ovat vaikuttaneet myyntiä 

hidastavasti. 

3:7 Koska yrityksellä ei ole nopeaa kasvua, ei synny myöskään henkilöstöongelmia. 

4:5 Kustannusten hallinta ja tuottavuus eivät ole keskeisimpiä huolenaiheita. 

4:9 Yrityksessä kannustetaan työntekijöiden moniosaamista erikoistumisen sijaan ja riskinottoa 

tehdään hallitusti. 

4.2.5  Tapaus O5: Viestintälaitteiden valmistus 

Päätoimiala: Viestintälaitteiden valmistus 

Toimintavuosia: 7 

Haastatellut henkilöt: toimitusjohtaja ja talousjohtaja 

Arvioitu kasvuvaihe: (3) Kasvu 
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Kuva 4.10 Henkilöstö ja liikevaihto eri kasvuvaiheissa. Tapausyritys O5 

 

Tapausyrityksen O5 alkuidea syntyi perustajayrittäjän yksityiselämässään kohtaamasta 

ongelmasta, johon hän alkoi miettiä teknologista ratkaisua. Kun perustajayrittäjän oman 

työpaikan toiminta lopetettiin, tuntui ajoitus sopivalle omalle yritykselle. Entisestä työyh-

teisöstä löytyivät kumppanit myös uuteen yritykseen. Perustajayrittäjä kertoi ideastaan 

toimialan tuntevalle hallitusammattilaiselle, joka antoi neuvoja yrityksen käynnistämiseen 

sekä auttoi löytämään mukaan lisää sijoittajia. Ulkopuolinen rahoitus helpotti alkuvaiheen 

toimintaa, kun tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen tarvittiin resursseja, mutta asiantun-

tijoista oli apua myös strategisen johtamisen suunnitteluun: 

”Se ei oo ollu sitten sellaista yhden yrittäjän varassa olevaa toimintaa vaan siinä 

heti tuli ne sijoittajat mukaan, joil on sit alan osaamista ja strategista osaamis-

ta.” (tapausyritys O5, talousjohtaja) 

Tapausyrityksen alkuvaiheessa ensimmäiset kasvuvaiheet menivät osittain päällekkäin. 

Kaupallistaminen alkoi muutaman kuukauden kuluessa yrityksen perustamisesta. Vaikka 

varsinaisesta kohdetoimialasta oli alusta alkaen valistunut arvio, halusi johtoryhmä var-

mistua oikeasta linjauksesta. Siksi tehtiin strateginen linjaus, että aluksi tuotetta myydään 

kaikille halukkaille asiakkaille. Laajan koeasiakasjoukon avulla johtoryhmä pystyi päätte-

lemään, missä uudelle teknologialle löytyy potentiaalisimmat markkinat: 

”Me alussa haluttiin kuitenkin ikään kuin validoida kuitenkin, et onks se nyt se 

oikee homma se terveydenhuolto. Ja siks me myytiin sitä joka suuntaan, ja sa-

malla tietysti opittiin, ja taas toisaalta ei sitten tuhottu mainetta siellä tervey-

denhuollossa, kun tuote kumminkin oli keskeneräinen.” (tapausyritys O5, toimi-

tusjohtaja) 

Kokeilujakson jälkeen johtoryhmä varmistui siitä, että alkuperäinen ajatus tärkeimmästä 

kohdemarkkinasta oli oikea. Yrityksen toiminta pystyttiin keskittämään yhdelle toimialal-

le. Yrityksellä on jo merkittävä osuus kotimaan markkinoista ja kasvua on haettava ulko-

mailta. Viennin osuus oli aikaisemmin jo suurempi, mutta resurssien puutteen vuoksi toi-

mintaa ulkomailla täytyi vähentää. Fokusoimista auttaa myös jälleenmyyjien käyttämi-

nen, jolloin yrityksen omat resurssit voidaan keskittää tuotekehitykseen ja tuotantoon. 

Myös asennustehtävät on ulkoistettu: 

”Mehän ei käytännössä tehä suoraa kauppaa ollenkaan, vaan aina mennään jäl-

leenmyyjän kautta. Se on ollu kyl ainaki tähän asti hyvä päätös ja vapauttaa 

meijjän resurssit siihen olennaiseen.” (tapausyritys O5, toimitusjohtaja) 
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Asiakkaiden palautteen kuunteleminen, ympärivuorokautinen tuki ja tarpeiden mukaan 

räätälöitävät ominaisuudet erottavat tapausyrityksen kilpailijoista. Markkinointimateriaa-

lin laatimisessa on myös alettu ottaa paremmin huomion kohdemarkkinan toimijoiden 

näkökulma alun perin teknisen tuotekuvauksen sijaan. Jatkuva tuotekehitys on haastatel-

tavien mielestä teknologiayrityksen ominaispiirre eikä lopullisesti valmista tuotetta ole 

olemassakaan: 

”Meil ei oo tarkotus ees suunnitella sellasia tuotteita, mitkä tulee toimimaan 

ikuisesti, vaan me halutaan olla semmonen teknologiaorientoitunu yritys. Me ha-

lutaan kehittää meiän tuotetta ihan koko ajan paremmaksi, jotta ne soveltuu tä-

hän toimialaan.” (tapausyritys O5, talousjohtaja) 

Yleinen taloudellinen tilanne on ollut yrityksen rekrytointien kannalta suotuisa. TE-

keskuksen kautta ohjattujen harjoittelujaksojen kautta sopivia työntekijöitä on löytynyt 

kaikenlaisiin työtehtäviin: 

”Hyvä asia täs on ollu tää taloudellinen tilanne, kun on ollu näitä työllistymisoh-

jelmia erilaisia. Et on ollut kuuen kuukauen harjoitteluita ja muita.—50 pinnaa 

niist on saanu työpaikan, jotka meil on ollu.” (tapausyritys O5, toimitusjohtaja) 

Yksityisissä yrityksissä on totuttu tekemään nopeita päätöksiä myös kauppoja tehdessä. 

Tapausyritys tekee kuitenkin paljon tuotekehitystyötä julkisen sektorin kanssa, joten toi-

senlainen toimintakulttuuri vaatii opettelua: 

”Julkishallinnossa ne on kuitenki pitkiä projekteja ja varsinkin sit, kun ne on 

tämmösiä uuden kehittämistä siihen toimialaan. Siimä ensinnä täytyy kehittää 

sitä ratkasua ja sitte pilotoija ja harjotella ja sitte tehään päätös tai mennään 

vasta sitte jonneki julkiseen kilpailutukseen.” (tapausyritys O5, talousjohtaja) 

Kasvuvaihekehyksen mukaisten ja siitä poikkeavien kriittisten tapahtumien määrä yrityk-

sessä on esitetty taulukossa alla. 
 

Taulukko 22 Kriittiset tapahtumat eri kasvuvaiheissa. Tapausyritys O5 

V
ai

h
e 

1
 

* 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:11 1:12 

P** 0 8 3 2 11 2 3 1 0 0 0 1 

C*** 1 0 0 0 0 0 0 8 0 5 0 0 

V
ai

h
e 

2
 

* 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:6 2:7 2:8 2:9 2:10 2:11 -- 

P** 2 7 2 2 2 2 1 1 1 0 0 -- 

C*** 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 -- 

V
ai

h
e 

3
 

* 3:1 3:2 3:3 3:4 3:5 3:6 3:7 3:8 3:9 3:10 3:11 -- 

P** 1 2 0 0 4 8 1 1 0 0 0 -- 

C*** 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 -- 

V
ai

h
e 

4
 

* 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8 4:9 4:10 4:11 -- 

P** 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 -- 

C*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 

*  = vaihekehysn olettamukset (vaihe : oletus) 

** P= oletusten mukaisten kriittisten tapahtumien lukumäärä 

***C= oletusten vastaisten kriittisten tapahtumien lukumäärä 

Taulukko 23 Poikkeamat teknologiayritysten kasvuvaihekehyksen oletuksista. Tapausyritys O5 

Oletus Tärkeimmät poikkeamat 
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1:1 Omistajien tukena on ollut alusta asti ulkopuolinen sijoittaja, jolla on vahva liike-elämän 

tuntemus. 

1:8 Johtaminen ei ole ollut epämuodollista vaan asiat on alusta alkaen päätetty hallituksessa. 

1:10 Omistaja on yrityksessä tärkeä päätöksentekijä, mutta johtoryhmä on ollut alusta asti muka-

na johdon tukena. 

2:6 Tuotantoprosessi oli entuudestaan tuttu eli tuotantoa ei tarvinnut opetella. 

2:9 Hallitus on tärkeä päätöksentekoprosessissa yhdessä pääomistajan kanssa. 

2:11 Teknologian kehittäminen on ollut kallista, joten kassavirta ei ole nopeasti kääntynyt kas-

vuun. 

3:4 Uuden tuotteen myyntiponnistelut veivät jälleenmyyjien huomion alkuperäisestä tuotteesta, 

jonka myynti laski. 

3:8 Organisaatiorakenne on ollut alusta alkaen samanlainen eli hierarkia ei ole lisääntynyt. 

3:9 Budjetteja on hyödynnetty alusta alkaen. 

3:11 Yritys ei ole vielä omavarainen, mutta kassavirta on kääntymässä positiiviseksi. 

4.3  Kasvutarinoiden vertailu teknologiayritysten kasvuvaihekehykseen 

4.3.1  Tapauskuvausten ristiinarviointi: Jyväskylä 

Yhteensä 633 kriittistä tapahtumaa tunnistettiin jyväskyläläisten teknologiayritysten haas-

tatteluista. Kriittisten tapahtumien määrä tapausyrityksissä verrattuna kasvuvaihekehyk-

sen oletuksiin on esitetty alla. Lukumäärältään suurin osa jyväskyläläisten teknologiayri-

tysten kriittisistä tapahtumista oli kasvuvaihekehyksen mukaisia, mutta vain kymmeneen 

olettamukseen ei raportoitu poikkeavia tapahtumia. Haastatteluista ei tunnistettu poik-

keavia tapahtumia koskien konseptointi- ja kehitysvaiheen väittämiä 1:1 (yritys on omis-

tajariippuvainen), 1:9 (kommunikointi tapahtuu kasvokkain), 1:10 (omistaja tekee päätök-

set) sekä 1:11 (organisaatio toimii tuotekehitystiimin tavoin). Kaupallistamisvaiheessa 

poikkeavia tapahtumia ei raportoitu oletuksiin 2:1 (vaihe alkaa varhaisilla referenssi-

asiakkailla), 2:7 (johtamistyyli on osallistuva) ja 2:9 (omistaja / ryhmä partnereita muo-

dostavat hallinnon ytimen). Tasapainon ja uudistumisen vaiheessa kukaan haastatelluista 

ei raportoinut poikkeamia oletuksista 4:2 (yritys kohtaa kiristyvän kilpailun kypsyvässä 

markkinassa), 4:6 (kasvu ja markkinaosuus pyritään säilyttämään uusien tuotesukupol-

vien avulla ja parantamalla kannattavuutta) ja 4:10 (erikoistuneita toimintoja lisätään). 

Konseptoinnin ja kehittämisen ja kaupallistamisen vaiheissa kasvuvaihekehykses-

tä poikkeavia kokemuksia oli kahdeksan olettamuksen kohdalla. Kolmessa yritystarinassa 

oli poikkeamia olettamukseen 1:3 (tavoitteena on ensimmäisten asiakassuhteiden luomi-

nen) ja neljällä yrityksellä olettamukseen 1:12 (kassavirta on tyypillisesti negatiivinen, 

koska yrityksellä ei ole myytävää). Kaupallistamisvaiheessa kolme yritystä raportoi poik-

keamia olettamuksien 2:5 (tunnusomaista tekniset haasteet), 2:6 (yritys oppii rakenta-

maan tuotteen ja valmistamaan sitä) ja 2:11 (negatiivinen kassavirta vähenee) kohdalla. 

Kasvuvaiheessa poikkeavia tapahtumia oli kaikkien oletusten kohdalla. Neljässä yrityk-

sessä oli poikkeavia tapahtumia olettamuksien 3:3 (päätavoitteena on kasvattaa markki-

naosuutta markkinoimalla ja valmistamalla tuotetta) ja 3:4 (yritys valmistaa, myy ja toi-

mittaa tuotteita kasvavalla volyymilla) kohdalla. Tasapainon ja uudistumisen vaiheessa 

kolmella yrityksellä oli poikkeamia oletuksiin 4:1 (yritys kohtaa hidastuvan kasvun), 4:7 

(omistajaa tuetaan tai hänet korvataan ammattijohtajalla tai – tiimillä ja kehittyneitä 

johtamisjärjestelmiä otetaan käyttöön) ja 4:11 (kassavirran kasvu hidastuu). 

 
Taulukko 24 Kriittisten tapahtumien määrä. Jyväskylä 

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 

 P* C**  P* C**  P* C**  P* C** 
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1:1 4 0 2:1 20 0 3:1 18 2 4:1 4 4 

1:2 18 6 2:2 14 1 3:2 24 6 4:2 4 0 

1:3 16 9 2:3 2 2 3:3 32 10 4:3 20 1 

1:4 5 1 2:4 19 3 3:4 11 10 4:4 16 2 

1:5 6 3 2:5 3 4 3:5 24 2 4:5 2 1 

1:6 5 1 2:6 2 8 3:6 21 1 4:6 2 0 

1:7 4 2 2:7 3 0 3:7 11 6 4:7 2 10 

1:8 6 3 2:8 3 1 3:8 21 8 4:8 12 5 

1:9 1 0 2:9 15 0 3:9 3 1 4:9 3 2 

1:10 3 0 2:10 3 2 3:10 4 3 4:10 1 0 

1:11 7 0 2:11 10 3 3:11 4 1 4:11 0 4 

1:12 6 9 -- -- -- 

Muita 

tapah-

tumia: 

23 Muita  

tapah-

tumia: 

24 Muita  

tapah-

tumia: 

52 Muita  

tapah-

tumia: 

27 

* P= olettamuksen mukaisten tapahtumien lukumäärä 

**C= olettamuksen vastaisten tapahtumien lukumäärä 

Taulukko 25 Oletusten mukaisia ja vastaisia tapahtumia raportoineet yritykset. Jyväskylä 

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 

 P* C**  P* C**  P* C**  P* C** 

1:1 3 0 2:1 5 0 3:1 4 2 4:1 2 3 

1:2 4 2 2:2 4 1 3:2 4 1 4:2 3 0 

1:3 5 3 2:3 1 1 3:3 5 4 4:3 4 1 

1:4 2 1 2:4 4 2 3:4 4 4 4:4 3 2 

1:5 2 2 2:5 2 3 3:5 4 2 4:5 1 1 

1:6 2 1 2:6 2 3 3:6 5 1 4:6 2 0 

1:7 1 2 2:7 2 0 3:7 5 3 4:7 1 3 

1:8 4 2 2:8 1 1 3:8 5 3 4:8 3 2 

1:9 1 0 2:9 3 0 3:9 3 1 4:9 3 2 

1:10 3 0 2:10 3 2 3:10 2 2 4:10 1 0 

1:11 2 0 2:11 2 3 3:11 2 1 4:11 0 3 

1:12 1 4 -- -- -- 

* P= olettamuksen mukaisia tapahtumia raportoineiden yritysten lukumäärä 

**C= olettamuksen vastaisia tapahtumia raportoineiden yritysten lukumäärä 

4.3.2  Tapauskuvausten ristiinarviointi: Oulu 

Yhteensä 533 kriittistä tapahtumaa tunnistettiin oululaisten teknologiayritysten haastatte-

luista. Kriittisten tapahtumien määrä tapausyrityksissä verrattuna kasvuvaihekehykseen 

on esitetty alla. Lukumäärältään suurin osa oululaisten teknologiayritysten kriittisistä ta-

pahtumista oli kasvuvaihekehyksen mukaisia, mutta kahteenkymmeneen olettamukseen ei 

raportoitu poikkeavia tapahtumia. Haastatteluista ei tunnistettu poikkeavia tapahtumia 

koskien konseptointi- ja kehitysvaiheen väittämiä 1:5 (keskeiset tehtävät liittyvät kohde-

markkinan tunnistamiseen), 1:7 (toimivan prototyypin kehittäminen on aloitettu) ja 1:11 

(organisaatio toimii tuotekehitystiimin tavoin). Kaupallistamisvaiheessa poikkeavia ta-

pahtumia ei raportoitu oletuksiin 2:1 (vaihe alkaa varhaisilla referenssiasiakkailla), 2:2 

(tavoitteena on aito liiketoiminta ja tuotteen kaupallistaminen), 2:5 (tekniset haasteet) ja 

2:10 (resurssien hankinta ja selviytyminen ovat keskeisessä roolissa). Kasvun vaiheessa 

poikkeavia tapahtumia ei raportoitu oletuksiin 3:1 (tuotanto-osaaminen ja tuotteen tekni-

nen toimivuus johtavat nopeaan kasvuun), 3:5 (yritys pitää huolta tehokkuudesta ja vai-

kuttavuudesta rakenteiden ja prosessien kautta), 3:6 (uudet asiakkaat ja markkinakanavat 

vaativat jatkuvaa huomiota) ja 3:10 (erikoistuneempia toimintoja otetaan harkintaan ja 
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käyttöön). Oululaisista tapausyrityksistä yksikään ei ollut kokonaan siirtynyt tasapainon ja 

uudistamisen vaiheeseen, mutta muutamalla yrityksellä oli toiminnassaan jo osittain tasa-

painovaiheelle tyypillisiä piirteitä. 

 Konseptoinnin ja kehittämisen vaiheessa kasvuvaihekehyksestä poikkeavia koke-

muksia oli yhdeksän oletuksen kohdalla. Neljässä yritystarinassa oli poikkeamia oletta-

mukseen 1:8 (johtaminen on epämuodollista, joustavaa ja luovaa). Kaupallistamisen vai-

heessa neljä yritystä raportoi poikkeavia tapahtumia oletukseen 2:11 (negatiivinen kassa-

virta vähenee) sekä kolme yritystä oletuksiin 2:6 (yritys oppii rakentamaan tuotteen ja 

valmistamaan sitä) ja 2:9 (omistaja/partnerit muodostavat hallinnon ytimen). Kasvun 

vaiheessa poikkeavia tapahtumia raportoi kolme yritystä oletuksiin 3:7 (nopea kasvu joh-

taa henkilöstöongelmien kasaantumiseen) ja 3:11 (positiivinen kassavirta lisääntyy nope-

asti).  

 
Taulukko 26 Kriittisten tapahtumien määrä eri vaiheissa. Oulu 

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 

 P* C**  P* C**  P* C**  P* C** 

1:1 9 1 2:1 14 0 3:1 4 0 4:1 1 0 

1:2 26 2 2:2 15 0 3:2 6 1 4:2 1 0 

1:3 21 2 2:3 6 2 3:3 2 1 4:3 4 0 

1:4 16 1 2:4 19 1 3:4 1 4 4:4 6 0 

1:5 17 0 2:5 13 0 3:5 12 0 4:5 0 1 

1:6 5 2 2:6 8 4 3:6 20 0 4:6 2 0 

1:7 11 0 2:7 6 1 3:7 6 4 4:7 2 0 

1:8 5 13 2:8 3 1 3:8 10 1 4:8 2 0 

1:9 3 3 2:9 12 5 3:9 2 1 4:9 0 2 

1:10 4 9 2:10 3 0 3:10 1 0 4:10 0 0 

1:11 8 0 2:11 6 7 3:11 4 3 4:11 1 0 

1:12 6 1 --   --   --   

Muita  

tapah-

tumia 

67 Muita  

tapahtu-

mia 

58 Muita  

tapah-

tumia 

55 Muita  

tapah-

tumia 

11 

* P= oletusten mukaisten kriittisten tapahtumien lukumäärä 

**C= oletusten vastaisten kriittisten tapahtumien lukumäärä 

Taulukko 27 Oletusten mukaisia ja vastaisia tapahtumia raportoineet yritykset. Oulu 

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 

 P* C**  P* C**  P* C**  P* C** 

1:1 3 1 2:1 5 0 3:1 3 0 4:1 1 0 

1:2 4 1 2:2 4 0 3:2 3 1 4:2 1 0 

1:3 5 1 2:3 4 1 3:3 2 1 4:3 2 0 

1:4 5 1 2:4 4 1 3:4 1 2 4:4 2 0 

1:5 4 0 2:5 5 0 3:5 4 0 4:5 0 1 

1:6 4 1 2:6 4 3 3:6 4 0 4:6 1 0 

1:7 3 0 2:7 4 1 3:7 3 3 4:7 1 0 

1:8 4 4 2:8 2 1 3:8 4 1 4:8 2 0 

1:9 2 2 2:9 4 3 3:9 2 1 4:9 0 2 

1:10 3 2 2:10 2 0 3:10 1 0 4:10 0 0 

1:11 4 0 2:11 3 4 3:11 2 3 4:11 1 0 

1:12 4 1 -- -- -- 

* P= olettamuksen mukaisia tapahtumia raportoineiden yritysten lukumäärä 

**C= olettamuksen vastaisia tapahtumia raportoineiden yritysten lukumäärä 
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4.3.3  Kasvuvaihekehystä tukevat ja siitä poikkeavat tapahtumat 

Tutkimushaastatteluista poimittiin kertomuksista esiin tulleet tapahtumat, jotka poikkea-

vat teknologiayritysten kasvuvaihekehyksen oletuksista. Kunkin yrityksen kohdalla il-

menneet poikkeamat on taulukoitu yritystarinan yhteyteen edellisessä luvussa. Kasvuvai-

hekehyksen olettamukset verrattuna tapausyritysten kasvutarinoihin kokoava taulukko on 

esitelty tämän kappaleen lopussa. Kasvuvaihekehyksessä on useita oletuksia, joista poik-

keavia kokemuksia ei tullut haastatteluissa ilmi kummassakaan liiketoimintaympäristössä. 

Konseptoinnin ja kehityksen vaiheessa ei raportoitu poikkeamia olettamuksesta organi-

saatio toimii tuotekehitystiimin tavoin (1:11). Kaupallistamisvaiheessa ei raportoitu poik-

keavia tapahtumia väittämään: vaihe alkaa varhaisilla referenssiasiakkailla (2:1). Tasa-

paino- ja uudistumisvaiheeseen oli ehtinyt kolme tapausyritystä. Näistä kenenkään tarina 

ei poikennut väittämistä ”yritys kohtaa kiristyvän kilpailun kypsyvässä markkinassa” 

(4:2), ”kasvu ja riittävä markkinaosuus pyritään säilyttämään uusien tuotesukupolvien 

avulla ja parantamalla kannattavuutta” (4:6) ja ”erikoistuneita toimintoja lisätään” 

(4:10).  

Taulukko 29 avaa tarkemmin kasvuvaihekehyksen oletuksista poikkeavia tapah-

tumia. Teknologiayritysten kasvuvaihekehyksestä poiketen neljällä tapausyrityksellä oli 

jo valmiina laajat kontaktiverkostot sekä ensimmäiset asiakassuhteetkin heti konseptointi- 

ja kehitysvaiheessa eli ensimmäisten asiakassuhteiden luomiseen ei tarvinnut kohdistaa 

paljon resursseja. Kehyksen mukaan johtaminen alkuvaiheessa olisi epämuodollista, jous-

tavaa ja luovaa, mutta ainakin kuudessa tapausyrityksessä strateginen johtaminen ja joh-

toryhmätyöskentely ovat olleet mukana alusta alkaen.  

Kaupallistamisvaiheessa tärkeimmät poikkeamat kasvuvaihekehykseen liittyvät 

kehyksen tuotepainotteisuuteen. Ainakin seitsemässä tapausyrityksessä liiketoiminta pe-

rustuu enemmän teknologiapohjaiseen asiantuntijuuteen tai projektiosaamiseen kuin var-

sinaiseen valmiin tuotteen myymiseen. Yritystä edeltävän vastaavan liiketoiminnan ja 

tuotantotavan entuudestaan tuntevien työntekijöiden ansiosta yrityksissä ei tarvitse opetel-

la rakentamaan ja valmistamaan tuotetta. Kehys olettaa negatiivisen kassavirran vähene-

vän kaupallistamisvaiheessa, mutta jopa seitsemällä tapausyrityksellä oli olettamuksesta 

poikkeavia tapahtumia. Joko yrityksen kassavirta oli positiivinen alusta alkaen tai toisaal-

ta kalliin tuotekehitysvaiheen jälkeen kassavirta ei käänny myyntiliiketoiminnalla positii-

viseksi vielä kaupallistamisvaiheessakaan. Kasvuvaiheessa mielenkiintoinen kehyksen 

oletuksesta poikkeama on henkilöstöongelmien vähyys. Oletuksen mukaan kasvu johtaa 

henkilöstöongelmien kasaantumiseen, mutta kuudessa tapausyrityksessä tällaisia ongel-

mia ei ole ollut.  
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Taulukko 28 Kasvuvaihekehyksen oletukset tapausyrityksiin verrattuina 

Vaihe (vaiheet voivat 

sijoittua ajallisesti 

päällekkäin) 

Vaihekuvaus 

1 Konseptointi ja kehi-

tys 

Konseptointi-ja kehitysvaiheessa yritys on omistajariippuvainen (O). Yrityksen 

tavoitteena on tuotteen/teknologian kehittäminen ja ensimmäisten asiakassuh-

teiden luominen. Keskeiset tehtävät liittyvät liikeideaan, kohdemarkkinan 

tunnistamiseen (J) ja resursointiin. Toimivan prototyypin kehittäminen on aloi-

tettu (J). Johtaminen on epämuodollista, joustavaa ja luovaa, kommunikointi 

tapahtuu kasvokkain (O), ja omistaja tekee päätökset (O). Organisaatio toimii 

tuotekehitystiimin tavoin. Kassavirta on tyypillisesti negatiivinen, koska 

yrityksellä ei ole myytävää. 

2 Kaupallistaminen Vaihe alkaa varhaisilla referenssiasiakkailla. Tavoitteena on aito liiketoi-

minta ja tuotteen kaupallistaminen (J). Vaiheelle on luonteenomaista varhainen 

tuotanto ja markkinointi sekä tekniset haasteet (J). Yritys oppii rakentamaan 

tuotteen ja valmistamaan sitä. Johtamistyyli on osallistuva (O) ja käytännön 

tekemistä koordinoiva. Omistaja ja/tai ryhmä partnereita muodostavat hallin-

non ytimen (O). Resurssien hankinta ja selviytyminen ovat keskeisessä roolissa 

(J). Negatiivinen kassavirta vähenee. 

3 Kasvu Tuotanto-osaaminen ja tuotteen tekninen toimivuus johtavat nopeaan kasvuun 

(J) ja jatkuvaan muutokseen. Päätavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta 

markkinoimalla ja valmistamalla tuotetta. Yritys valmistaa, myy ja toimittaa 

tuotteita kasvavalla volyymilla ja pitää huolta tehokkuudesta ja vaikuttavuu-

desta rakenteiden ja prosessien kautta (J). Uudet asiakkaat ja markkinakana-

vat vaativat jatkuvaa huomiota (J). Nopea kasvu johtaa henkilöstöongelmien 

kasautumiseen. Omistaja ja/tai omistajat ovat toiminnassa edelleen keskeisiä, 

vaikka hierarkia lisääntyykin. Budjetteja käytetään kommunikoinnissa aiempaa 

enemmän. Erikoistuneempia toimintoja otetaan harkintaan ja käyttöön (J). 

Positiivinen kassavirta lisääntyy nopeasti. 

4 Tasapaino /  

uudistuminen 

Yritys kohtaa hidastuvan kasvun (J) ja kiristyvän kilpailun kypsyvässä 

markkinassa. Uuden tuotesukupolven lanseeraaminen sekä toiminnan tehok-

kuus ja vaikuttavuus vaativat ponnistelua (J). Uusien markkinoiden tunnista-

minen on välttämätöntä, jotta yritys voi uusiutua (J). Kustannusten hallinta ja 

tuottavuus ovat keskeisimmät huolenaiheet. Kasvu ja riittävä markkina-

osuus pyritään säilyttämään uusien tuotesukupolvien avulla ja paranta-

malla kannattavuutta. Omistajaa tuetaan tai hänet korvataan ammattijohta-

jalla tai -tiimillä ja kehittyneitä johtamisjärjestelmiä otetaan käyttöön (J). 

Strategiat, pelisäännöt ja toimintakehyst standardisoidaan ja formalisoidaan 

(J). Työntekijät erikoistuvat ja riskien karttaminen yleistyy. Erikoistuneita 

toimintoja lisätään. Kassavirran kasvu hidastuu (J). 

Viittaukset: lihavointi = ei kasvuvaihekehyksestä poikkeavia kokemuksia tapausyrityksissä; alleviivaus 

= eniten poikkeavia kokemuksia (3-4 tapausyritystä molemmissa kaupungeissa); (O) = poikkeamia vain 

Oulussa; (J) = poikkeamia vain Jyväskylässä 
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Taulukko 29 Kasvutarinoiden poikkeamat kasvuvaihekehyksen oletuksista 

Oletus Poikkeamat Jyväskylässä Poikkeamat Oulussa 

1:1 ei mainittuja poikkeamia Yrittäjän tukena on ollut alusta asti ulkopuolinen sijoittaja, jolla on vahva liike-elämän 

tuntemus. (O5) 

1:2 Tavoitteena ei ollut tuote vaan asiakkaalle räätälöity projektiosaaminen. (J3 + J4) 

 

Yrityksen liiketoiminta oli jatkumoa aiemmalle yritykselle, joten varsinaista konseptointia 

ja kehitystä ei tarvinnut tehdä. (O4) 

1:3 Laajat kontaktit ja ensimmäiset asiakassuhteet olivat jo valmiina yritystä perustettaessa. (J2 + J3 

+J4) 

Yrityksellä oli asiakassuhteet valmiin alkuperäisen yrityksen jäljiltä ja asiakkaat olivat 

tukemassa tapausyrityksen perustamista. (O4) 

1:4 Liiketoimintaa koskevat päätökset tehtiin jo valmisteluvaiheessa ennen yrityksen perustamista. (J3) Keskeiset ideat eivät liittyneet liikeideaan vaan toimivan prototyypin kehittämiseen (tekno-

logiaan). (O1) 

1:5 Yrittäjä tunsi kohdemarkkinan entuudestaan (J1) tai kohdemarkkinan tunnistaminen oli tehty jo 

ennen yrityksen perustamista (J3). 

ei mainittuja poikkeamia 

1:6 Resursointiin liittyvät päätökset oli tehty jo ennen yrityksen perustamista. (J3) Resursoimista ei huomioitu alussa tarpeeksi, kun yritys yritti toteuttaa laajan kokonaisrat-

kaisun pienellä henkilöstömäärällä fokusoitumisen sijaan. (O1) 

1:7 Perustajayrittäjällä oli alusta alkaen selvää, millaista tuotetta yrityksessä tehdään eikä varsinaista 

prototyyppiä tarvittu. (J2) 

Prototyypin kehittäminen ei sovellu räätälöitäviin asiantuntijapalveluihin. (J3) 

ei mainittuja poikkeamia 

1:8 Yrityksessä on kehitetty muodollisia päätöksentekojärjestelmiä johtoryhmineen alusta alkaen. (J3)  

Johtaminen on ollut strategista ja hallitustyöskentelyyn perustuvaa alusta alkaen. (J4) 

Hallitustoiminta on aloitettu jo alkuvaiheessa. Mukana rahoittajia. (O1) 

Yrityksessä on kehitetty prosesseja ja aloitettu hallitustyöskentely alusta alkaen. (O2 + O5) 

Johtaminen on ollut hyvin muodollista ja vähemmän joustavaa. (O4) 

1:9 ei mainittuja poikkeamia Rahoittajien ja omistajien välinen kommunikaatio ei ole aina ollut saumatonta. (O1) 

Kommunikaatio johdon ja henkilöstön välillä ei ole aina tapahtunut kasvokkain johtuen 

muun muassa maantieteellisestä sijainnista. (O4) 

1:10 ei mainittuja poikkeamia Hallituksessa on mukana ulkopuolisia toimialan asiantuntijoita. (O2) 

Omistaja on yrityksessä tärkeä päätöksentekijä, mutta johtoryhmä on ollut alusta asti mu-

kana johdon tukena. (O5) 

1:11 ei mainittuja poikkeamia ei mainittuja poikkeamia 

1:12 Kassavirta oli positiivinen. (J1 + J2 + J3 +J4) Kassavirta oli positiivinen. (O3) 

2:1 ei mainittuja poikkeamia ei mainittuja poikkeamia 

2:2 Liiketoiminta oli aitoa jo yrityksen aloittaessa toimintansa. (J2) ei mainittuja poikkeamia 

2:3 Varhainen tuotanto ei kuvaa yrityksen toimintaa. (J3) Tuotteen varhaista tuotantoa ei ole tehty missään vaiheessa vaan tavoitteena on heti ollut 

volyymituotantokyvykkyys. (O2) 

2:4 Yrityksen ei tarvinnut tehdä markkinointia, koska sillä oli kaksi vakaata julkista organisaatiota 

asiakkaina. (J2) 

Varsinaista markkinointia tai myyntiä ei juuri tehty vaan asiakastyöt johtivat uusiin ilman erityistä 

ponnistelua. (J4) 

Markkinointia ei ole tehty vaan se on perustunut ilmaiseen näkyvyyteen. (O2) 

2:5 Tekniset haasteet eivät olleet ongelma. (J1+J2 + J3) ei mainittuja poikkeamia 

 

 

Oletus Poikkeamat Jyväskylässä Poikkeamat Oulussa 
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2:6 Yrityksessä osattiin valmistaminen jo aikaisemmin. (J1)  

Yrityksessä ei varsinaisesti valmisteta fyysistä tuotetta. (J1+J3+J4) 

Yritys valmistaa tuotteita asiakkaiden toiveiden mukaan eli tuotannolla on valmius tuottaa 

monenlaisia, räätälöityjä tuotteita. (O3) 

Yritys perustettiin vastaavanlaisen liiketoiminnan loppuessa, joten työntekijöillä oli hyvä 

tuotanto-osaaminen jo entuudestaan. (O4) 

Tuotantoprosessi oli entuudestaan tuttu eli tuotantoa ei tarvinnut opetella. (O5) 

2:7 ei mainittuja poikkeamia Johto toimi tässä vaiheessa Helsingissä, vaikka tuotanto oli Oulussa. (O4) 

2:8 Toiminta koettiin työyhteisössä hallitsemattomaksi ilman tiiviisti osallistuvaa johtajaa. (J2) Johdon tyyli ei ole ollut käytännön tekemistä koordinoiva. Toimiva yhteys paikallisen 

johdon ja korkeimman johdon väliltä puuttui. Johto oli Helsingissä, tuotanto ja keskijohto 

Oulussa. (O4) 

2:9 ei mainittuja poikkeamia Johtoryhmään kuuluu omistajien lisäksi henkilöstön edustajia ja vastuualueet on jaettu. 

(O2) 

Hallituksessa on omistajien lisäksi ulkopuolinen jäsen. (O3) 

Hallitus on tärkeä päätöksentekoprosessissa yhdessä pääomistajan kanssa. (O5) 

2:10 Taistelu selviytymisestä ei ollut keskeisessä roolissa. (J1) 

Nopeasti käynnistyneen kaupallistamisen vuoksi yrityksen ei tarvinnut kamppailla selviytymisen 

kanssa. (J2) 

ei mainittuja poikkeamia 

2:11 Yrityksellä oli asiakkaana kaksi vakaata julkista organisaatiota eli kassavirran hallinnassa ei ollut 

ongelmia. (J2) 

Kassavirta ei ollut negatiivinen. (J4 + J5) 

Negatiivinen kassavirta jopa kasvoi kaupallistamisvaiheessa, kun kulut kasvoivat mutta 

varsinaisia asiakkaita ei vielä ollut. (O1) 

Tulorahoitus ei kääntänyt vielä kassavirtaa positiiviseksi, mutta yritys toimi ulkopuolisella 

rahoituksella. (O2) 

Yrityksen kassaa rasittaa edelleen ylivelkaantuminen aikaisemmassa vaiheessa. (O4) 

Teknologian kehittäminen on ollut kallista, joten kassavirta ei ole nopeasti kääntynyt kas-

vuun. (O5) 

3:1 Projektiosaamisen konseptia ei pysty monistamaan samalla tavalla kuin tuotetta eli yrityksen kasvu 

ei välttämättä ollut yhtä nopeaa. (J4) 

Kasvu on ollut koko ajan tasaista. (J5) 

ei mainittuja poikkeamia 

3:2 Yrityksen toimiala on hyvin hitaasti muuttuva eikä markkinointiakaan ole tarvinnut muuttaa. (J5) Yrityksen fokus on säilynyt samassa perusliiketoiminnassa. (O4) 

3:3 Päätavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta markkinoimalla ja myymällä, sillä tuotteen valmista-

minen ei oikein sovellu tähän yritykseen. (J1) 

Yrityksessä haettiin nopeaa kasvua palkkaamalla lisää henkilöstöä, mutta myynti ei lähtenytkään 

vastaavasti kasvuun. (J2) 

Yrityksessä on etsitty uusia markkinoita ja markkinaa-alueita kasvun jatkamiseksi. (J3) 

Yrityksellä on lähes 100 % markkinaosuus omalla toimialallaan. (J5) 

Yritys ei valmista bulkkituotetta vaan toiminta-alustaa, joten kuvaus ei ole sopiva. (O1) 

3:4 Yritys myy konseptoitua tuotetta kasvavalle asiakasmäärälle, ei yhtä tuotetta kasvavalla volyymil-

la. (J1) 

Myyntihenkilöstön lisääminen ei kasvattanutkaan tilauskantaa eikä tuotantoa. (J2) 

Asiakkaiden yllättäen tekemät ostotilausten pienennykset ovat johtaneet jopa yt-menettelyyn. (J4) 

Maailmantalouden yleinen romahdus kutisti tilauskannan muutamaksi kuukaudeksi. (J5) 

Viranomaistoiminnan muutokset ovat hidastaneet myyntiä. (O4) 

Uuden tuotteen myyntiponnistelut veivät jälleenmyyjien huomion alkuperäisestä tuottees-

ta, jonka myynti laski. (O5) 

Oletus Poikkeamat Jyväskylässä Poikkeamat Oulussa 
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3:5 Tiedonkulkuprosessissa asiakkailta tuotekehitykseen on kehitettävää. (J1) 

Markkinointia tehtiin suunnittelemattomasti uusille toimialoille, mikä kulutti resursseja. (J2) 

 

ei mainittuja poikkeamia 

3:6 Yrityksellä on enimmäkseen toimialan vakiintuneet asiakasyritykset eli uusia asiakkaita ei juuri 

tule. (J5) 

ei mainittuja poikkeamia 

3:7 Henkilöstömäärän kasvu ei ole johtanut ongelmiin. (J1 + J3 +J4)) Henkilöstöongelmia ei ole ollut. (O1) 

Henkilöstön vaihtuvuus on ollut pientä. (O2) 

Koska yrityksellä ei ole nopeaa kasvua, ei synny myöskään henkilöstöongelmia. (O4) 

3:8 Omistaja on luovuttamassa toimitusjohtajan tehtävät ulkopuoliselle henkilölle. Hierarkia ei ole 

kasvanut. (J1) 

Hierarkia on pidetty matalana koko ajan. (J4 + J5) 

Organisaatiorakenne on ollut alusta alkaen samanlainen eli hierarkia ei ole lisääntynyt. 

(O5) 

3:9 Yrityksessä ei tehdä etukäteisbudjetointia. (J5) Budjetteja on hyödynnetty alusta alkaen. (O5) 

3:10 Samat henkilöt hoitavat erilaisia tehtäviä. (J1) 

Yrityksessä ei tunnisteta olevan erikoistuneita toimintoja käytössä. (J5) 

ei mainittuja poikkeamia 

3:11 Kassavirrassa ei näy nopeaa kasvua vaan kasvu on ollut koko ajan tasaista. (J5) Negatiivinen kassavirta vähenee mutta ei ole kääntynyt positiiviseksi. (O1) 

Yritys on edelleen tappiollinen. (O2 + O5)  

4:1 Yritys ei ole vielä kohdannut hidastuvaa kasvua vaan odotuksissa on uuden sukupolven tuotteen 

tuoma uusi kasvu-ura. (J2) 

Alkuperäisellä liiketoiminta-alueella kasvu on hidastuvaa, mutta kokonaisuutena yritys tähtää 

uusilla tuotteilla, toimialoilla ja markkina-alueilla kasvuun. (J4) 

Ei hidastuvaa kasvua. (J5) 

ei mainittuja poikkeamia 

4:2 ei mainittuja poikkeamia ei mainittuja poikkeamia 

4:3 Uuden sukupolven tuotteita on lanseerattu jo aiemmin. (J4) ei mainittuja poikkeamia 

4:4 Yrityksessä keskitytään tällä hetkellä olemassa olevien asiakkaiden tarpeisiin. (J2) 

Tarvetta uusien markkinoiden etsimiseen ei ole. Yrityksellä on selkeä kohdemarkkina, jossa on 

valtavasti markkinapotentiaalia. (J5) 

ei mainittuja poikkeamia 

4:5 Kustannusten hallinta ei ole missään vaiheessa ollut keskeinen huolenaihe. (J2) Kustannusten hallinta ja tuottavuus eivät ole keskeisimpiä huolenaiheita. (O4) 

4:6 ei mainittuja poikkeamia ei mainittuja poikkeamia 

4:7 Omistaja on ottanut takaisin irtisanotun toimitusjohtajan tehtävät eli omistajaa ei ole korvattu 

ammattijohtajilla. (J2) 

Yrityksessä ei ole tavoitteena korvata omistajia ammattijohtajilla. (J3 + J4) 

ei mainittuja poikkeamia 

4:8 Yrityksessä on tehty strategia ja standardisoitu toimintamalleja alusta alkaen. (J3) 

Vaikka yrityksessä on mietitty strategiaa ja toimintamalleja, on yrityksen toiminta vapaampaa kuin 

oletus standardisoimisesta ja formalisoimisesta. Kirjallista strategiaa ei ole. (J4) 

ei mainittuja poikkeamia 

4:9 Uusia tuotteita lanseeratessa ja uusille toimialoille siirtyessä yritys joutuu ottamaan riskejä. (J4) 

Yrityksessä otetaan vielä tietoisesti riskejä. (J5) 

Työntekijöiden moniosaamista kannustetaan erikoistumisen sijaan. (O4) 

4:10 ei mainittuja poikkeamia ei mainittuja poikkeamia 

4:11 Kassavirran kasvun ei uskota hidastuvan. (J2 + J4 + J5) ei mainittuja poikkeamia 
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5 Tulokset: Toimialan erityispiirteet ja 

liiketoimintaympäristöt 

Toinen tutkimuskysymys oli, millaisia ovat teknologiayritysten kasvun erityispiirteet 

valituissa konteksteissa. Tunnistetut teknologiayritysten kasvun erityispiirteet voidaan 

jakaa kahteen pääluokkaan: suomalaiseen kontekstiin liittyvät erityispiirteet ja kaupun-

kiympäristöihin liittyvät erityispiirteet. Yleisemmät suomalaiseen kontekstiin liittyvät 

erityispiirteet voidaan jakaa neljään pääryhmään, jotka on esitelty alla.  

5.1  Suomalaiseen kontekstiin liittyviä erityispiirteitä 

Haastatteluiden analysoinnissa tunnistettiin useita kriittisiä tapahtumia, jotka poikkeavat 

kasvuvaihekehyksen oletuksista tai joita on vaikea sovittaa ennakko-oletuksiin. Nämä 

tapahtumat auttamat tunnistamaan teknologiayritysten kasvun erityispiirteitä, joita ylei-

nen kasvuvaihekehys ei tuo esiin. Nämä erityispiirteet auttavat kehittämään paremmin 

toimialaan tai toimintaympäristöön sovellettavia kasvumalleja. Seuraavassa on kuvattu 

näitä liiketoimintaympäristöön ja toimialaan liittyviä erityispiirteitä. 

5.1.1  Henkilöstön saatavuus, sitoutuneisuus ja osaaminen 

Osaavan henkilöstön ja toimivan työyhteisön merkitys tuli esiin useissa haastatteluissa. 

Kasvuvaihekehyksessä ei ole erikseen oletuksia, joihin henkilöstön saatavuuteen, rekry-

tointiin tai osaamiseen liittyvät tapahtumat voisi liittää. Rekrytointi voi olla tehtävästä ja 

yrityksen toimialasta riippuen helppoa tai jopa hyvin hankalaa. Teknologiayrityksissä 

enenevässä määrin osa liiketoiminnasta koskee palveluita. Sen myötä asiakaspalvelua 

tekevien henkilöiden merkitys on erityisen tärkeä. Toisaalta koko tuotekehitys- ja toimi-

tusketjun tulee toimia asiakkaan näkökulmasta sujuvasti. Hyvä työilmapiiri ja tiimien 

välinen viestintä edistävät myös uusien tuotteiden kehittämistä. 

”Jos meillä ei olis oikeesti tommosta porukkaa tekemässä sitä, ketkä osaa ja on 

kiinnostuneita ja on sitoutuneita saamaan asiat valmiiks aikataulussa, niin tus-

kin oltas siinä pisteessä missä ollaan.” (tapausyritys J4, liiketoimintajohtaja) 

”Asiakkaat on kaikkein tärkein ja henkilökunta tulee seuraavaksi. Asiakkaita pi-

tää olla ja henkilökuntaa, jotka toteuttaa asiakkaiden tarpeita.” (tapausyritys 

J5, toimitusjohtaja) 

Lisääntyvä liiketoiminta tuo mukanaan rekrytointitarvetta. Lisähenkilöstön palkkaami-

sen oikea ajankohta on mietittävä tarkkaan. Rekrytoinnissa halutaan olla myös enna-
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koivia, jottei ajauduta kiireen aiheuttaman pakon edessä valitsemaan tehtävään huonosti 

soveltuvaa henkilöä. Esimerkiksi myyntihenkilöstöä tarvitaan, kun yrityksellä on myy-

tävä tuote tai palvelu, mutta liian aikaisin palkattu myyntihenkilöstö ei ole yritykselle 

kannattavaa. Onnistuneet henkilövalinnat ovat avainasemassa yrityksen kaikissa vai-

heissa. Liiketoimintaa käynnistävän ydintiimin tavoitteiden on oltava yhtenäiset ja tii-

min jokaisen jäsenen on täydennettävä kokonaisuutta omalla erityisosaamisellaan tai 

kontakteillaan. Pienessä yrityksessä jokaisen rekrytoinnin onnistuminen on tärkeää. 

”Noissa ekoissa vaiheissa, että siinähän vähän jo myyjiä palkattiin ja muutama 

semmonen ehkä vähän liiankin aikaisin ja sitten niistä jouduttiin luopumaan, 

koska ei ollu oikeen mitään myytävää eikä konseptoitavaa.” (tapausyritys J1, 

tuotekehitysjohtaja) 

”Ei lähdetä rekryämään siinä vaiheessa, kun on kiire, silloin ollaan myöhässä. 

Se on semmoista proaktiivista se homma.” (tapausyritys J3, liiketoimintajohta-

ja) 

Rekrytointiprosessin sujuvuus liittyy tarjolla olevan työtehtävän sisältöön. Myyntitehtä-

viin hakeutuvien määrä on haastateltavien kokemuksen alhaisempi ja vaihtuvuus suu-

rempaa kuin ohjelmointi- ja tuotekehityspuolella. Rekrytoinnit voivat olla erityisen 

haastavia, jos avoinna oleva tehtävä vaatii erikoisosaamista, jota paikkakunnalla tai ko-

ko Suomessa ei ole saatavilla. Rekrytointi on helpompaa, kun yritys on saavuttanut tun-

nettavuutta toimialalla. Uudet työntekijät vaativat yrityksen toimialasta ja erikoistumi-

sesta riippuen koulutusjakson, joka vaatii pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta yrityk-

sen operatiiviselta johdolta.  

”[Uusien työntekijöiden] työn ohjaaminen on ehkä semmonen kaikista isoin 

homma operatiivisessa hommassa, tai siinä projektiliiketoiminnassa, että pys-

tyy sitten ajamaan niitä sisään ja huolehtimaan, et ne tekee asiat niinku toi-

mialalla ne pitää tehdä.” (tapausyritys J3, toimitusjohtaja) 

”Me kuitenkin myydään tosi teknistä ratkasua, ja myyjäkaverit ei useinkaan oo 

niin teknisiä kavereita, niin pelkästään tuotteen kouluttaminen ja näin ottaa 

aikaa.” (tapausyritys O2, toimitusjohtaja) 

”Huomaa nyt rekrytoinnissakin, jonkun tietyn thresholdin yli ollaan menty. Puo-

li vuotta sitten panin sales managerin paikan auki, niin sinne tuli ihan hakijoita, 

mutta sieltä ehkä kourallinen oli just sitä, mitä me halutaan. Mutta nyt kun pis-

tää paikan auki, niin meille tulee ihan valtavasti sellaisia hakijoita.” (tapausyri-

tys O2, talous- ja henkilöstöjohtaja) 

Toisinaan kysyntä ja tarjonta eivät tunnu kohtaavan. Yksi ratkaisu työvoiman saatavuu-

teen tapausyrityksissä on ollut keskittyä palkkaamaan nuoria ja vastavalmistuneita, joi-

den koetaan olevan helpommin sitoutettavia ilman aiemmista työpaikoista opittuja käy-

täntöjä. TE-keskusten kautta järjestetyt harjoittelujaksot ovat olleet työnantajan ja työn-

tekijän kohtaamisen kannalta hyödyllisiä. Myös korkeakoulujen työharjoitteluiden ja 

opinnäytetöiden tekijöitä on palkattu työsuhteisiin, jos opiskelijalla on ollut yrityksen 

toimintaan liittyvää osaamista ja henkilö on vaikuttanut tehtävään soveltuvalta. Sopivan 

työntekijän osuessa kohdalle yrityksissä ollaan valmiita jopa räätälöimään työtehtävä 

sellaiseksi, että mieluinen osaaja voidaan palkata. 

”Me on pyritty löytään semmosia nuoria kykyjä tavallaan, joita me pystytään 

itse kouluttaan.” (tapausyritys J1, tuotekehitysjohtaja) 
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” Hän on siinä TE-keskuksen koulutuksessa, niin hän saa meillä sitä tehdä, niin 

se on molemmille hyödyksi. Ja tarkotushan meillä tietenkin on, että hän sitten 

jää sen harjotteluajan jälkeen, et pystytään työllistämään.” (tapausyritys O2, 

talous- ja henkilöstöjohtaja) 

” Meil on tullu paljo ihmisiä töihin, että ne on tullu jonku koulutusohjelman 

kautta on otettu ensinnä puoleksi vuojeksi. Ei meil oo ees mitään paikkaa ollu 

avoinna, mut sitte se ihminen on vaan löytäny sieltä sen tehtävänkuvansa ja 

jääny sitte taloon ja koettu tarpeelliseksi, ja siit se on vaan se tehtävänkuva 

muodostunu.” (tapausyritys O5, toimitusjohtaja) 

Nuoressa organisaatiossa voi olla paljon henkilöstön vaihtuvuutta. Start-up – yritys voi 

tuntua riskialttiilta työpaikalta, jonka jatkuvuudesta ei ole varmuutta. Nuori yritys ei 

välttämättä onnistu houkuttelemaan kaikkein osaavimpia työntekijöitä, joilla on mah-

dollisuus valita varmempia työnantaja.  

”Alkuvaiheessa siinä on vaikeuksia se, että sä et pysty houkuttelemaankaan 

ihan parhaita ihmisiä. Että ne ihmiset, jotka tullee, niin ne on ottanu aika isoja 

riskejä. Ja sitte ne, jotka on valmiita ottaan isoja riskejä, osa niistä voi olla aika 

epätoivosia.” (tapausyritys O1, toimitusjohtaja) 

Henkilöstön sitouttamista lisää, jos heillä on mahdollisuus ostaa osuus yrityksestä. Yh-

dessä tapausyrityksessä ratkaisu henkilöstön vaihtuvuuden vähentämiseksi on henkilös-

tön sitouttaminen osaomistajina. Toinen vaihtoehto, joka on käytössä useammassa ta-

pausyrityksessä, on kompensoida aloittavan yrityksen matalampaa palkkatasoa antamal-

la vastuuta ja tarpeeksi kiinnostavia työtehtäviä. 

”Tää omistajuushan on sellainen, mikä meillä sitä [vaihtuvuutta] kuitenkin oi-

keesti vähentää. Että sitä vaihtuvuutta vois olla vielä paljon enemmän. Mutta 

jos henkilöt pistää vähän rahaa kiinni ja sitten kuitenkin osinkoina saa sitä ta-

kaisin, niin kyllä ne sitten pysyy paremmin.” (tapausyritys J1, myynti- ja mark-

kinointijohtaja) 

” Vastuuta annetaan, et ihmiset saa semmosta vapautta toteuttaa sitä asian-

tuntijatyötä, et se ei oo hirveen rajattua, vaan jokainen on pystyny tuomaan 

sen oman panoksen siihen. Se varmaan motivoikin. Et start-up ei pysty palkalla 

kilpailemaan.” (tapausyritys O2, talous- ja henkilöstöjohtaja) 

Henkilöstön työhyvinvointi ja työssä viihtyvyys vaikuttavat myös liiketoimintaan. Yksi 

epäonnistunut rekrytointi voi sotkea työyhteisön ilmapiirin pitkäksi aikaa, mutta vastaa-

vaksi sopiva henkilö voi kohottaa yleistä tunnelmaa. Työyhteisössä, jossa on eri-ikäisiä 

ja erilaisen kokemustaustan omaavia henkilöitä, on yhdistelmä tuoreita ajatuksia ja toi-

saalta kokemuksen tuomaa realismia. Työnantajat toivovat kuitenkin, että uuden työnte-

kijän soveltuvuuden arvioimiseksi tarkoitettu koeaika olisi nykyistä pidempi. 

”Se nuori kaarti, kyllä ne tuo semmoista positiivista virtaa ja semmosta uutta 

ajattelua ja osaamista.” (tapausyritys J1, tuotekehitysjohtaja) 

”Meillä kyllä tuli yks erittäin onnistunut rekrytointi.---Ihmisillä jotka tuo iloo 

toisten elämään, se tekee hyvää kaikille.” (tapausyritys J2, talouspäällikkö) 

”Neljän kuukauden koeaika mun mielestä on niinku liian lyhyt. Että ihmisestä ei 

koskaan tiiä, mitä sieltä tuleman pitää.” (tapausyritys O1, toimitusjohtaja) 
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Henkilöstön pysyvyys ja sitouttaminen askarruttavat yrityksissä. Työntekijät opiskelevat 

alan tehtäviin pienessä yrityksessä, josta he kuitenkin voivat myöhemmin kokemuksen 

karttuessa siirtyä muihin yrityksiin.  

”Meiltähän on rekrytoitu tosi hyviä kavereita pois. Se käy yleensä sillä tavalla, 

että kovalla rahalla isommat firmat vievät pois, että ne tarjoo heti semmosta 

puolitoistakertaista palkkaa ja meillä pienenä firmana aika vaikee vastata.” 

(tapausyritys O3, toimitusjohtaja) 

Ensimmäiset henkilöstöongelmat tapausyrityksissä ovat osuneet kaupallistamisvaihee-

seen. Toisaalta kasvuvaihekehyksen olettamia henkilöstöongelmia ei välttämättä koeta 

varsinaisessa kasvuvaiheessa, jos työyhteisö on hioutunut yhteen aiemmissa vaiheissa. 

Start-up – yrityksen toimenkuvat voivat olla epäselviä ja työntekijältä vaaditaan itsenäi-

siä ratkaisuita, kun kukaan yrityksessä ei ole aikaisemmin hoitanut eteen tulevia uusia 

tehtäviä. Haastatteluissa korostuivat rekrytointihaasteet erityisesti myyntitehtävissä, 

jotka vaativat sekä soveltuvaa myyntiasennetta että myytävän tuotteen teknologista tun-

temusta.  

”Myyntiin on aika haastavaa saada semmosta myyjää, joka jaksaa käydä läpi 

sen putken, koska ei tohon valmiita myyjiä kyllä kovin nopeesti löydä.” (ta-

pausyritys J1, tuotekehitysjohtaja) 

5.1.2  Toimialan tuntemus ja verkostoituminen 

Verkostoista ja ulkopuolisista esimerkiksi mentoreiden tai enkelisijoittajien tarjoamista 

kontakteista on hyötyä varsinkin ensimmäistä yritystä perustettaessa. Esimerkiksi tutki-

jasta start-up – yrittäjäksi siirryttäessä omaa osaamista ja myös ajattelutapaa joutuu 

muokkaamaan kaupallisemmaksi. Kontaktit ja verkostot mahdollistavat rahoituksen 

saamisen ja näkyvyyden tärkeisiin sidosryhmiin. Haastateltavat korostivat, että heidän 

aikaisempi kokemus yrittäjänä tai toimialan muista yrityksistä on ollut ensiarvoisen tär-

keää nykyisen yrityksen alkuvaiheissa. 

”Se helpotti että meillä oli se vanha kokemus niistä asioista kuitenki olemassa. 

Jos me oltas ihan lähetty pystymettää kaataan, niin kyllä se ois aika kivinen tie 

ollu siinä sillain, että me tiedettiin kuitenki mitä me oltiin tekemässä asiamie-

lessä.” (tapausyritys J1, tuotekehitysjohtaja) 

Valmiista kontaktiverkostoista on suurta hyötyä rahoituksen ja asiakkaiden houkuttele-

misessa. Toimialalla entuudestaan tuntemattomalla toimijalla ei ole referenssejä aikai-

semmista projekteista. Myös isojen asiakasyritysten avainhenkilöiden tavoitteleminen 

tuntemattomana yrittäjänä on hankalaa. Teknologiayrityksissä tunnistetaan suosiollisten 

rahoittajien tai muiden tukijoiden merkitys tien raivaajana oikeille asiakkaille. Toi-

mialalla arvostettu henkilö voi viestiä uudesta yrityksestä omalle verkostolleen, joka 

avaa mahdollisuuksia sekä rahoitukseen että uusiin asiakaskontakteihin. Verkostoista on 

hyötyä myös isoissa tarjouspyynnöissä, joihin vaaditaan laajoja kokonaisuuksia ja käy-

tännössä usean eri organisaation yhteistarjousta. 

 

”Se on ollu se ratkaisevin tekijä tässä, että ollaan saatu sitä rahoitusta. Meil on 

hyvin osaava ja tunnettu hallitus.” (tapausyritys O5, talousjohtaja) 

”Se ydintiimi, joka omaa sen vahvan referenssipohjan tietysti toimialueesta, 

niin sehän on kaikista merkittävintä. Et voi lähtee edes tarjoomaan tiettyja asi-
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oita tässä markkinassa, koska tarjouspyynnöt on hyvin referenssivetosia.” (ta-

pausyritys J3, toimitusjohtaja) 

Muutama iso yritys asiakkaana tuo merkittävää vakautta pienelle yritykselle. Isoihin 

yrityksiin sisälle pääseminen on kuitenkin usein melkoinen haaste pienelle yritykselle, 

varsinkin jos yrittäjällä ei ole entuudestaan vahvaa verkostoa ja tunnettavuutta toimialal-

la: 

”Ne on niin valtavia yrityksiä, että jos onnistut löytämään sieltä sen oikeen ih-

misen, niillä todennäköisesti on aina tarve, voi olla tarve näille tuotteille mitä 

meillä on. Mut kun se on tosi vaikeeta löytää sitten se ihminen, kun sen nyt sit-

ten ostais.” (tapausyritys J2, talouspäällikkö) 

”Muuten ei se oo mahdollista mennä vaikka johonkin Suomen isoimpiin firmoi-

hin. Kun me tunnetaan sieltä joku avainhenkilö, kun puhutaan sille, niin se voi 

sitten meitä suositella ja saada tapaamisia sen kautta.” (tapausyritys J3, liike-

toimintajohtaja) 

Onnistuneessa tilanteessa asiakkaat ja verkostot tekevät yrityksen puolesta markkinoin-

tia suosittelemalla toimijaa omille kontakteilleen. Esimerkiksi toimialoilla on omia jär-

jestöjä, joiden suosittelemaksi pääseminen on tärkeää näkyvyyden kannalta. Vähäinen 

verkostoituminen vaikuttaa liiketoimintaa hidastavasti, kun mahdolliset kumppanit eivät 

pidä yritystä alansa ykköstoimittajana eivätkä suosittele yritystä omille verkostoilleen: 

”Jos me olemme jonkun näiden liittojen kanssa oikein läheisessä yhteistyössä, 

niin liitothan suoraan suosittelee myös toimittajia, ja me ei olla nyt siellä niinku 

se ykkössuositeltu. Et vaikka me ollaan selkeesti tuottajana se modernein, mut-

ta me emme ole tehneet niin paljon yhteistyötä, että me olisimme se ykkössuo-

siteltu.” (tapausyritys J1, myynti- ja markkinointijohtaja) 

”Sidosryhmä pystyy saamaan sit asian merkittävästi isommalle joukolle kerral-

la tietoo.” (tapausyritys J4, liiketoimintajohtaja) 

Verkostoja ei ole osattu tai haluttu hyödyntää kaikissa tapausyrityksissä, mutta tarve 

yhteistyölle tunnistetaan. Joissain tapauksissa kaupunki tai tutkimusyksikkö on tarjon-

nut erilaisia kehittämisprojekteja tai tukea avainhenkilöiden palkkaamiseen, mutta kaik-

ki yritykset eivät välttämättä lähde yhteistyöhön mukaan. Syy voi olla periaatteellinen, 

jos yrittäjä haluaa toteuttaa tiukasti omaa visiotaan riippumatta muiden toimijoiden aset-

tamista rajoituksista: 

”On meille yliopisto tarjonnut, että olisi tämmöinen hyvä projekti, mihin voi-

simme osallistua, ja me pääsisimme tekemään tuotekehitystä saamalla vähän 

EU-rahaa… Ja ne [kieltäytymisen syyt] on ollu vähän tämmöisiä periaatteellisia. 

Että kun se [toimitusjohtaja]n periaate on se, että jos yritys ei pärjää ilman tu-

kea, niin ei sillä yrityksellä ole tulevaisuutta.” (tapausyritys J1, myynti- ja mark-

kinointijohtaja) 

ELY-keskuksen kautta yritykset ovat hakeneet apua yrityksen perustamiseen ja rahoitus-

ta tuotekehitykseen, markkinointiin ja henkilöstön palkkaamiseen. Muita mainittuja 

verkostoja ovat TE-toimistot, Fintra ja Finpro. Keksijäsäätiön lakkauttaminen harmitti 

yhdessä yrityksessä.  
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”Ihan starttivaiheessa sieltä ELYn kautta sai ihan hyvää apua esimerkiksi yritys-

ten perustamiseen liittyvien paperien teossa, auttoi kova kovasti.” (tapausyri-

tys J3, liiketoimintajohtaja) 

”Sittehän meillä on aktiivinen tutkimusyhteistyö, voi sanoa, meillä on tällä het-

kellä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa aktiivinen iso projekti, Suomen 

Akatemian rahottama. Meillähän on ollu Lappeenrannan kanssa paljon yhteis-

toimintaa. Tällä hetkellä ei oo. Sit meillä on Aalto-yliopiston kanssa ollu paljo 

yhteistyötä. Niissä ei nyt tällä hetkellä taida olla yhtään aktiivista projektia, 

mutta [?? 00:45:31] Tampereen kanssa.” (tapausyritys J5, toimitusjohtaja) 

”TEKESin Nuoret innovatiiviset yritykset, siihen päästiin mukaan ja on menty 

kokonaan lävitte. Se oli sinänsä tosi hyvä ohjelma kyllä, et se oli niinku tärkee 

highlight siinä hommassa.” (tapausyritys O5, toimitusjohtaja) 

Näkyvyyden saavuttamiseksi osa yrityksistä on hyödyntänyt kehitysyhtiöitä, kauppa-

kamareita ja ELY-keskuksia. 

”Me mennään niitten seminaareihin ja tilaisuuksiin siksi, että me ollaan läsnä, 

näytään ja ollaan paikalla, verkostoja saadaan sieltä. Mut kaikista tärkein ver-

kosto on tottakai ne asiakkaat.” (tapausyritys J3, toimitusjohtaja) 

5.1.3  Rahoitus tuotekehityksessä ja kaupallistamisessa 

Teknologiaintensiivisille yrityksille on tyypillistä pitkä tuotekehitysjakso, joka vaatii 

joko omistajien omaa pääomaa tai ulkopuolisten sijoittajien investointeja. Haastatelta-

vien arvion mukaan rahoituksen saaminen Suomessa ja varsinkin pääkaupunkiseudun 

ulkopuolella voi olla vaikeaa, jos yrittäjällä ei ole omia varoja tai suhteita pääomasijoit-

tajiin. 

”Et se rahotuspuoli on semmonen, se ei toimi. Ymmärrän, et pieni kaupunki, ei 

täällä sitä rajaa hirveästi oo… --- Eikä kannata aatellakaan, että se pitäis löytyä 

Oulusta. Mutta sitten pitäis vaikka nää rakenteet tukee sitä, että sä helpom-

min pääset kontaktiin niihin rahoittajiin, jotka sopii just sulle ja jotka tuo lisä-

arvoo.” (tapausyritys O1, toimitusjohtaja) 

Monella start-up – yrittäjällä ei ole itsellä usean vuoden tuotekehitysvaroja, mutta ta-

pausyritysten joukossa oli esimerkkejä sekä omistajan omien varojen käytöstä että ulko-

puolisten rahoittajien mukana olosta alkuvaiheista alkaen. 

”Vaikka toi meidän kassavirta oli negatiivinen, niin meillä oli sitte kuitenkin 

omistajien kautta se rahotus kunnossa.--- Meillä oli semmoinen vakaus ja rau-

ha siinä hommassa tehä.--- Se mahdollisti meille sen, ett me pystyttiin se tuote 

kehittään tarpeeksi valmiiksi.” (tapausyritys J1, tuotekehitysjohtaja) 

”Yks semmonen, missä me ollaan onnistuttu aika hyvin, on yhteistyö esimerkik-

si sijoittajien kanssa. Sitä kautta me saadaan paljon enemmän lisäarvoa kuin 

mitä alun perin kuviteltiin.” (tapausyritys O2, toimitusjohtaja) 

Moniin EU-rahoitteisiin hankkeisiin toivotaan kumppaneiksi pieniä yrityksiä. Sopivan 

kokoiset yritykset ovat houkuttelevia kumppaneita myös kansainvälisesti. EU-

rahoitukseen perustuvia tukia moitittiin yrityksen kannalta siitä, että rahoitus saadaan 

vasta takautuvasti. Tukea on saatavilla, mutta yrityksen on ensin selviydyttävä maksuis-
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ta omin avuin, jotta se voi hakea rahoittajalta tukirahoituksen tositteita vastaan. Varsin-

kin start-up – vaiheessa jälkikäteen saatava rahoitus on keskeinen, kun yrityksellä tyy-

pillisesti ei ole vielä runsaasti kassavaroja ja liiketoiminta on usein negatiivinen: 

”Periaatteessa pitäis saada ennakkoon ne rahat, ja sit ku sä saat jälkikäteen, 

niin ei sillä oikeen oo mitään merkitystä enää. Kyllähän se mukava on, että ra-

haa tulee, mutta se ihan väärään aikaan tulee yrityksen kannalta ne rahat.” 

(tapausyritys J3, liiketoimintajohtaja) 

Tärkeitä verkostoja tutkimuksessa mukana oleville teknologiayrityksille ovat rahoituk-

sen kannalta muun muassa ELY-keskukset, Tekes, Finnvera ja pankit. Tapausyrityksissä 

on hyödynnetty sekä yksityisiä rahoittajia että julkisia tukijärjestelmiä. 

” Sillon ku yritystä perustettiin, nii Business Ouluhan oli siinä auttamassa ja 

tuota ELY-keskus myöskin anto jotakin perustamistukea, jos nyt oikein muistan, 

heti sillon alussa.” (tapausyritys O3, toimitusjohtaja) 

”Julkishallinto on ollu kyllä hyvin merkittävässä asemassa myös tässä rahoituk-

sen suhteen. Ei voi sitä moittia kyllä.” (tapausyritys O5, talousjohtaja)  

Kaikki yrittäjät eivät kaipaakaan julkista yritystukea tai he eivät luota kaupungin tai 

ELY-keskuksen asiantuntijoiden toimialakohtaiseen osaamiseen. Yleisiin yrittämiseen 

liittyviin laskelmiin ja lomakkeiden täyttämiseen alkuvaiheessa tukea on saatavilla, mut-

ta toimialan erityispiirteitä tuntevia ja myöhempien kasvuvaiheiden haasteisiin konk-

reettisia ratkaisuita hallitsevia yritysneuvojia on haastateltavien mielestä niukasti. 

”Ne ihmiset, jotka siellä on, niin aika harva niistä on käyny läpi tämmösen ju-

tun. Aika pian ymmärsi, että kaikki konsultit ja kaikki tämmöset… Voihan siinä 

kahvilla käydä, mutta ei niistä oo mitään hyötyä.” (tapausyritys O1, toimitus-

johtaja) 

”Siel on ihmisiä vetämässä niitä, mitkä ei oo ikinä nähny yrityksen perustamis-

ta ja läpiviemistä etteen päin muuta ku elokuvissa tai oppikirjassa, nii se on kyl-

lä kauheeta. Se huolestuttaa tässä hommassa määrätyllä lailla. Ja eihän tääl 

oo mitään saatu aikaseks. Siis hirvee määrä yrityksiä, jotka ei oo menestyny.” 

(tapausyritys O5, toimitusjohtaja) 

5.1.4  Uudistumisen tarve ja jatkuva muutos 

Jatkuva uudistuminen on tärkeää teknologiayritykselle, joka toimii nopeasti muuttuvilla 

markkinoilla. Sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin on edellytys teknologia-alalla 

toimimiselle.  

”Ei anneta rajottaa ennakko-oletusten, vaan hyvin rohkeesti on lähdetty teke-

mään asioita, ja niissä on onnistuttu, niin sit se myös sitten ruokkii sitä. Ja sillon 

kun on joku ei oo menny heti kuten on ajateltu, niin se ei oo millään tavalla 

epäonnistuminen tai lannistava asia, vaan siitä vaan otetaan opiksi, ja sitten 

hyvin nopeasti reagoidaan, mennään toiseen suuntaan.” (tapausyritys O2, ta-

lous- ja henkilöstöjohtaja) 

”On sitten pikkuhiljaa kirkastettu sitä, mitä me ollaan ja mitä me tehdään ja 

onhan se vähän muuttunu siitä, mitä me aluksi ajateltiin.” (tapausyritys O3, 

toimitusjohtaja) 
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Jos yritys onnistuu alkuperäisen tuote- tai palveluideansa kanssa kaupallistamisessa, 

tulee eteen usein markkinan rajallisuus varsinkin kotimaassa toimittaessa. Tämä asettaa 

vaatimuksia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle ensimmäisestä vaiheesta 

alkaen. Alkuperäisen teknologiaidean rinnalle tuodaan uusia tuotteita ja palveluita tai 

toimintaa laajennetaan uusille toimialoille jo ennen kasvuvaihekehyksen kolmatta eli 

kasvuvaihetta. Haastateltavat kommentoivat viitekehyksenä käytetty teknologiayritysten 

kasvuvaihekehystä jatkuvan tuotekehitystarpeen ja päällekkäisten prosessien osalta. 

Yritys voi olla alkuperäisellä tuotteella tai palvelulla ehtinyt jo pidemmälle, mutta jat-

kuvan uudistamisen tarpeen vuoksi uusien tuotteiden kehittäminen aloitetaan jälleen 

ensimmäisestä vaiheesta. Näin ollen yhdessä yrityksessä voi olla samaan aikaan monta 

päällekkäistä, eri kasvuvaiheissa olevaa osaprosessia. 

”[On] tunnistettu kuitenki se markkinan rajallisuus siinä alueessa ja kentässä, 

mistä meillä ne vahvat referenssit on, ja lähdetty kehittään sit myös uutta toi-

mintaa, uusia tuotteita.” (tapausyritys J3, toimitusjohtaja) 

”Jossain vaiheessa tunnistettiin se, että henkilöresursseja on aina hankalampi 

toki skaalata isompaan kokoluokkaan, niin lähettiin tekeen tietosia ponnistelui-

ta sen eteen, että saadaan monistettavat tuotesalkut sitten rakennettua.” (J4, 

toimitusjohtaja)  

Toimivat yhteydet tutkimusyksiköihin varmistaa, että teknologiayritys pysyy ajan her-

molla toimialan uusimmista innovaatioista ja muutoksista. Verkostoituminen tutkimus-

yksiköiden ja oppilaitosten kanssa auttaa yritystä markkinoinnissa, vaikka kaikki suun-

nitellut hankeaihiot eivät johtaisikaan valmiiseen hankehakemukseen tai rahoitukseen. 

Lähellä olo mahdollistaa yhteistyön sopivan rahoitusmahdollisuuden osuessa kohdalle. 

Mainittuja yliopistoverkostoja on yrityksillä usein oman paikkakunnan yliopiston ja 

ammattikorkeakoulun kanssa, mutta myös muut Suomen yliopistot ja joissain tapauksis-

sa myös ulkomailla toimivat yliopistot kuuluvat tapausyritysten verkostoihin. Yrityksen 

kannalta on edullista, jos joku muu organisaatio ottaa projektin hallinnolliset tehtävät 

vastuulleen. Yritys voi keskittyä projektirahoitukselle omaan tuotekehitykseen tai mark-

kinoinnin kehittämiseen rahoittajan edellyttämien raporttien kirjoittamisen sijaan. Yli-

opistoa ja muita oppilaitoksia hyödynnetään myös rekrytointikanavia. 

”Täs tapauksessa mä koen sen [Jyväskylän ammattikorkeakoulun] oikein hyvä-

nä yhteistyökumppanina, kun ne hoitaa ton raportoinnin rahoittajan suun-

taan.” (tapausyritys J2, talouspäällikkö) 

”Kyl me koko ajan mietitään erilaisia tuotekehitysideoita ja tavallaan halutaan 

olla siks lähellä oppilaitoksia, et me tunnistettais se, että minkälaista esimer-

kiksi tutkimusvoimaa tai minkälaista matemaattista osaamista tai minkälaisia 

jatko-opiskelijaprojekteja siellä on.”  (tapausyritys J3, toimitusjohtaja)  

”Tiedeyhteisöön ja sinne on myös pyritty pitään hyvät suhteet, et meillä on sel-

kee ajatus firmassa, et tuodaan jatkossakin uusia innovaatioitakin ja tuotteita, 

ja se vaatii sitä, et me ollaan kärryillä siitä, mitä maailmassa tapahtuu.” (ta-

pausyritys O2, toimitusjohtaja) 

Yritysten ja tutkimusyksiköiden välisessä projektiyhteistyössä on riskinä, että osapuol-

ten tavoitteet ovat eritasoiset. Yritys toivoo konkreettisia, nopeasti liiketoimintaan vai-

kuttavia kokeiluita, kun taas tutkimusryhmissä saattaa oman tutkimusalan lennokkaat 

kokeilut suunnata toimintaa ohi yritysten toivoman fokuksen: 
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”Siellä [tutkimusryhmässä] on pari tyyppiä, jotka on tosi innostuneita tähän 

juttuun, mut ne on ehkä innostuneempia sitten vähän väärään asiaan. ---Ne on 

vähän ollut semmosia korkeelentosempia juttuja, jotain yrittäjätasolle sopivia 

ei taaskaan.” (tapausyritys J2, talouspäällikkö) 

Muutokset makrotaloudessa tai oman toimialan taloudellisissa suhdanteissa heijastuvat 

suoraan tai välillisesti varsinkin pieniin tai vielä vakiintumattomiin teknologiayrityksiin. 

Joskus myös virheelliset tai väärään aikaan tehdyt strategiset valinnat johtavat taloudel-

lisiin vaikeuksiin. Tapausyrityksillä oli kokemuksia esimerkiksi yt-neuvotteluista, jotka 

ovat ravistelleet työyhteisöä pitkään. 

”Se oli semmonen asia, että siitä jäi kyllä hirveät traumat koko porukalle. ” (ta-

pausyritys J2, talouspäällikkö) 

”Meidän on pitänyt sitten yrityksessä reagoida siihen [ostotilausten pienene-

miseen] ihan yt-menettelyillä, jotka nyt on toki pystytty paikkaamaan jälkikä-

teen, mutta siis semmosissa hetkissä ne on siis ikäviä.” (tapausyritys J4, liike-

toimintajohtaja) 

Mitä pienempi yritys on, sitä voimakkaammin taloudelliset muutokset vaikuttavat yri-

tyksen vakauteen ja henkilöstön jaksamiseen. Projektimaiseen liiketoimintaan perustu-

vissa teknologiayrityksissä yhden tilauksen loppuminen vaikuttaa hetkessä koko henki-

löstön työmäärään. 

” Mun mielestä me ollaan liian pieni ja sen takia meitä niinkun yksikin pieni hei-

lautus, niin se heilauttaa sitte koko venettä aika kovasti. Meillä pitäs olla 

useempia isoja projekteja yhtä aikaa menossa, jotta tää ois vakaampaa tää 

meno. ” (tapausyritys O3, toimitusjohtaja) 

Pienet yritykset käyttävät toisia pieniä yrityksiä alihankkijoinaan, jolloin alihankkijoi-

den taloudellinen selviytyminen on ratkaisevaa tilaajayrityksenkin toimitusketjun kan-

nalta.  

” Kun on ollu vaikeet ajat kaikkinensa, niin me ollaan kuitenki pieni asiakas, 

niin se on semmonen, minkä kans on jouduttu tosi paljon luovimaan ja teke-

mään töitä, et yleensäkin meidän alihankkijat on joissain tilanteissa pysyny 

pystyssä ja projektit on saatu vietyä läpi.” (tapausyritys J4, liiketoimintajohta-

ja) 

Yleisen markkinatilanteen heilahtelu voi toisinaan olla myös yksittäisen yrityksen kan-

nalta suotuisaa. Asiakkaiden tiukempi taloustilanne voi suunnata palveluiden tai tekno-

logioiden ostoon ulkopuolisilta toimijoilta oman tuotannon sijaan. Myös isojen yritysten 

irtisanomisten jälkeen työntekijöiden saatavuus on pienille yrityksille parempi, joskaan 

tarjonta ja yrityksen erityistarpeet eivät välttämättä kohtaa. 

” Asiakkaiden yt:t on vieny meitä eteenpäin sillä, et ne käytännössä ostaa siinä 

tapaukses enemmän ulkoo asioita.” (tapausyritys J4, liiketoimintajohtaja) 

5.2  Kaupunkiympäristöihin liittyvät erityispiirteet 

Kolmas tutkimuskysymys oli, millaisia kasvun erityispiirteiden eroja tai yhtäläisyyksiä 

nousee esille teknologiayritysten kasvutarinoista valituissa konteksteissa. Nämä on luo-

kiteltu kaupunkiympäristöihin liittyviksi erityispiirteiksi, jotka esitellään seuraavaksi.  
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5.2.1  Maantieteellinen sijainti etuna ja haittana 

Haastatteluissa tuli usein esiin yrityksen päätoimipisteen maantieteellisen sijainnin mer-

kitys liiketoiminnalle. Yrityksen perustamispaikkakunnan valinnan perimmäinen syy on 

useimmiten perustajayrittäjän tai -yrittäjien oma asuinpaikka. Myöhemmin myös henki-

löstön halu pysyä nykyisellä asuinpaikkakunnalla estää yrityksen siirtymisen toiselle, 

kenties asiakasnäkökulmasta houkuttelevammalle paikkakunnalle. Toisaalta samoista 

perhesyistä myös työllistettävän henkilön puolisolle tulisi löytyä samalta paikkakunnal-

ta töitä, ainakin jos edellytyksenä on muutto uudelle paikkakunnalle. 

”Tavallaan kuitenkin tää ydinporukka on täällä ja nää verkostot on tänne ra-

kentunu.” (tapausyritys J1, tuotekehitysjohtaja) 

”No en mä usko, että elämässä yleensä tolla tavalla asetetaan kysymystä, että 

jos mulla on perhe täällä ja lapset käy koulua, niin harva tekee päätöstä, et 

must tuntuu, et Vaasassa on vähä virkeempi yrityskulttuuri, et lähtääs perus-

taan meidän yritys sinne.” (tapausyritys J3, toimitusjohtaja) 

”Koska kaikki asuu täällä ja senpä takia perustettiin yritys Ouluun.” (tapausyri-

tys O3, toimitusjohtaja) 

Haastateltavat kertoivat käsityksistään liiketoiminta-alueiden välisistä eroista. Usein 

vertailukohtina olivat nykyisen päätoimipaikka (Jyväskylä tai Oulu) ja pääkaupunkiseu-

tu, mutta myös muuta maan sisäistä vertailua ja jonkin verran kansainvälistä näkökul-

maa nostettiin esiin. Sekä Oulussa että Jyväskylässä maantieteellinen sijainti pääkau-

punkiseudun ulkopuolella tarkoittaa enemmän matkustamista kuin lähellä asiakkaita ja 

kansainvälistä lentokenttää sijaitsevan Helsingin lähialueella. Useimmat matkat aloite-

taan siirtymällä Helsinkiin, josta pääsee eteenpäin. Haastateltavien melko yhtenäinen 

näkemys on, että Jyväskylästä matkustaminen eri puolille maata tai ulkomaille vaatii 

käytännössä oman auton käyttöä. Oulussa on osittain sama ongelma, mutta lentoyhtey-

det arvioitiin Oulusta toimivammaksi kuin Jyväskylästä. 

”Hesasta pääset Rovaniemelle, Ouluun, mihin tahansa kaupunkiin lentämällä. 

Täältä meet autolla aina, täältä ei pääse kuin Hesaan lentämällä.” (toimitus-

johtaja, tapausyritys J1) 

”Kyl tänne ihan kohtuullisesti pääsee. Ei se oo ku kolme tuntia ajomatka ja 

kolme tuntia junalla. Lentoyhteydet alkaa olla vähän huonoja, mutta puolet tu-

lee lentämällä.” (tapausyritys J5, toimitusjohtaja) 

”Kyllähän lähteminen Oulusta, vaikka täältä hyvät yhteydet onkin, nii kyllä se 

ois paljon, paljon helpompi lähtä Helsingistä.” (tapausyritys O3, toimitusjohta-

ja) 

Monia toimintoja, kuten ohjelmointi tai tuotekehitys, voidaan tehdä missä tahansa, mut-

ta käytännössä myyjät ja muut asiakasrajapinnassa toimivat henkilöt sijoitetaan pääkau-

punkiseudulle tai yrityksen ulkomaisten asiakkaiden lähelle jopa ulkomaille. Tehtävästä 

riippuen yrityksen sijainnilla on erilainen merkitys. Myyntitehtävissä täytyy olla lähellä 

asiakasta ja matkustaa kohdemarkkinan perässä, kun taas tuotekehitystehtäviä voi hel-

pommin tehdä melkein missä vain. Sijainti maakunnassa vaikuttaa yrityksen päivittäi-

seen toimintaan pidempinä ajomatkoina ja matkapäivinä. Asiakkaita on kuitenkin mat-

kustettava tapaamaan paikan päälle, vaikka se vaatiikin ajan ja rahan käyttöä. Tärkeää 

on, että muodostuu työyhteisö, jossa osaaminen tiivistyy ja henkilöstön välinen yhteis-

työ sujuu luontevasti. 
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”Me on tehty päätös, että me ei asiakasrajapinnassa olevia ihmisiä oteta tänne 

ketään, koska täällä olemisessa ei ole niille mitään järkeä, vaan Helsinki on ai-

nut paikka, --- ja sekin on meidän kannalta vähän hölmö, koska 98% markki-

noista on muualla kuin Suomessa.” (tapausyritys O2, toimitusjohtaja) 

”Tuotekehitys voi ihan hyvin olla Oulussa, mut sit kaikki mitkä liittyy myyntiin 

ja tämmösii, nii kyl sen pitäs olla, ja johdon pitäs olla Helsingissä, ei sille voi 

mittää.” (tapausyritys O5, toimitusjohtaja) 

Sijainti pääkaupunkiseudun ulkopuolella on taloudellisesti kannattava valinta pienem-

pien toimitila- ja palkkakustannusten vuoksi. Henkilöstö- ja tilakustannukset olisivat 

pääkaupunkiseudulla nykyistä korkeampia. Siirtyminen muualta Suomesta pääkaupun-

kiseudulle tarkoittaisi yrityksen kannalta korkeampia henkilöstömenoja, suurempaa 

henkilöstön vaihtuvuutta ja suuremman työpaikkatarjonnan vuoksi henkilöstö olisi use-

amman kilpailijan houkuteltavissa: 

”Miksi me haluaisimme korkeamman palkkatason jokaiselle, suuremman vaih-

tuvuuden… ja sitten ennen kaikkea vielä se, että kaikki meidän työntekijät olisi 

tyrkyllä jokaiselle kilpailijalle siellä.” (tapausyritys J1, myynti- ja markkinointi-

johtaja) 

Etätyö on mahdollisista yrityksissä, joissa toiminta keskittyy projektinhallintoon ja asi-

antuntijuuteen. Uudet teknologiat esimerkiksi etäpalavereiden järjestämiseen ovat vä-

hentäneet matkustustarvetta jonkin verran. Teknologian tuomista mahdollisuuksista 

huolimatta työyhteisön tiiviyden ja sujuvan kommunikaation vuoksi päivittäinen koh-

taaminen on edelleen tärkeää. 

”Kulkeminen on vähentynyt ihan huomattavassa määrin. Nykyään on niin pal-

jon noita nettipuheluja ja – kokouksia, niin niitten kautta menee.” (tapausyritys 

J2, talousjohtaja) 

”Etätyö onnistuu ihan hyvin, että kuitenkin voi hyödyntää näitä pikaviestimiä 

tai muita palveluita.” (tapausyritys J4, toimitusjohtaja) 

”Meillähän on toimisto Helsingissäkin. Mutta jotenkin se fyysinen ero kuitenkin 

aiheuttaa sen, että kyllä se visiointi tapahtuu hyvin paljon sitten täällä niitten 

ihmisten kanssa, jotka on päivittäin siinä ympärillä.” (tapausyritys O1, toimi-

tusjohtaja) 

Osalla yrityksistä liikevaihto muodostuu kokonaan tai osittain kansainvälisestä kaupas-

ta. Projektityyppisen asiantuntijatyön erityispiirteeksi mainittiin, että toiminnan aloitta-

minen toisessa maassa vaatii käytännössä oman maakohtaisen tytäryhtiön perustamisen. 

Suomesta käsin referensseihin ja asiantuntijuuteen perustuvaa työtä on hankala tehdä. 

Tuotepohjaisten yritysten kansainvälistyminen voi onnistua helpommin. Sijainti vaikut-

taa myös kuljetuskustannuksiin, jos yritys valmistaa fyysistä tuotetta. 

”Tämmöinen projektitoiminta on aika vaikeeta ilman omaa yhtiötä, että se pi-

tää tehdä se laajentaminen siellä käytännössä, perustamalla oma yhtiö tai os-

tamalla jonkun toiminta sieltä. Että ei oikeen ulkomaille voi tämmöstä projekti-

toimintaa tehdä Suomesta käsin kovin helposti.” (tapausyritys J3, liiketoiminta-

johtaja) 
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”Et se [kuljetuskustannukset]tulee tavallaan kahteen kertaan. Et ne raaka-

aineitten tuonti tänne ja sitte lopputuotteen vienti tolle ulkomaisille kohde-

markkinoille.” (tapausyritys O4, toimitusjohtaja) 

5.2.2  Alueiden koulutustarjonta 

Sekä Jyväskylän että Oulun yrityksissä arvostetaan alueen koulutustarjontaa, vaikka 

välttämättä juuri omaan erikoisalaan valmiita osaajia ei suoraan oppilaitoksista valmis-

tukaan. Yritykset pitävät etuna, että alueelta löytyy korkeasti koulutettuja osaajia: 

”Ainoa hyvä puoli täällä on yliopisto ja ammattikorkea, täältä saa työvoimaa. 

Ja täällä saa sitä paljon halvemmalta kuin mitä sitä saa tuolta pääkaupunki-

seudulta. Se on tässä niin kuin hyvät puolet, mutta asiakkaat on kaukana.” (ta-

pausyritys J1, toimitusjohtaja,) 

”On hyviä työntekijöitä löytynyt ja niinku tuosta Jyväskylän yliopistosta löyty-

nyt. Että kyllä se jossain määrin se on ehkä ollu kuitenkin se keskeinen asia sit-

ten, että on löytynyt niitä hyviä tekijöitä ja osaajia sitten täältä.” (tapausyritys 

J4, toimitusjohtaja) 

”Meillä on pieni toimisto Tampereella, Helsingissä ja Oulussa. Ja aika paljon 

perustuu siihen, että yliopistot ja teknologiayritykset on näissä kolmessa lokaa-

tiossa.” (tapausyritys O1, toimitusjohtaja) 

Jyväskylän hyvistä puolista teknologiayrityksen liiketoimintaympäristönä haastatellut 

mainitsevat sen, että kaupungissa on ollut pitkään tietotekniikkakoulutusta. Myös am-

mattikorkeakoulun tietotekniikka-alan koulutusta pidetään teknologiayritysten kannalta 

hyvänä asiana. Myös sellaiset yritykset, jotka yhdistävät palvelutuotannossaan tietotek-

niikkaa ja muita aloja, hyötyvät kaupungissa olevasta monialaisesta koulutustarjonnasta. 

Tekniikan alan korkeakoulun puute oli yhden tapausyrityksen kannalta harmillista: 

”Jyväskylässä on kohtuullisen hyvin noita kouluja, se auttaa. Tosin siellä sitten 

on vähän, meitä ei nuo kaikki linjamuutokset, mitä siellä on tapahtunut viime-

sien vuosien aikana, kauheesti tue.” (tapausyritys J3, liiketoimintajohtaja) 

”Meillä on varmaan kaks kolmasosaa [henkilöstöstä suorittanut] korkeakoulun 

tai yliopiston tutkinnon. Mut että vaikeeta löytää valmiita spesiaaleja ihmisiä, 

ja se, että kun meillä ei [Jyväskylässä] ole teknisen korkeakoulun puolta. Se on 

yks isoimpia kynnyskysymyksiä.” (tapausyritys J5, toimitusjohtaja) 

Suurten yritysten tekemien massairtisanomisten vuoksi teknologia-alalla on paljon työ-

voimaa vapaana eri puolilla Suomea, mutta tilanne ei välttämättä johda kasvaneeseen 

työnhakijamäärään pienissä yrityksissä. Syynä voi olla muun muassa työntekijöiden 

haluttomuus vaihtaa nopeasti asuinpaikkakuntaa työn perässä. Toisaalta irtisanottujen 

osaamisalue ei välttämättä vastaa juuri sitä erityisosaamista, jota teknologiayritykset 

etsivät.  

”Nyt on irtisanottu ympäri Suomea aika paljon noita insinöörejä, mutta ne ei 

ole vielä näkynyt esimerkiksi rekryissä, että niitä olis tulossa. Että ihmiset ei ole 

kuitenkaan valmiita liikkumaan sitten sen työn perässä.” (tapausyritys J2, ta-

louspäällikkö) 
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”Missä on paljon teknologiaihmisiä irtisanottu, niin siellä varmaan tulee paljon 

hakemuksia kaikenlaisiin hommiin, mutta se on sitten tietysti, että onko se 

ihan semmoista, mitä etitään. Se on kuitenkin pääsääntöisesti nyt ollu sem-

mosta Nokia-puolen hommaa, mikä on loppunu, että ei ne varsinaisesti meille 

ainakaan sovellu ihan hirveen hyvin.” (tapausyritys J3, liiketoimintajohtaja) 

”Mikä korostuu Oulussa nykyään, jos haetaan kovaa teknologista osaajaa, niin 

niitä on liikkeellä tosi vähän.---Kovat teknisesti taitavat kaverit, ketä on hands 

on –hommissa, niin niistä on hirvee pula koko ajan. Sit taas ehkä enemmän 

manageri-tason porukkaa on paljon vapailla markkinoilla.” (tapausyritys O2, 

toimitusjohtaja) 

5.2.3  Alueelliset verkostot ja yrityskulttuuri 

Monet haastatelluista tapausyrityksistä Oulussa toimivat fyysisesti samoissa liiketilara-

kennuksissa, joten verkostojen luomisen ja ylläpitämisen voisi luulla olevan helpompaa. 

Myös Jyväskylän tapausyrityksistä osa toimi vuokralaisena kaupungin omistamassa 

yritystalotyyppisessä rakennuksessa. Sijainti fyysisesti lähellä muita yrityksiä ei kuiten-

kaan automaattisesti tarkoita edes tutustumista saati syvempää yhteistyötä. Näin kuvai-

lee tilannetta yritystalossa vuokralaisena toimivan tapausyrityksen edustaja: 

”Justiin aina välillä ihmetellään, että ketä, ai noikin on täällä töissä. Ei tehä 

minkään näköstä yhteistyötä.” (tapausyritys J2, talouspäällikkö) 

Yrityksen sijainnilla ei uskota olevan ratkaisevaa merkitystä liiketoiminnan kehittymi-

selle, vaikka haastatelluilla henkilöillä olikin näkemyksiä Suomen eri kaupunkien yrittä-

jyysmyönteisyydestä. Oululaisten yritysten kokemukset kaupungin tarjoamasta liike-

toimintaympäristöstä oli yleensä positiivinen. Oulun kaupunki on haastateltujen yrittä-

jien mielestä yrittäjäystävällinen kaupunki, jossa on myös hyvät toimijaverkostot var-

sinkin matkapuhelinalaan liittyville teknologiayrityksille: 

”Uskon, että Oulussa voi tehä, voi rakentaa yrityksen.--- Enkä moiti yhtään 

kaupunkia tai BusinessOulua. Että mun mielestä ne auttaa hirmu paljon sem-

mosia yrityksiä, jotka just painii siinä, että miten täältä pääsee ulkomaille. 

Mutta kun meillä ei oo ikinä sitä ongelmaa.” (tapausyritys O1, toimitusjohtaja) 

”Harva mieltää, kuinka uniikki tää Oulun kuvio on. Jos jollain on idea tuottees-

ta, niin se pystyy tässä kaupungissa tekemään sen lähtien siitä ideasta yhdessä 

tän verkoston kanssa valmiiks tuotteeks pitäen sisällään kaikki hyväksynnät ja 

tuotannon ja vastaavat.” (tapausyritys O2, toimitusjohtaja) 

”Että me käytetään ympärillä olevaa tätä Oulu ICT-ekosysteemiä, on myös 

semmonen tärkeä asia meille, koska meidän ei tartte ihan jokaista asiaa osata 

ite.” (tapausyritys O3, toimitusjohtaja) 

Myös joidenkin Jyväskylässä toimivien yritysten mielikuvat Oulusta teknologiayritysten 

liiketoimintaympäristönä olivat omaa kotikaupunkia positiivisemmat: 

”Esimerkiksi Oulu on semmonen oikeen tunnettu siitä, että siellä kyllä pyritään 

saamaan paikallisille yrityksille töitä, aika kovasti tuolla Tampereen suunnalla-

kin tuntuu semmosta olevan, semmosta ilmiötä näkyvissä. Mutta Jyväskylässä 
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sitä ei kyllä kovin paljon näy, että melkeenpä päinvastoin.” (tapausyritys J3, lii-

ketoimintajohtaja)  

Viime vuosina tehdyt lisäykset Jyväskylän yrityspalveluihin tunnistettiin tapausyrityk-

sissä, vaikka monet niistä eivät olleet ehtineet hyödyntää palveluita omassa start-up – 

vaiheessaan. Monet haastateltavat ovat huomanneet, että Jyväskylän kaupunki on viime 

vuosina lisännyt yritysten tukemista ja kuuntelemista. Myös Keski-Suomen kauppaka-

mari oli tuttu yhteistyökumppani ainakin yhdelle haastatelluista. Ainakin yksi yrittäjä 

mainitsi osallistuneensa Jykesin järjestämiin verkostoitumis- ja koulutustapahtumiin, 

joista saatu hyöty on ollut lähinnä verkostojen kasvattamista. 

”Etuna ilman muuta se, että mahtava kaupunki. Löytyy paljon organisaatioita, 

mitkä pystyy edesauttamaan yrityksen eteenpäin vientiä, sparraamaan sitä ja 

näin poispäin.” (tapausyritys J4, liiketoimintajohtaja) 

”Jos miettii taakse päin, niin vaikka se on nyt vaan kymmenen vuotta, mun 

mielestä sillon oli paljon vähemmän [start-up –neuvontaa]. Et se ei ollut yhtä 

selkeetä. Jonkinnäköisiä yrityshautomoita oli silloin, mutta ainakin semmonen 

kuva, että ei ollu yhtä helposti apua saatavissa.” (tapausyritys J4, toimitusjoh-

taja) 

”Kauppakamarin kans me ollaan jonkun verran tekemisisissä. --- Me ollaan 

esimerkiksi aktiivisia sen vientiryhmän kanssa ja osallistutaan siihen aktiivises-

ti. Kyllä varmaan meidän vientikaveri, joka on siellä mukana, niin saa keskuste-

lemalla vihjeitä ja tämmösiä.” (tapausyritys J5, toimitusjohtaja) 

Haastateltavat arvioivat yritysneuvonnan saatavuutta ja hyödyllisyyttä omien kokemus-

tensa pohjalta. Yritysten on kohtuullisen helppoa löytää yrityksen perustamiseen liitty-

viin paperitöihin apua, joka auttaa alkuvaiheessa olevaa yrittäjää. Myöhemmissä vai-

heissa tarvitaan toisenlaista osaamista, jota julkisista yrityspalveluista ei välttämättä 

löydy. Eniten yritykset kokevat saaneensa hyötyä verkostoitumismahdollisuuksista ko-

timaassa ja ulkomaille tehdyillä matkoilla. Varsinaiseen toimialan kannalta olennaiseen 

neuvontaan ei monellakaan yritysneuvojalla uskota olevan uskottavuuden kannalta tar-

peeksi omakohtaista kokemusta. 

”Ainoo oikee hyöty on semmosista ihmisistä, jotka on käyny sen saman hom-

man läpi tai on nähny sen monta kertaa käytävän läpi. Nii ne on ainoot oikeet 

ihmiset, joista saa jotaki irti.” (tapausyritys O1, toimitusjohtaja) 

Yrityksille suunnattuja palveluita on paljon tarjolla. Ongelmana on yllättäen palveluiden 

ja palveluntarjoajien runsaus, joka näkyy yrityksille päin osittain kaoottisuutena ja pal-

veluiden päällekkäisyytenä. Valintaprosessi ja eri vaihtoehtojen punnitseminen vie re-

sursseja. Osittain erilaiset tukipalvelut ja niiden järjestäjät menevät yrittäjien mielissä 

sekaisinkin. Yhden luukun periaate olisi ihanteellista, jotta erilaisten palveluiden etsimi-

nen ja vertailu eivät veisi kohtuuttomasti aikaa. Esimerkiksi BusinessOulun palveluita 

kehuttiin tästä näkökulmasta. Toimijoiden toivotaan olevan myös paremmin selvillä 

toistensa tarjonnasta, jotta päällekkäisiltä neuvonantajilta vältytään: 

”Mä en sitä oikeen edes tarkkaan tiedä, että mikä on sitä Jykesiä ja mikä on si-

tä ELY-keskusta.” (tapausyritys J3, liiketoimintajohtaja) 

”Osa tarjoo toisistaan tietämättä samoja juttuja ja myy toistensa juttuja ristiin, 

niin siinä käytännössä vois olla täysin työllistetty, kun juttelis pelkästään vaan 

näiden mahollisten tahojen kanssa.” (tapausyritys O2, toimitusjohtaja) 
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”Me on esimerkiksi käytetty BusinessOulua niin, että jos me on tunnistettu, et-

tä me tarvitaan joltain tällaiselta taholta apua, niin on kysytty BusinessOulus-

ta, että kuka se taho ja kontaktihenkilö on, jollon me yhestä paikasta saadaan 

se tieto. Mutta se vaatii sen, että meillä on BusinessOulun kanssa hyvät suh-

teet ja yhteistyö toimii.” (tapausyritys O2, toimitusjohtaja) 

Julkisen sektorin tarjoaman yritystuen ja -neuvonnan osalta mahdollisia kaupunkien 

välisiä eroja ei juuri osattu nimetä, vaan julkisten tukipalveluiden uskottiin olevan yh-

denmukaisia eri puolilla maata: 

”Suomessa kaikki nää tuki-instrumentit ja nuo luukut ja välineet on sinällään 

aika yhdenmukaisia. Eihän siitä oo kyse. Et jos Oulusta voit hakee palkkatukee 

tai tuotekehitystukee yhtiölle ELY-keskuksesta, niin ihan varmaan voi hakee 

samaa Jyväskylästä, et eihän ne eroo sillä tavalla toisistaan nuo ton kaltaset 

palvelut.” (tapausyritys J3, toimitusjohtaja) 

Hyödyllisimmäksi tavaksi auttaa kansainvälistymistä ja kasvua hakevia teknologiayri-

tyksiä mainitaan kontaktien luominen toimialan tunteviin rahoittajiin. Myös verkostoi-

tumista ja markkinoiden tunnustelua varten tarvittavien matkakulujen avustaminen on 

hyvä keino edistää sitä, että start-up – yritykselläkin on mahdollisuus käyttää parhaita 

asiantuntijoita: 

”Mä tiedän, että ne [BusinessOulu] on esimerkiks tarjonnu lentolippuja nyt sil-

leen, että voisivat matkustaa. Käyä vaikka Piilaaksossa. Niin se on mun mieles-

tä tosi hyvä juttu, että just semmosta niinku tarvitaan. Ei ehkä niinkään sitä 

bisnesneuvoo. Enablois, että se yritys itse vois. Sillä on mahollisuus hakee se 

paras asiantuntija missä päin maailmaa tahansa se ikinä onkaan.” (tapausyri-

tys O1, toimitusjohtaja) 
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6 Pohdinta 

6.1  Tutkimuksen toteutus ja menetelmät 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata kahden suomalaisen kaupungin, Jyväsky-

län ja Oulun, liiketoimintaympäristöjä teknologiayritysten näkökulmasta. Yrityskohtais-

ten haastatteluiden pohjana käytettiin nelivaiheista teknologiaintensiivisten yritysten 

kasvuvaihekehystä. Tutkimusta varten haastateltiin kummassakin liiketoimintaympäris-

tössä viiden yrityksen johtotason henkilöitä. Yhteensä haastatteluita tehtiin 16 kappalet-

ta. Molemmissa vertailtavissa liiketoimintaympäristöissä raportointiin kriittisiä tapah-

tumia, jotka poikkesivat kasvuvaihekehyksestä. 

 Tutkimukseen valitut yritykset on valittu ensisijaisesti päätoimipaikkansa perus-

teella. Pelkkä toimialaluokkien tarkastelu ei välttämättä kerro yrityksen teknologiainten-

siivisyydestä tarpeeksi, joten valintaa varten konsultoitiin paikallisia yritystoimijoita ja 

tehtiin omaa ennakkoselvitystä tutustumalla potentiaalisten yritysten toimintaan heidän 

kotisivujensa kautta. Valintakriteereinä oli, että yritys on toiminut korkeintaan 15 vuot-

ta, yrityksessä on vähintään 10 työntekijää ja yritys hyödyntää omaa teknologiaa joko 

tuotepohjaisessa tuotannossa tai asiantuntijuuteen perustuvassa palvelumyynnissä. Mu-

kana olevat yritykset ovat erikokoisia, eri toimialaluokkiin kuuluvia ja eri kasvuvaiheis-

sa. Näin kokonaisuutena tulokset antavat hyvän poikkileikkauksen kohderyhmän kas-

vun erityispiirteistä. Laadullisen tapaustutkimuksen tuloksia ei pidä suoraan laajentaa 

koskemaan kaikkia Jyväskylän ja Oulun teknologiayrityksiä, mutta havainnollistavat 

yritystarinat ja kaupunkikohtaiset yhteenvedot toimivat apuna uusille yrittäjille sekä 

yrityspalveluiden kehittäjille. 

Tapausyritysten haastateltavat kommentoivat kasvuvaihekehyksen soveltuvuutta 

teknologiayrityksen vaiheisiin kokonaisuutena. Periaatteessa kehyksen esittämiä oletuk-

sia pidettiin oikean suuntaisina, mutta usein eri vaiheet menevät yrityksessä päällekkäin. 

Konseptointi- ja kehitysvaihe voi viedä jopa vuosia, jos valmista teknologiaa tai tuotetta 

ei ole olemassa, mutta osa yrityksistä pääsee aloittamaan kaupallistamisen käytännössä 

heti valmiin tuotteen ja asiakaskunnan kanssa. Jotkut haastateltavat mielsivät osan yri-

tyksen toiminnoista ehtineen pidemmälle, esimerkiksi alkuperäisen tuotteen osalta, mut-

ta uusien tuotteiden ja markkina-alueiden kehittämisen osalta osa toiminnoista palasi 

takaisin varhaisempiin vaiheisiin. Yritys voi siis hypätä aikaisemman yritystoiminnan 

vuoksi suoraan myöhempään vaiheeseen, konseptointivaihe voidaan tehdä ennen yrityk-

sen perustamista tai samaan aikaan yrityksessä on useita eri vaiheessa olevia prosesseja. 

Teknologiayritysten kasvuvaihekehyksen kuvaukset on kirjoitettu tuote- tai tek-

nologialähtöisen yrityksen näkökulmasta. Monessa tutkimuksen tapausyrityksessä var-

sinainen myyntiartikkeli on asiantuntijuus ja projektiosaaminen, johon kyllä liittyy tek-

nologista osaamista, mutta liiketoiminta ei varsinaisesti perustu valmiin tuotteen myyn-

tiin. Haastateltavat kritisoivat kehystä tästä näkökulmasta. Myös palvelualojen yrityksil-
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le on koottu kirjallisuuden perusteella vastaava kasvuvaihekehys (Muhos et al. in press), 

mutta jatkossa voi olla tarpeen miettiä yritysten luokittelua muuten kuin jakamalla ne 

joko tuote- tai palveluorganisaatioihin. Tämä tutkimus antaa viitteitä, että yleiset kehyk-

set ovat liian karkeita käytettäviksi toimialakohtaisina työkaluina. 

Yritysten kasvun tutkimuksessa on usein siirrytty suoraan kasvuvauhdin (kuinka 

paljon) tutkimukseen ennen kuin kasvua selittäviä laadullisia eroja (kuinka) on kunnolla 

selvitetty. Yritysten kasvua ja suorituskykyä mittaavissa tutkimuksissa oletuksena on, 

että yrityksillä on sisäsyntyisiä suorituskykyetuja tietyillä toimialoilla tai tietyissä si-

jainneissa (Naumanen 2002). Naumasen mukaan tämän lähestymistavan ongelma on, 

että toimialan tai sijainnin piirteet voivat vaikuttaa yrityksiin hyvin eri tavoin riippuen 

kunkin yrityksen markkinaraosta. Tässä tutkimuksessa pyrittiin vähentämään liiketoi-

mintaympäristössä pitkällä aikavälillä tapahtuneiden muutosten vaikutusta tuloksiin 

valitsemalla mukaan suhteellisen nuoria teknologiayrityksiä. 

Suurin osa yritysten kasvun tutkimuksesta on keskittynyt tekijöihin, jotka johta-

vat kasvuun (kasvu seurauksena) tunnistamatta mahdollisesti merkittäviä laadullisia ja 

liiketoimintaympäristöön liittyviä eroja kasvuprosessissa (McKelvie & Wiklund 2010, 

Shepherd & Wiklund 2009). Näin ollen tarkemmille malleille, jotka huomioivat kasvu-

prosessin kontekstissa, on tarvetta. Tämä tutkimus on osa kokonaisuutta, jonka tavoit-

teena on kehittää tutkimusaluetta seuraavat lähtökohdat huomioiden. 

Ensiksi, Davidsson ja Wiklund (2006) ja McKelvie ja Wiklund (2010) tunnista-

vat kaksi käsitteellisesti erilaista suuntausta kasvun tutkimuksessa. Näissä tutkitaan joko 

(1) kasvua seurauksena tai (2) kasvua prosessina. Yrityksen kasvua tulisi tutkia proses-

sina ennen kuin seurauksena. Suurin osa tutkimuksesta on keskittynyt tekijöihin, jotka 

johtavat kasvuun (kasvu seurauksena) tunnistamatta sisällöllisiä tai toimintaympäristöön 

liittyviä erityispiirteitä (McKelvie & Wiklund 2010, Shepherd & Wiklund 2009). Tämän 

tutkimuksen lähtökohtana on kasvunvaihenäkökulma, joista kattavat yhteenvedot ovat 

tehneet muun muassa Levie ja Lichtenstein (2010) ja Phelps et al (2007). Tämä näkö-

kulma on kiinnostunut johtamiseen liittyvistä ongelmista tai valinnoista, jotka ovat seu-

rausta kasvuvaiheen sisällä tai vaiheiden välisissä siirtymissä tapahtuneesta muutokses-

ta. Tämän vaihenäkökulman tärkeimmät kysymykset ovat ”Mitä johtamiseen liittyviä 

tapahtumia tai haasteita tapahtuu yrityksen kasvaessa?” sekä ”Kuinka kasvua tulisi hal-

lita?”  

Toinen näkökulma, jota MicroENTREn tutkimuskokonaisuudella halutaan kehit-

tää, liittyy kasvaneeseen tarpeeseen ymmärtää yrityksen kasvuprosessia sen toimin-

taympäristössä. Kuten edelliskappaleessa mainitut yhteenvedot selventävät, yrityksen 

kasvua selittävistä yleisistä tai universaaleista malleista ja viitekehyksistä on ylitarjon-

taa, mutta toimintaympäristöön liittyvä ymmärrys on heikkoa tai sitä ei huomioida ol-

lenkaan. Tällä tutkimuksella halutaan tuoda esiin myös toimintaympäristön merkitystä 

yrityksen kasvussa. 

Kolmas näkökulma liittyy viime aikoina nähtyyn siirtymään deterministisista 

”kasvun vaiheista” (stages) kohti todennäköisyyspohjaisia ”kasvun tiloja” (states) (Le-

vie & Lichtenstein 2010, Muhos et al. 2010, Phelps et al. 2007). Tämä tarjoaa lähtökoh-

dan uuden toimintaympäristön erityispiirteet huomioivan tutkimuksen rakentamiselle, 

jossa erityishuomio kohdistetaan pohjoismaisiin kasvun tiloihin. Kasvun tilojen näkö-

kulmasta kasvu on todennäköisyyksiin perustuvaa eli organisaation kehitys ei välttämät-

tä noudata lineaarista järjestystä vaiheesta toiseen. Yritys voi edetä tai palata yhdestä 

vaiheesta toiseen. Jokaisella kasvun tilalla on enemmän tai vähemmän vakiot haasteet ja 

mahdollisuudet. Jokaisessa vaiheiden välisessä siirtymässä (eteen tai taaksepäin tai vai-

heiden yli) yrityksen kohtaamat haasteet ja mahdollisuudet muuttuvat. Kasvuntilanäkö-

kulman tarjoama uusi tutkimusalue luo lähtökohdan tämänkin tutkimuksen tulosten 

hyödyntämiselle. 



82 

 

 

6.2  Yhteenvetoa tuloksista 

TK1: Millaisia ovat onnistuneesti kasvaneiden teknologiayritysten kas-

vuvaiheet valituissa suomalaisissa liiketoimintaympäristöissä (Jyväskylä 

ja Oulu)? 

Tapausyrityksissä oli mukana erikokoisia (13–102 henkilöä) yrityksiä, jotka ovat eri 

kasvuvaiheissa. Yrityksistä yksikään ei ollut konseptointi- ja kehitysvaiheessa, mikä 

varmistettiin ottamalla mukaan vähintään kymmenen henkeä työllistäviä yrityksiä. 

 Kasvutarinoissa kävi ilmi monia teknologiayritysten kasvuvaihekehyksestä 

poikkeavia tapahtumia. Vaikka kaikki tapausyritykset oli rekisteröity kaupparekisteriin 

tällä vuosituhannella, oli osalla yrityksistä edeltäviä yrityksiä. Siksi osa yrityksistä pys-

tyi aloittamaan toimintansa suoraan kaupallistamisen tai jopa kasvun vaiheessa. Jotkut 

haastateltavista olivat sitä mieltä, että konseptointi ja tuotekehitys on tehty valmiiksi jo 

ennen yrityksen perustamista. Tyypillisesti taustalla on työ yliopiston tuotekehityspro-

jekteissa, mutta myös muun työn ohessa tehtyä kehittämistyötä raportointiin. 

Kasvutarinoiden ristiinarvioinnit osoittivat, että suurimpaan osaan neljän kasvu-

vaiheen yhteensä 45:sta olettamuksesta jollakin yrityksellä oli poikkeava kokemus. Sa-

malla yrityksellä saattaa olla sekä olettamuksen mukaisia että siitä poikkeavia koke-

muksia. Yhdessäkään tarinassa ei ollut poikkeamia väittämistä: organisaatio toimii tuo-

tekehityksen tavoin (vaihe 1), vaihe alkaa referenssiasiakkailla (vaihe 2), yritys kohtaa 

kiristyvän kilpailun kypsyvässä markkinassa (vaihe 4) sekä kasvu ja riittävä markkina-

osuus pyritään säilyttämään uusien tuotesukupolvien avulla ja parantamalla kannatta-

vuutta (vaihe 4). 

Toisaalta neljä jyväskyläläistä yritystä raportoi poikkeavia kokemuksia väittä-

miin: ”kassavirta on tyypillisesti negatiivinen, koska yrityksellä ei ole myytävää” (vaihe 

1), ”päätavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta markkinoimalla ja valmistamalla tuo-

tetta” (vaihe 3) sekä ”yritys valmistaa, myy ja toimittaa tuotteita kasvavalla volyymilla” 

(vaihe 3). Poikkeamat liittyivät varsinkin kasvuvaihekehyksen tuotepainotteisuuteen, 

vaikka osa yrityksistä mielsi olevansakin teknologiasta huolimatta ensisijaisesti asian-

tuntijaorganisaatioita. Oulussa neljä yritystä raportoi poikkeamia oletuksista ”johtami-

nen on epämuodollista, joustavaa ja luovaa” (vaihe 1) sekä ”negatiivinen kassavirta vä-

henee” (vaihe 2). Nämä yritykset olivat ottaneet hallitustyöskentelyn ja strategisen joh-

tamisen osaksi yrityksen toimintaa alusta alkaen. 

Tapauskohtaiset kasvutarinat antavat esimerkkejä poluista, jotka teknologiayri-

tykset ovat läpikäyneet. Kertomukset ovat uniikkeja eikä niiden perusteella voi suoraan 

sanoa, toimivatko samat ratkaisut toisessa toimintaympäristössä tai toisena ajankohtana 

samalla tavalla. Kasvutarinoita lukiessa yrittäjä voi kuitenkin saada vinkkejä siitä, mil-

laisia tilanteita ja ratkaisuita eri vaiheissa voi tulla eteen. 

TK2: Millaisia ovat teknologiayritysten kasvun erityispiirteet valituissa 

konteksteissa? 
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Haastatteluista tunnistettiin neljä toimialan erityispiirteisiin liittyvää teemaa, jotka eivät 

vastanneet teknologiayritysten kasvuvaihekehyksen oletuksia tai joita ei voinut sijoittaa 

kehykseen. Ensimmäinen erityisteema liittyy henkilöstön saatavuuteen, sitoutuneisuu-

teen ja osaamiseen. Tehtävästä riippuen sopivan henkilön löytäminen voi olla helppoa 

tai erittäin hankalaa. Omat verkostot ja yrityksessä harjoittelemassa olleet opiskelijat 

ovat tärkeitä rekrytoinnin kannalta. Avoimissa hauissa erityisesti myyntitehtäviin orien-

toituneita henkilöitä, jotka sitoutuvat ehkä pitkäänkin perehdyttämisjaksoon, on vaike-

ampi löytää kuin tuotekehitystehtäviin. Start-up – yritys ei välttämättä ole kaikkein hou-

kuttelevin työnantaja, jos vaihtoehtona on tunnetumpi ja vakaampi iso yritys. Pienen 

yrityksen vahvuus työntekijän näkökulmasta on joustavuus ja mahdollisuus saada nope-

asti vastuullisia tehtäviä. Henkilöstön sitouttamista oli tapausyrityksissä edistetty osa-

omistajuudella sekä tehtävänkuvien räätälöinnillä kiinnostusta vastaaviksi. Virherekry-

tointien välttämiseksi haastateltavat toivoivat, että koeaika työsuhteen alussa olisi ny-

kyistä pidempi. 

 

Toinen erityisteema koskee toimialan tuntemusta ja verkostoitumista. Aikaisemmasta 

yrittäjäkokemuksesta on sekä käytännön että toimialan tuntemisen kannalta hyötyä, 

mutta aloitteleva yrittäjä joutuu rakentamaan verkostonsa muuten. Teknologia-alalla 

monissa suurissa projekteissa edellytetään ennakkoreferenssejä, joten tuntemattoman 

toimijan on lähes mahdoton päästä mukaan muuten kuin osana suurempaa kokonaisuut-

ta. Yhteistyökumppanit ja asiakkaat hoitavat myös osittain yrityksen markkinointia suo-

sitellessaan yritystä omille verkostoilleen. Näkyvyyden saavuttaminen onkin yksi tär-

keimmistä syistä osallistua paikallisten yrityspalveluiden järjestämiin tilaisuuksiin. 

Pienten yritysten on vaikea hallita kaikkea tietotaitoa ja osaamista monimutkaisiin tuot-

teisiin liittyen (Narula 2001). Siksi teknologian kehittäminen ulkopuolisten kumppanei-

den kanssa on hyödyllistä pk-yritykselle. Parhaiten menestyvien pk-yritysten on nähty 

tekevän tutkimusta ja tuotekehitystä aktiivisesti yrityksen ulkopuolisten organisaatioi-

den kanssa. Teknologiakeskeiset pk-yritykset hyötyvät alueellisesta yhteistyöstä muiden 

teknologiayritysten kanssa (Keeble et al. 1998). Keskisuomalaisten teknologia-alan yri-

tykset kokevat toimivansa enimmäkseen yksittäisten kumppaneiden kanssa varsinaisten 

verkostojen sijaan (Väliaho 2015). Teknologia-alan yritysten johtohenkilöt pitävät asi-

akkaita tärkeimpinä kumppaneinaan, mutta muut tärkeät yhteistyökumppanit ovat mate-

riaalintoimittajat ja ulkopuoliset palveluntarjoajat. Vain harva Väliahon tutkimukseen 

osallistuneista yrityksistä tunnisti horisontaaliset kumppanit tärkeimpien kumppaneiden 

joukkoon. Myöskään tapausyritysten tarinoissa toiset vastaavat yritykset eivät olleet 

tärkeimpien verkostojen joukossa. 

 

Kolmas erikoisteema on rahoitus tuotekehityksessä ja kaupallistamisessa. Tuotekehitys-

vaihe vaatii rahaa. Vain harvalla aloittavalla yrittäjällä on mahdollisuus rahoittaa jopa 

vuosien tuotekehitysvaihe omilla säästöillä. Vaihtoehtona on pyrkiä saamaan mahdolli-

simman nopeasti kaupallistettava tuote tai prototyyppi, jolloin aito liiketoiminta kattaa 

jatkokehittämisen kulut. Useilla yrityksillä ulkopuoliset rahoittajat ovat keskeinen avain 

tuotekehitysjakson rahoitukseen. Hyvässä tilanteessa on sellainen yrittäjä, joka löytää 

liikeideasta kiinnostuneen rahoittaja-mentorin varhaisessa vaiheessa ja pääsee hyöty-

mään tämän laajasta verkostosta. Tunnettu rahoittaja puolestapuhujana lisää yrityksen 

uskottavuutta muidenkin rahoittajien silmissä. Myös julkisia yritystukia ja – lainoja käy-

tetään yleisesti, jotta tuoteideasta saadaan valmistettua kaupallistamiseen kelpaava tuo-

te. Alkuvaiheessa rahoitusta on saatavilla helpommin, mutta myöhemmissä kaupallista-

misen ja kasvun vaiheessa julkisia rahoitus- ja neuvontakanavia tunnistetaan vähem-

män. Kaupallistamisvaiheen rahoitusongelmat on tunnistettu muun muassa start-up -

vaiheen terveysteknologiayrityksissä (Saarela et al. forthcoming). Strategioita kaupallis-
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tamiseen oli yrityksissä erilaisia: joko tuote valmistetaan huolella kerralla valmiiksi, 

mikä vaatii runsaasti rahoitusta; tuotetta myydään ja kehitetään aluksi vähemmän kes-

keisillä toimialoilla, jotta varsinaiselle kohdealueelle markkinoitaessa tiedetään tuotteen 

olevan jo hyvä; tai aluksi etsitään ensimmäiset asiakkaat, joiden tarpeiden mukaan tuo-

tetta tai palvelua lähdetään kehittämään vaiheittain. Rahoitukseen liittyvät myös erilaiset 

julkiset yritystuet ja – lainat, joista tapausyrityksilläkin oli kokemusta. EU-rahoitteiset 

hankkeet yhteistyössä esimerkiksi yliopistojen kanssa ovat yksi vaihtoehto rahoituk-

seen, mutta ongelmana on tuen maksaminen jälkikäteen. Teknologiakeskeisille pk-

yrityksille on tärkeää päästä kansainvälisille markkinoille nopeasti, sillä ne edustavat 

usein pientä niche-markkinaa, jonka koko kotimaassa on hyvin rajallinen (Keeble et al. 

1998). 

 

Neljäs tunnistettu erityisteema koskee teknologia-alalle tyypillistä uudistumisen tarvetta 

ja jatkuvaa muutosta. Jos yritys on suunnannut liiketoimintansa hyvin pienelle markki-

na-alueelle, tyypillisesti kotimaassa, tulee pian esiin kasvumahdollisuuksien rajallisuus. 

Tapausyrityksissä oli aloitettu uudistuminen ja uusien tuotteisen tai palveluiden kehit-

täminen jo aiemmin kuin kasvuvaihekehys olettaa. Tutkimusryhmien ja oppilaitosten 

kanssa tehtävä kehitystyö auttaa yritystä seuraamaan toimialan uusinta kehitystä. Wik-

lund ja Shepherd (2005) ovat tutkineet yrittäjäsuuntautuneisuuden yhteyttä pienten ruot-

salaisten yritysten suorituskykyyn. Yrittäjäsuuntautuneisuudella Wiklund ja Shepherd 

tarkoittavat ennakoivuutta, innovatiivisuutta ja riskinottoa. Korkea yrittäjäsuuntautunei-

suus (entrepreneurial orientation) lisää yritysten kykyä löytää uusia mahdollisuuksia, 

jotka auttavat erottautumaan kilpailijoista ja luovat kilpailuetua (Wiklund & Shepherd 

2005). Wiklundin ja Shepherdin tutkimuksen mukaan vakaassa toimintaympäristössä 

vähäisellä rahoituksella toimivat pienet yritykset hyötyvät eniten yrittäjäsuuntautunei-

suudesta. Pienten yritysten tuloksellisuutta voitaisiin parantaa kohdistamalla huomio 

yrityksen sisälle resurssien tehokkaaseen hyväksikäyttöön. Tapausyrityksissä näkyi stra-

teginen ja kaupallinen ajattelu jo yrityksen varhaisissa vaiheissa.  

TK3: Millaisia kasvun erityispiirteiden eroja tai yhtäläisyyksiä nousee 

esille teknologiayritysten kasvutarinoista valituissa konteksteissa? 

Tapausyritykset toimivat Jyväskylän tai Oulun kaupungeissa. Laadullisen tutkimuksen 

tapauksia ei pidä vertailla suoraan toisiinsa, koska otos ei ole tilastollisesti edustava. 

Haastatteluista tunnistettiin kuitenkin kolme liiketoimintaympäristöön liittyvää teemaa: 

maantieteellinen sijainti, alueen koulutustarjonta sekä verkostot ja yrityskulttuuri. Yri-

tyksen perustamispaikkakunta on lähes aina yrittäjäksi aikovan nykyinen asuinpaikka-

kunta. Myöhemmin myös henkilöstön haluttomuus muuttaa esimerkiksi pääkaupunki-

seudulle estää siirtoaikeet, sillä osaava ja sitoutunut henkilöstö on fyysistä sijaintia mer-

kittävämpi tekijä teknologiayrityksessä.  

Maantieteellinen sijainti voi olla teknologiayritykselle sekä etu että haitta. Mo-

lemmissa kaupungeissa haastateltavien kokemukset maantieteellisestä sijainnista olivat 

pääasiassa samansuuntaisia. Siirtymien sujuvuus on edellytys sille, että muuta toimintaa 

voidaan jatkaa alkuperäisellä paikkakunnalla. Tuotekehitys ja moni muu tehtävä voi-

daan hoitaa periaatteessa missä tahansa, mutta myyjiä tarvitaan asiakasrajapinnassa. 

Sijainnista riippuen yrityksen johto- ja myyntihenkilöt matkustavat paljon. Sekä Oulusta 

että Jyväskylästä joudutaan usein matkustamaan pääkaupunkiseudulle ja sieltä mahdol-

lisesti ulkomaille. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimimisesta on myös etua muun 

muassa matalampina toimitila- ja henkilöstökuluina. 
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Teknologian kehittyminen vähentää maantieteellisen sijainnin merkitystä tekno-

logia-alalla ja kehityksen on toivottu vähentävän maantieteellisen sijainnin merkitystä 

verkostojen luomiselle ja ylläpitämiselle. Ala-Rämi (2007) tutki reilu kymmenen vuotta 

sitten pohjoissuomalaisten teknologiaintensiivisten yritysten viestintää ja verkostoja. 

Johtopäätös oli, että innovaatiotoiminnan edellyttämää sanatonta tietotaitoa ja sosiaali-

sia prosesseja ei voi välittää ilman kasvokkain tapahtumaa viestintää. Teknologia on 

kehittynyt paljon vuosikymmenessä, mutta edelleen teknologiayritysten tuotekehitys-

tiimin työskentely samassa toimipaikassa koetaan hyödylliseksi. Myynti- ja asiakastyötä 

on helpompi ja usein myös taloudellisempi hajauttaa lähemmäs asiakasta. Sekä Ala-

Rämin johtopäätöksissä että tässä tutkimuksessa haastateltujen henkilöiden kokemus on, 

että fyysisellä välimatkalla on tietty merkitys sosiaalisten verkostojen ylläpitämiselle 

mutta oikein käytettynä uusi teknologia mahdollistaa toimivat yhteydet myös välimat-

kan päästä. 

Toinen liiketoimintaympäristön erityisteema on koulutustarjonta. Molemmissa 

tapauskaupungeissa arvostetaan alueen korkeakoulutarjontaa, vaikka juuri oman alan 

osaajia ei koulutusohjelmista valmistuisikaan. Jyväskylässä on paljon tietotekniikan 

osaajia, mutta puutteena on teknillisen alan korkeakoulun puuttuminen. Teknologia-alaa 

ovat ravistelleet viime vuosina suurten yritysten massairtisanomiset, joiden seurauksena 

erityisesti insinöörejä on ollut työnhaussa. Välttämättä osaamisen tarjonta ja kysyntä 

eivät kuitenkaan kohtaa tai työnetsijät eivät ole halukkaita vaihtamaan asuinpaikkakun-

taa kenties epävarmaksi työnantajaksi miellettyyn aloittelevaan yritykseen. Hyvin eri-

tyisten alojen osaajia ei välttämättä ole saatavilla edes koko Suomessa. Käytännössä 

vaihtoehdoksi jää palkata henkilö ulkomailla, jos muutto Suomeen ei houkuttele. 

Kolmas erityisteema liiketoimintaympäristöjen osalta on alueelliset verkostot ja 

yrityskulttuuri. Haastatellut eivät usko yrityksen sijainnilla olevan ratkaisevaa merkitys-

tä yrityksen kehittymiselle, mutta oululaisten haastateltujen kokemukset kaupungin tar-

joamasta liiketoimintaympäristöstä oli enimmäkseen positiivinen. Jyväskylässäkin on 

huomattu viime vuosina lisääntyneet yrityspalvelut, vaikka haastatellut tapausyritykset 

eivät olleetkaan alkuvaiheessa palveluita juuri käyttäneet. Yrityspalveluiden tarjoajia on 

tällä hetkellä yritysten näkökulmasta jopa niin paljon, että vaihtoehtojen huolellinen 

punnitseminen veisi liikaa aikaa. Yrittäjät toivovat yhden luukun periaatetta, jossa yh-

deltä toimijalta saisi selkeät suuntaviivat, mistä apua on saatavilla. BusinessOulun toi-

minta mainittiin onnistuneena esimerkkinä toimijasta, jonka puoleen voi tarvittaessa 

kääntyä. Kuitenkin julkisten tukijärjestelmien ja neuvonnan uskottiin olevan suurin piir-

tein tasavertainen kaikissa suomalaisissa kaupungeissa. Yrityspalveluiden toivotaan 

myös olevan paremmin selvillä toistensa tarjonnasta, jotta päällekkäisyyksiltä ja ristirii-

taisilta neuvoilta vältytään. 

Parhaiten yrityspalveluiden arvioidaan onnistuneen verkostoitumisen ja uusien 

markkina-alueiden tutustuttajina. Yritykset arvostavat mahdollisuutta matkustaa etsi-

mään itselleen parhaiten sopivaa asiantuntijaa sen sijaan, että paikalliset yrityspalvelut 

yrittävät tuottaa kaiken ohjaamisen itse. Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä julkaisi 

vuonna 2015 esiselvityksen kansainvälisen mentoriverkoston toteuttamisesta suomalais-

ten vientiyritysten kohdemarkkinoille (Saarela et al. 2015). Laajasti ymmärrettynä men-

torointi on osa yritysneuvontaa, yrityshautomo- ja kiihdyttämötoimintaa tai sijoittajata-

paamiseen valmentavaa prosessia. Raportissa suositellaan, että mentoritoimintaa raken-

netaan osaksi olemassa olevaa vienninedistämistoimintaa. Olemassa olevien toimijoiden 

ja verkostojen laajempi hyödyntäminen nähdään luontevaksi tavaksi edetä. Mentori voi-

si toimi pitkäkestoisena yrityksen rinnalla kulkijana ja yrittäjän henkilötason kehittäjä-

nä, vaikka nykyiset vienninedistämistoimet eivät tällaista toimintaa tarjoa. Yritysten 

vienninedistämisen kohdealueelle tulisi luoda taho, joka ottaa uudelta markkinalta jalan-

sijaa etsivät yritykset haltuunsa ja auttaa löytämään oikeat paikalliset toimijat ja verkos-
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tot. Keskeinen haaste mentoritoiminnalle on sopivien ja mentoritoiminnalle vapaaehtoi-

sesti aikaansa tarjoavien henkilöiden sitouttaminen sekä mentoroinnin organisoimiseen 

tarvittavien resurssien hankkiminen. 
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7 Johtopäätökset ja suositukset 

 Yrityksen kotipaikan valinnan peruste on yksinkertaisesti yrittäjän ja hänen lähi-

piirinsä asuinpaikka. Kaupunkien lienee hankala houkutella muiden paikkakun-

tien asukkaita yrittäjiksi, mutta oman alueen asukkaiden rohkaiseminen yrittämi-

seen on mahdollista.  

 

 Teknologia-alan massairtisanomisista huolimatta työntekijät eivät mielellään 

vaihda paikkakuntaa työn perässä, ainakaan jos työnantajana on tuntematon uusi 

yritys. Työn perässä muuttava edellyttää usein, että myös puolisolle löytyy paik-

kakunnalta töitä ja perheelle mielekkäitä harrastusmahdollisuuksia. Kuntien / 

alueiden tehtäväksi jää siis huolehtia alueiden yleisestä elinvoimaisuudesta ja 

houkuttelevuudesta asuinpaikkana. 

 

 Teknologian kehittämistehtäviin henkilöstöä on helpommin saatavilla, mutta 

myyntitehtäviin sitoutuneiden ja teknistä osaamista omaavien henkilöiden löy-

täminen tuottaa usealle yritykselle ongelmia. 

 

 Henkilöstön sitouttamista on yrityksissä kokeiltu eri tavoilla. Yksi vaihtoehto on 

mahdollistaa osaomistajuus yrityksessä. Useammassa tapausyrityksessä mahdol-

lisuus edetä vaativampiin tehtäviin osaamisen karttuessa kompensoi start-up – 

yritysten toimialan yleiseen tasoon verrattuna matalampaa palkkatasoa. 

 

 Toimialan aiempi tuntemus ja valmiit verkostot auttavat aloittavaa yrittäjää 

huomattavasti. Vaihtoehtona on löytää sitoutunut mentori-rahoittaja, joka ver-

kostojensa avulla auttaa rahoittamaan rahaa vaativan tuotekehitysvaiheen ja avaa 

ovia potentiaalisten asiakasyritysten avainhenkilöiden tapaamisiin. 

 

 EU-rahoitteisten hankkeiden ongelma on tuen maksaminen jälkikäteen. Tuote-

kehitysvaiheessa oleva yritys tarvitsee rahaa ennen kaupallistamista, jolloin var-

sinainen liiketoiminta alkaa kattaa kuluja. 

 

 Yritysneuvonnassa on tarjottava työkaluja ja rahoitusta myös muuhun kuin tuo-

tekehitykseen. Yritykset odottavat ennen kaikkea tukea verkostoitumiseen ja 

mahdollisuutta valita itse tarvitsemansa parhaat asiantuntijat. Yrityspalvelut voi-

vat tukea parhaiten järjestämällä näitä mahdollisuuksia sekä verkostoitumistilai-

suuksina kotimaassa että kohdemarkkinoille suuntautuvina tutustumismatkoina. 

Tärkeämpää kuin yrityskohtaisen liiketoiminnan konsultoiminen on itse asiassa 

houkutteleva asuinympäristö ja yritysten tarvitseman infrastruktuurin tarjoami-

nen (toimitilat, ajanmukaiset etäyhteydet jne.) 
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 Yrityspalveluiden toivotaan olevan paremmin selvillä toistensa tarjonnasta, jotta 

päällekkäisyyksiltä ja ristiriitaisilta neuvoilta vältytään. Yhden luukun periaate 

on toivottava. 

 

 Maantieteellisen sijainnin merkitys teknologia-alalla on vähemmän merkittävä 

kuin esimerkiksi palvelualoilla. Etäyhteydet ja hyvät kulkuyhteydet mahdollista-

vat yrityksen perustamisen periaatteessa minne vain. Vaikka teknologia mahdol-

listaa etätyötä ja etäneuvotteluita, tarvitaan säännöllistä tapaamista työyhteisön 

vahvistamiseksi ja asiakassuhteiden luomiseksi. Suunta on kuitenkin se, että 

teknologian kehittyessä fyysisen sijainnin merkitys tullee edelleen vähentymään. 

 

 Teknologiayritykset arvostavat alueella olevaa korkeakoulutarjontaa. Teknillisen 

korkeakoulun puuttumista harmitellaan jyväskyläläisissä yrityksissä. Kuitenkin 

oppilaitosten ja tutkimusyksiköiden olemassaolo on jo sinällään tärkeää alueen 

elinvoimaisuuden kannalta. Yritykset ovat tarvittaessa valmiita pitkiinkin pereh-

dyttämisjaksoihin potentiaalisten työntekijöiden kanssa, jos henkilö muuten on 

yrityksen kannalta sopiva tehtävään. 

 

 Yliopistoyhteistyö on teknologiayrityksille keino varmistaa, että uudet innovaa-

tiot ja osaaminen on yrityksen hyödynnettävissä. Oppilaitokset ovat myös rekry-

tointikanava. Opiskelijat tekevät yrityksiin opinnäytetöitä ja harjoitteluita, joista 

sopivimmille osaajille ollaan yrityksissä valmiita jopa räätälöimään sopiva teh-

tävä. Vastavalmistuneilla on tuoreita ajatuksia, joten yritykset ovat valmiita pa-

nostamaan henkilön kouluttamiseen useita kuukausiakin. 

 

 Yrityksen liiketoiminnan tilanteen arvioiminen on tarpeen tehdä silloin tällöin. 

Tähän arviointiin soveltuvan työkalun pohjana voidaan käyttää tässä tutkimuk-

sessa käytettyä teknologiayritysten itsearviointikehystä, mutta toimialan ja liike-

toimintaympäristön erityispiirteet huomioiville malleille on tarvetta. Teknolo-

giayritystenkin liikevaihdosta jopa suurin osa voi tulla palveluiden (asiantunti-

juus, projektinhallinto) myymisestä. Teknologiayritysten kasvuvaihekehys ei 

huomioi kunnolla tällaisia hybridiyrityksiä, jotka tarvitsevat jatkossa oman it-

searviointikehyksen. 

 

 Kasvuvaihemalleissa tulisi ottaa paremmin huomioon aiemman yritystoiminnan 

jatkoksi perustetun yrityksen, spin-off – yrityksen tai konsernirakenteen muu-

toksen seurauksena syntyneen yrityksen erityispiirteet ja soveltaminen kehyk-

seen. 
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Liite 1. Haastattelurunko 

 

 

 

 

 
TeknoKESK-tutkimushaastattelujen sisältö 

 

OSA A: Haastattelun esitiedot 

A1: Yrityksen tiedot 

Yrityksen yhteystiedot; Yrityksen nimi; Yrityksen kotipaikkakunta; Y-tunnus; Perustamisvuosi; 

Henkilöstön määrä 2015; Kokonaisliikevaihto (€); Tunnusluvut viimeiseltä 10 vuodelta: työnte-

kijämäärä ja liikevaihto 

  

A2: Haastateltavan tiedot 

Haastateltavan asema yrityksessä; Päävastuualue; Työkokemus yrityksessä: n vuotta; Ollut mu-

kana perustamassa yritystä: kyllä / ei 

  

A3. Itsearviointi yrityksen kasvuvaiheesta 

Lue huolellisesti läpi seuraavat kuvaukset teknologiayritysten varhaisista kasvuvaiheista. Valit-

se, missä neljästä vaiheesta yrityksesi on tällä hetkellä. (TEKNOLOGIAYRITYSTEN 

VARHAISET KASVUVAIHEET – itsearviointikehys) 

 

A3.2 Milloin yrityksesi siirtymät kasvuvaihekehyksen vaiheista toiseen tapahtuivat? 

A3.3 Kuinka hyvin kasvuvaihekehyksen kuvaukset vastaavat kokemuksiasi teknologiayrityksen 

varhaisista kehitysvaiheista? (ei lainkaan, vain osittain, melko hyvin, erittäin hyvin, lähes täy-

dellisesti) 

A3.4 Millä tavalla kokemuksesi eroavat kuvauksista? (kommentit vaiheittain) 

 

OSA B 

B2. Yrityksen kasvun kuvaus ja haastateltavan oma työ, vastuu ja velvollisuudet 

B2.1 Kerro omin sanoin yrityksen tarina 

B2.2 Kuinka sinun työsi, vastuusi ja velvollisuutesi ovat muuttuneet eri vaiheissa? 

B2.3 Mitkä olivat yrityksesi kasvun erot verrattuna kasvuvaihekehyksen kuvauksiin? 

 

B3. Positiivisten kasvutapahtumien kuvaus 

B3.1 Kuvaile yrityksen kasvun ja kehittymisen kannalta positiivisia tapahtumia eri kasvuvai-

heissa. 

B3.2 Kuvaile yrityksen kasvun ja kehittymisen kannalta positiivisia tapahtumia, jotka liittyvät 

seuraaviin teemoihin: strateginen johtaminen, myynti ja markkinointi, henkilöstö, organisaa-

tiorakenne, tuotanto, verkostot  

 

B4 Negatiivisten kasvutapahtumien kuvaus 

B4.1 Kuvaile yrityksen kasvun ja kehittymisen kannalta negatiivisia tapahtumia eri kasvuvai-

heissa 

B4.2 Kuvaile yrityksen kasvun ja kehittymisen kannalta negatiivisia tapahtumia, jotka liittyvät 

seuraaviin teemoihin: strateginen johtaminen, myynti ja markkinointi, henkilöstö, organisaa-

tiorakenne, tuotanto, verkostot 

 

B5 Liiketoimintaympäristö 

B5.1 Millaista tukea yritys on saanut esimerkiksi kaupungin yrityspalveluista tai muilta tahoil-

ta? 

B5.2 Millä tavalla liiketoimintaympäristö (Jyväskylä / Oulu) on tukenut yrityksen kasvua ja 

kehittymistä? 

B5.3 Millä tavalla liiketoimintaympäristö (Jyväskylä / Oulu) on hidastanut tai estänyt yrityksen 

kasvua ja kehittymistä? 

B6 Yhteenveto 

B6.1 Toiko tämä haastattelu mieleesi jotain, josta voi olla hyötyä yrityksen toiminnassa?  
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