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Tiivistelmä 

Viimeisen vuosikymmenen aikana tutkijat ovat alkaneet tutkia kansainvälistymisen yhtä 

uusimmista ilmiöistä, eli Born Global -yrityksiä. Nämä alkuvaiheesta saakka 

kansainvälistymiseen nopealla aikataululla pyrkivät yritykset ovat murtaneet vanhojen 

teorioiden kansainvälistymistapoja ja ottaneet lähtökohdikseen välittömät kotimaan 

ulkopuoliset tavoitteet. 

Yrityksen ominaisuudet jakautuvat selkeästi sisäisiin ja ulkoisiin ominaisuuksiin, joiden 

välisestä toiminnasta rakentuu yritys, jolla on mahdollisuudet nousta nopealla 

aikataululla kansainvälisille markkinoille. Varsinkin sisäisissä ominaisuuksissa 

korostuvat nopeasti erilaiset henkiset elementit, joiden avulla yrityksen perustamisessa 

mukana olevat henkilöt lähtevät muodostamaan yrityksen toimintaa. 

Nopeasti kansainvälistyvän yrityksen rakentumisesta voidaan tutkimuksen perusteella 

eristää tiettyjä avainasemaan nousevia ominaisuuksia, joiden avulla hahmotellaan 

eräänlainen korkean tason konsepti siitä, miten ohjelmistoalalla toimiva yritys kasvaa 

kansainväliseksi toimijaksi. Vaikka yksityiskohtaista mallia ei alalle tyypillisen 

monimuotoisuuden takia voida luoda, on luotu malli kuitenkin pohja, jolla voidaan 

tämäntyyppisten yritysten ajatella rakentuvan. 
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Alkusanat 

Gradun valmistuminen oli minulle pitkä ja vähintäänkin monipuolinen prosessi. Työtä 

tutkielman valmistumisen eteen on tehty jo pitkän aikaa ja vastaan on tullut paljon 

ongelmia, henkisiä jumeja ja myös onnistumisen hetkiä. Tutkielma itsessään on 

kehittynyt nykymuotoiseksi pitkän ajatusprosessin kautta ja suuriakin muutoksia on 

tehty vielä kirjoitusvaiheessa. Aiheen ollessa minulle erittäin kiinnostava, on 

kirjoittaminen kuitenkin ollut loppujen lopuksi erittäin avartava kokemus. 

Haluan kiittää ensimmäiseksi ohjaajiani Karin Väyrystä ja Jukka Kontulaa. Jukan 

ohjauksen aikana aloitettu työ on saatu Karinin avulla viimein hiottua valmiiksi ja 

lopputuloksena edessä on myös valmistuminen maisteriksi. Haluan kiittää myös muita 

tukenani olleita ihmisiä, joiden kannustuksen ja uskon kautta olen jaksanut tutkimustani 

tehdä. Lisäksi suuri kiitos kuuluu myös aikaansa haastattelulle uhranneille ihmisille. 

Ilman heidän kertomuksiaan ei työstä olisi tullut valmista. 
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1. Johdanto 

Born Global – määritelmän täyttäviä yrityksiä on tutkittu viimeisen reilun 

vuosikymmenen aikana paljon. Tämä tieteen kannalta suhteellisen tuore yrityksen 

kansainvälistymismuoto on nostanut päätään osana IT-alan nousua. Yhä useampi yritys 

jättää välistä perinteisten kansainvälistymisteorioiden tutuksi tekemän kotimaassa 

suoritetun kasvun ja siirtyy suoraan tavoittelemaan kansainvälisiä markkinoita. Tämän 

lähestymistavan mukana tulevat myös uudenlaiset vaatimukset yrityksen rakentumiselle 

ja toimille perustamisvaiheesta lähtien. 

Tutkimuksen tarkoituksena on perehtyä näiden yritysten rakentumisen ominaisuuksiin 

ja vaatimuksiin kansainvälistymisen tavoitteessaan. Kirjallisuus aiheesta viittaa siihen, 

että ominaisuudet jakautuvat kahteen pääkategoriaan. Nämä kategoriat ovat yrityksen 

sisäiset ja ulkoiset ominaisuudet. Niiden osalta voidaan havainnoida sitä, miten 

tähänastinen tutkimus näkee yritysten rakentumisen. 

Sisäiset ominaisuudet liittyvät vahvasti yrityksen perustajiin ja heidän mukanaan 

tuomiin toimintamalleihin ja kokemuksiin. Yrityksen lähtiessä liikkeelle huomattavasti 

pienemmillä resursseilla, tulee nopeasti vastaan tilanne, jossa yrityksen on osattava 

toimia oikealla tavalla maksimoidakseen onnistumismahdollisuutensa. Tämä vaatii 

yrittäjiltä paljon. Sisäisiin ominaisuuksiin liitetään mukaan myös esimerkiksi yrityksen 

tuotteen ja innovaation ominaisuudet. Niiden osuus yrityksen toiminnassa on 

luonnollisesti vahva ja innovaation muuttaminen valmiiksi tuotteeksi vaatii suuria 

toimenpiteitä.  

Ulkoisten ominaisuuksien suhteen on otettava huomioon myös valtavasti erilaisia 

seikkoja. Osaan niistä voi yritys henkilökuntansa kautta vaikuttaa suoraan, mutta 

toisaalta osaan ulkoisista vaikutteista ei voi reagoida tai valmistautua juuri millään 

lailla. Ulkoisten ominaisuuksien pohjana ovat myös usein erilaiset yrittäjien omat 

henkiset ominaisuudet. Vaikka vaikutteet tulevat esimerkiksi verkostojen kautta 

ulkoapäin, tulee yrityksen ensin hankkiutua niiden verkostojen osaksi. Tämä vaatii 

vankkaa ja osaavaa suhdetyötä. Tuloksena voi olla hyvää liiketoimintaa tai esimerkiksi 

markkinointiyhteistyötä, jolloin niitä pitää pystyä hallinnoimaan erilaisten 

sopimusteknisten tai luottamuksen kautta tapahtuvien keinojen avulla. 

Teoriaa vahvistamaan haastatellaan nopeasti kansainvälistyvien yritysten 

johtohenkilöitä, joiden avulla pyritään saamaan esille tuohon perustamis- ja 

rakentumisvaiheeseen liittyviä avainominaisuuksia. Havaituista avainominaisuuksista 

voidaan luoda ilmiölle eräänlainen rakentumisen konsepti, joka hyvin yleisellä tasolla 

pyrkii näyttämään tietä tämän kaltaisen yrityksen muodostumiselle. Samalla pohditaan 

myös sitä, että ovatko jotkut tietyt ominaisuudet vähemmän tärkeitä tai mahdollisesti 

jopa olemattomia tiettyjen yritysten tapauksissa. Vaikkei varsinaista tarkkaa Born 

Globalien rakentumisen mallia voidakaan rakentaa, on selvää, että tietyt ominaisuudet 

toistuvat varmasti erityyppisten yritysten välillä. 

Gabrielsson et al. (2007) toteavat, että Born Globalien suhteen on tutkimusta tehty 

paljon, mutta varsinaisia konsepteja niiden suhteen on tehty hyvin rajoitetusti. Tämä 

asettaa tutkimuksen vahvistamiselle huomattavia haasteita käytännön tasolla. 
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Kyseisessä artikkelissa on esitetty yksi konsepti rakentumiselle, joka on jaettu kolmeen 

vaiheeseen. Nämä vaiheet ovat alkuvaihe, resurssien ja kasvun vaihe ja viimeisenä on 

tuotteen tai palvelun läpilyöntiin tähtäävä vaihe. Se ei kuitenkaan vielä kata sitä, että 

miten niissä vaiheissa yritykset ovat rakentuneet.  

Toinen asiaan puuttuva tutkimus (Moen ja Servais, 2002) esittää eroja tavallisten 

ohjelmistoyritysten ja Born Global – yritysten välillä kansainvälistymisen 

rakentumisessa. Tutkimuksessa herää kysymyksiä jatkotutkimuksen ratkaistavaksi. 

Tutkijat kokevat tarpeelliseksi Born Global – yritysten todellisen käyttäytymisen 

tutkimuksen ja mallien luomisen niiden toiminnasta rakentumisvaiheessa kohti 

kansainvälisiä markkinoita. Moen ja Servais (2002) toteavat, että olemassa saattaa olla 

tärkeitä avainasemassa olevia ominaisuuksia, joiden kautta Born Globalit 

kansainvälistyvät ja saattavat tuotteensa ulkomaisille markkinoille tavallisia yrityksiä 

nopeammin. Nämä avainominaisuudet olisi heidän mielestään hyvä selvittää. 

Tutkimuskysymykset muodostuvat näiden kahden artikkelin esittämien tarpeiden 

pohjalle: 

 Mitkä rakenteelliset elementit painottuvat avainasemaan kasvuvaiheessa 

sisäisistä ja ulkoisista ominaisuuksista tärkeimpinä yrityksen rakentumisen 

kannalta? 

 Voidaanko ohjelmistotuoteliiketoiminnassa toimivan Born Global – yritysten 

kasvuvaiheesta ja sen tärkeimmistä elementeistä muodostaa yhdenmukainen 

rakentumisen konsepti? 

Tutkimus tehdään laadullisena tapaustutkimuksena, jolloin päästään hyvin 

käsittelemään ilmiön sisäistä rakentumista vertailemalla useaa samaan kategoriaan 

sopivaa yritystä toisiinsa. Tutkimuksessa pyritään haastattelemaan toisistaan eroavia ja 

eri tilanteissa olevia yrityksiä, jotta voidaan saada aikaan tilanne, jossa yhteneväisiä 

piirteitä voidaan havaita eroista huolimatta. Pelkistämällä haastatteluiden tulokset 

voidaan saada aikaan tilanne, jossa vallitseva ongelmatilanne konseptin rakentumisesta 

ja avainasemaan nousevista ominaisuuksista saadaan ratkaistua. 
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2. Ohjelmistoalan Born Global -yrityksen 
rakentuminen 

Yksikään Born Global -yritys ei rakennu pelkästään yhdestä osasta tai ominaisuudesta. 

Tiettyjen perusrakenteiden, kuten tuotteen ja strategian lisäksi nopeasti vastaan tulee 

useita menestykseen vaikuttavia voimia, joiden kokonaisuudesta kasvaa joko onnistunut 

kokonaispaketti, muotoaan muuttava yritys tai epäonnistunut kokeilu. Yritys voi 

onnistua luomaan paketillaan toimivan tien kansainväliseen menestykseen tai 

vaihtoehtoisesti se voi joutua mukautumaan esimerkiksi muokkaamalla strategiansa 

jonkun toisen toimijan tahdon mukaan. Tämä saattaa tarkoittaa esimerkiksi yritysoston 

kautta fuusioitumista tai vaikkapa jäämistä jonkun tietyn raamin sisään tuottamaan 

pelkästään lisäarvoa toiselle toimijalle. 

Tässä osuudessa käsitellään näitä rakenteellisia osia ja tutkitaan niiden mahdollisia 

vaikuttavia toimintoja, jotka vievät joko yritystä eteenpäin tai vetävät sitä mukanaan 

johonkin tiettyyn suuntaan. Tavoitteena on paikallistaa kriittisiä elementtejä, jotka 

luovat Born Globaleista kyvykkäitä toimimaan kansainvälisellä markkina-alueella. 

Tutkimus ei esitä varsinaista täydellistä koostumusta taikka varmaa kaavaa, jolla 

yritystä voisi rakentaa, mutta esittää tutkijoiden kriittisiksi kokemia ominaisuuksia. 

Varsinkin IT-alalla tuonkaltaisen varman kaavan toteuttaminen on mahdotonta johtuen 

alan varsin nopealla tahdilla muuttuvasta luonteesta ja erilaisten toimintaympäristöjen ja 

kulttuurien suuresta vaikutuksesta kaikkeen toimintaan.  

Alla olevat osa-alueet ovat valittu aiemmissa tutkimuksissa ilmenneiden toistuvien 

teemojen kautta ja ne kasaavat yhteen kokonaisuuteen nämä erilliset aihealueet ja 

antavat hyvän yleiskuvan Born Globalien rakentumisesta. Osa-alueet on jaettu kahteen 

pääkategoriaan, joista ensimmäisenä käsitellään yrityksen sisäisiin ominaisuuksiin 

liittyvät osat ja sen jälkeen käsitellään yrityksen ulkopuolelta tulevat osat ja vaikutteet. 

Tällä tavoin voidaan saada aikaan tasapainoinen kokonaisuus ja hyvä kuva näiden 

kahden puolen vaikutuksesta yrityksen perustamiseen, kasvuun ja menestymiseen.  

Tässä luvussa ei pyritä tutkimaan empiirisiä tilastoja oikeiden yritysten kautta, vaan sen 

tarkoituksena on kerätä tehtyjen tutkimusten perusteella kokonaisvaltainen kuva Born 

Global -yrityksen rakentumisesta keskittyen pääosin alku- ja kasvuvaiheeseen.  

 

2.1 Born Globalin määritelmä 

Perinteisiä kansainvälistymisen muotoja on tutkittu aikojen saatossa erittäin laajasti ja 

niitä käsitteleviä teorioita on suuria määriä. Kuitenkin viimeisen reilun vuosikymmenen 

ajan ovat myös Born Global -yritykset saaneet yhä suurempaa huomiota tutkijoiden 

parissa. Sinänsä kansainvälisyyteen pyrkiviä uusia yrityksiä on ollut jo vuosisatoja. 

Oviatt ja McDougall (1994) vertaavat aihetta ja yrityksiä esimerkiksi 1600-luvulla 

toimineeseen East India Companyyn, joka toimi heti alusta saakka kansainvälisesti. 

Kuitenkin tutkimukset ovat keskittyneet enemmän suurten yritysten ja niiden 

pitkäkestoisen kansainvälistymisen suuntaan.  
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Useita eri tulkintoja määrittelyn kriteereistä on ollut esillä tähänastisissa tutkimuksissa. 

Oviatt ja McDougall (1994) määrittävät kansainvälisen uuden yrityksen toimijaksi, joka 

alusta alkaen pyrkii saamaan merkittävää kilpailullista etua käyttämällä hyödykseen 

usean ulkomailla sijaitsevan toimipisteen resursseja ja myyntiä.  Knight ja Cavusgil 

(1996) taas ehdottavat pääpiirteeksi yrityksen vision ja strategian tulla kansainväliseksi 

toimijaksi ja yrityksen tarkempana kuvauksena olisi sen sijoittuminen pienen 

teknologiaorientoituneen yrityksen kategoriaan (Bell 1995; Knight ja Cavusgil 1996). 

Periaatteessa siis Born Global -yrityksillä on alusta asti oltava selkeä tavoite 

ulkomaisilla markkinoilla. Gabrielsson ja Kirpalani (2004) tiivistävät ajatuksen 

"Yritykset hakevat heti syntyvaiheessa merkittävää kilpailullista etuasemaa käyttämällä 

useissa maissa sijaitsevia myynti- ja resurssivaroja".  

Verrattaessa Born Global -yrityksen kansainvälistymistä perinteisiin malleihin, voidaan 

havainnoida useita perusnormeista poikkeavia ominaisuuksia. Perinteiset 

lähestymistavat jakautuvat kahteen aatesuuntaukseen, prosessikoulukuntaan ja 

ekonomiseen koulukuntaan (Gabrielsson ja Kirpalani, 2004). Näistä ensimmäinen 

tukeutuu Cyertin ja Marchin (1963) käyttäytymismalliin ja toinen rationaaliseen 

talouden hallinnoimiseen ja kaupan tekemisen kuluihin ja tuloihin (Williamson,1975). 

Prosessiajattelu on sinänsä looginen ja järkevä. Yritys hakee portaittain paikkaansa 

laajemmissa ympyröissä harrastamalla vientiä aloittaen kokeilemisen pienellä 

panostuksella. Jos markkina on lupaava, voi yritys perustaa kohdemaahan 

myyntiyksiköitä ja laajentaa kokonaisuutta aina valmistusyksiköihin saakka. 

Oviatt ja McDougall (2004) määrittelevät, että kansainvälistymiseen tähtäävän 

yrityksen elinehdot muodostuvat neljästä elementistä. Ne ovat organisaatiopohjainen 

muodostuminen tiettyjen toimintojen kansainvälistymisen kautta, vahva tukeutuminen 

vaihtoehtoisiin hallinnointitapoihin resurssien saavuttamiseksi, ulkomaisten sijaintien 

etujen hankkiminen ja kehittäminen ja viimeisenä uniikkien resurssien oikeaoppinen 

hallinta ja käyttö.  Myös yrityksen toiminnan laadulla on merkityksensä Born Global -

yrityksen määrittelemisessä. Esimerkiksi Sharma ja Blomstermo (2002) kuvaavat 

yrityksiä erityisosaamiseen vahvasti tukeutuviksi ja joiden tuotteet tai palvelut ovat joko 

täysin uusia tai vaihtoehtoisesti merkittävästi eroavia muihin kilpaileviin tuotteisiin. 

Gabrielsson et al. (2008) ottavat tuotteeseen toisen näkökulman ja toteavat Born 

Globalin tuotteen omaavan selkeää kansainvälistä potentiaalia. Yritys osaa ottaa tämän 

potentiaalin käyttöön yhdistämällä sen yrittäjän omiin kykyihin ja ominaisuuksiin 

uusien nopean kansainvälistymisten keinojen löytämiseksi. Tarkemmin tuotteen 

ominaisuuksiin palataan myöhemmässä vaiheessa. 

Koska tuore yritys ei itsessään useimmiten omista juurikaan resursseja toimiakseen 

tehokkaasti kansainvälisessä ympäristössä, on sen löydettävä toimintansa mahdollistajat 

ulkopuolisista toimijoista ja niiden kanavista ja resursseista. Lisäksi kilpailutilanne 

varsinkin tietoteknisellä alalla on kovaa. Kilpailevat yritykset voivat olla jo valmiiksi 

suuria ja vahvassa asemassa, jolloin markkinoille pääseminen ja niiden valtaaminen on 

todella haastavaa. (Oviatt ja McDougall, 1994.) 

Näiden tutkittujen määritelmien perusteella voidaan tehdä tutkimusta varten päätelmä, 

että Born Globalin määritelmän täyttääkseen yrityksellä 1) tulee olla selkeä visio alusta 

saakka kansainvälistyä nopealla aikataululla, 2) on yrittäjä, jolla on selkeää kykyä 

havainnoida potentiaalisia markkinoita globaalilla kentällä, 3) on tuote, jolla on 

huomattavaa kansainvälistä potentiaalia ja 4) on kykyä käyttää hyödykseen ulkoisia 

resursseja ja kanavia. Lisäksi materiaali antaa suuntaa rakentumisen osa-alueille ja 

artikkeleissa korostuneista aihepiireistä voidaan jaotella seuraavissa kohdissa esitelty 

kokonaisuus. 
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2.2 Yrityksen sisäiset ominaisuudet 

Yrityksen sisäiset ominaisuudet pitävät sisällään kaiken yrityksen lähtökohdista ja 

potentiaalista katsottuna. Yrityksen henkinen kapasiteetti suoriutua tarvittavista 

kansainvälistymistoimista juontaa suoraan perustajien omista kokemuksista ja kyvyistä 

joita he ovat matkallaan yrityksen perustamista kohti hankkineet. Lisäksi tärkeiksi 

ominaisuuksiksi nousevat yrityksen sisäinen toimintakulttuuri ja toimintapyrkimykset 

sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikki aina oikeanlaisen työvoiman 

hankkimisesta yrityksen toimintaan laajemmissa verkostoissa vaikuttavat huomattavasti 

yrityksen kykyyn tehdä tarvittavat toimenpiteet hyvän tuloksen varmistamiseksi.  

 

2.2.1 Yrittäjän ominaisuudet 

Perinteisen yrittäjyyden ominaisuuksia on tutkittu jo pitkän aikaa, mutta varsinaisesti 

kansainväliseen menestykseen tähtäävän yrittäjyyden ominaisuuksien tutkiminen on 

jäänyt huomattavasti vähemmälle huomiolle. On myös mietittävä, että mistä nuo 

kyseiset ominaisuudet tulevat ja millä tavoin niitä voi kehittää. Madsenin ja Servaisin 

(1997) mukaan yritysten kyky kansainvälistyä kumpuaa sen perustajien suhdeverkoista 

ja yrityksistä joissa yrityksen perustaja ja johtoporras on aiemmin työskennellyt. Tämä 

viittaa siihen, että varsinkin yrityksen alkuvaiheissa tehtävät päätökset ja strategiset 

ratkaisut pohjaavat tiukasti yrittäjän tai yrittäjien edeltäviin kokemuksiin (Madsen ja 

Servais, 1997, Yli-Renko et al., 2002). Varsinkin kansainvälistymiseen liittyvä aiempi 

kokemus nousee suureen rooliin Born Globalien toiminnan onnistumiselle (Rialp et al., 

2005). 

Karra, Phillips ja Tracey (2008) määrittelevät yrittäjän ominaisuudet kyvyiksi 

paikallistaa ja hankkia tarvittavia resursseja toimiakseen havaittujen 

markkinamahdollisuuksien mukaan valmiilla markkinoilla tai luoda uusia markkinoita 

niillä toimiakseen. Tätä tukevat myös Gabrielsson ja Kirpalani (2004), Knight ja 

Cavusgil (2004) ja Oviatt ja McDougall (2004) määrittelemällä resurssit, niiden 

hankkimisen ja hallinnoinnin erittäin kriittiseksi osaksi yrityksen alkuvaihetta. Yrittäjän 

ominaisuudet ovat tärkeimmillään yrityksen alkuvaiheissa, mutta niiden merkitys 

vähenee yrityksen vanhetessa ja tilanteen vakautuessa.  Tuota peruskäsitettä on 

kuitenkin hyvä laajentaa ja tutkia sen eri tasoja tehokkaammin.  

Hyvänä lähtökohtana voidaan pitää yrittäjän valppautta, jota kutsutaan kirjallisuudessa 

myös välähdyksiksi ylivertaisesta ymmärtämyksestä (Kirzner, 1979). Se auttaa yrittäjää 

tunnistamaan potentiaalisia uusia mahdollisuuksia omaamatta välttämättä kyseiseen 

asiaan liittyvää tietotaitoa ja kokoamaan olemassa olevat resurssit kasaan luovilla 

tavoilla. Tämän lisäksi yrittäjä kykenee rakentamaan ja esittämään inspiroivia visioita, 

jotka vetävät puoleensa resursseja ja muita toimijoita. Knight ja Cavusgil (2004) 

toteavatkin, että juuri kyky nähdä markkinoita ja tarttua niiden tarjoamiin 

mahdollisuuksiin avaa Born Globaleille mahdollisuuden nopeuttaa kansainvälistymistä. 

Tämä ominaisuus esiintyy heidän mukaansa siis juuri yrittäjissä itsessään. 

Karra et al. (2008) ovat hahmotelleet kuitenkin myös kolme pääominaisuutta, jotka ovat 

ominaisia juuri kansainvälisille markkinoille pyrkiville uusille yrityksille. Ne ovat 

kansainvälisten mahdollisuuksien havaitseminen, toimintakulttuurien yhdistäminen ja 

yrityksen kyky ylläpitää pätevää työvoimaa kohdemaissa. 
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1) Kansainvälisten mahdollisuuksien havaitseminen. Kirjallisuus aihepiiristä (mm. 

DeTienne ja Chandler, 2004 ja Dess, Lumpkin ja Govin, 1997) mainitsee, että kyseiset 

mahdollisuudet havaitaan kolmella tavalla. Ensimmäisessä tavassa pääosassa on yrittäjä, 

joka aktiivisesti hakee mahdollisuuksia markkinoilta ja ympäristöstä. Toisessa tavassa 

pääosassa on passiivinen hakeminen ja tahaton löytäminen. Tässä tapauksessa havainnot 

saadaan muiden toimien oheistuotteena tai aiemman kokemuksen mukanaan tuomien 

kokemusten kautta. Viimeisenä, eli kolmantena tapana on kekseliäisyys ja mielikuvitus, 

jolloin yrittäjä voi kehittää uusia tuotteita tai palveluita kognitiivisten prosessien 

tuottamien resurssiyhdistelmien tuotosten avulla. Kaikki kolme tapaa ovat 

osoittautuneet tärkeiksi, mutta tutkimuksessa on kuitenkin todettu kekseliäisyyden 

nousevan ominaisuutena muiden yläpuolelle. Toki on myös selvää, etteivät käytännön 

tilanteissa koskaan asiat tapahdu pelkästään yhden tavan mukaan ja lähempänä totuutta 

onkin tapojen muodostama yhdistelmä, joka elää yrittäjien ja ympäristön mukana. 

(Karra et al., 2008.) 

Uusien markkinoiden havaitseminen on tärkeää kaikille yrittäjille, mutta varsinkin 

kansainvälisillä markkinoilla toimimisessa tuo taito korostuu ylitse perinteisen 

kotimaisen markkinan. Kansainvälinen toiminta vaatii selkeästi enemmän, sillä 

huomioon otettavat asiat, kuten kansainväliset rajoitteet, ymmärtämys ja tietoisuus, ovat 

perinteisiä kotimaisia markkinoita haastavampia. (Karra et al., 2008.) 

2) Toimintakulttuurien yhdistäminen. Yritykset kohtaavat siirtyessään uusiin maihin ja 

erilaisiin yhteistyömuotoihin riskejä, että tahojen välinen toimintakulttuuri ei 

kohtaakaan sujuvasti. Tämän toimintakulttuurien eron kaventaakseen tulee yrittäjän 

kyetä selittämään yrityksen konseptit ja potentiaali siten, että se on relevanttia myös 

kohdemaassa vaikuttaville toimijoille. (Karra et al., 2008.) 

3) Yrityksen kyky ylläpitää pätevää työvoimaa kohdemaissa. Kasvavan yrityksen tulee 

pitää hallussaan ja kyetä hankkimaan osaavaa henkilökuntaa kohdealueilta. Tämän 

toteuttamiseksi on elintärkeää kyetä omaksumaan ja yhdenmukaistamaan 

työtekokulttuuria kyseisen alueen tapojen mukaan. Tämä avustaa työntekijöiden 

viihtymisessä ja halussa pysyä yrityksen palveluksessa. Jos kulttuuriero on suuri, voi 

tämä nousta suureksikin ongelmaksi juuri yrityksen kulttuurien sovittamisessa ja yrittäjä 

voi joutua sen vuoksi muuttamaan suuresti omia toimintatapojaan, jotta integroituminen 

kohdealueelle menisi kivuttomammin. (Karra et al., 2008.) 

Ominaisuuksien hahmottamisen jälkeen Karra et al. (2008) esittävät kolmiosaisen 

ehdotelman siitä, että miten nuo ominaisuudet rakentuvat käytännössä. Ensimmäisenä 

käsittelyssä on kokemus. Tarkka tieto ja ymmärrys olemassa olevista kansainvälisistä 

markkinoista ovat elintärkeää yrittäjän ominaisuuksien kehittymisen kannalta. 

Ensimmäiseksi tulee hankkia syvää tietämystä liiketoiminnan eri konteksteista ja niiden 

vahvuuksista ja heikkouksista. Hyvä tapa kerätä tietoutta varsinkin kohdemaista on 

hankkia sieltä työvoimaa tuomaan osaamista mukanaan. Toiseksi kehittämisen kohdaksi 

on valittu kansainvälisten verkostojen luominen. Yrittäjän tulee kerätä kattava ja 

tehokas kansainvälinen verkosto kontakteja. Nämä verkostot luovat pohjan kaikelle 

tulevalle kansainväliselle liiketoiminnalle. Kolmanneksi ja viimeiseksi kohdaksi 

todetaan tutkiminen ja nimenomaan kansainvälisten markkinoiden ja 

liiketoimintamahdollisuuksien kattavaa ja tehokasta tutkimista. Yrittäjän tulee kartoittaa 

mahdollisuuksia laajasti ja useissa eri ympäristöissä. Siten yrittäjälle voi muodostua 

riittävä ymmärtämys ja tietotaito toimia niillä markkinoilla. (Karra et al., 2008.) 

Jokaisen yrityksen rakentuminen seuraa tiettyjä vaiheita. Perinteisissä viitekehyksissä 

on usein ajateltu yrityksen kansainvälistymistä lineaarisena prosessina, jossa aloitetaan 
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kotimaassa pienenä, jonka jälkeen kasvetaan isommaksi toimijaksi kotimaassa. Tämän 

kasvun jälkeen saatetaan alkaa rauhallisesti tunnustelemaan suurempia markkinoita ja 

ajan myötä voidaan kasvaa isommaksi.  Born Globalien tapauksessa vaiheet ovat 

kuitenkin monimutkaisempia ja muuttuvia, sillä niiden tulee tarttua eri vaiheiden aikana 

erilaisiin tilaisuuksiin ja tärkeimpänä osata nähdä oma tilanteensa suhteessa siihen 

vaiheeseen missä yritys on menossa. Tämä vaatimus korostaa juurikin yrittäjän omia 

kykyjä tunnistaa ja reagoida eri vaiheisiin yrityksen kehityksen tuomien haasteiden 

parissa. Kykenemätön yrittäjä voi nopeasti löytää itsensä umpikujasta, jonka lopussa 

häämöttää vain epäonnistuminen. (Karra et al., 2008.) 

 

2.2.2 Yrityksen ominaisuudet 

Vanhan ajattelun ja mallien mukaan perinteisesti yrityksen kansainvälistyäkseen on 

tarvinnut aina joko siirtyä kohdemaahan yksiköllä, perustaa sinne tytäryhtiö tai 

vähintäänkin pitää paikan päällä vahvaa edustusta. Born Globalien tapauksessa tilanne 

ei kuitenkaan enää nykyään ole välttämättä niin. Resurssien takia erillisten yksiköiden 

perustaminen on mahdotonta ja erillisiä tytäryhtiöitä ei helpolla perusteta kohdealueille. 

(Gabrielsson ja Kirpalani, 2004.)  

Nykyaikaisten innovaatioiden, kuten päällimmäisenä internetin, avulla yritysten 

kohdemarkkinat ovat lähempänä kuin koskaan (Gabrielsson ja Kirpalani, 2004). Tämän 

ansiosta yrityksen sijoittuminen esimerkiksi Suomeen ei ole enää suuri ongelma, sillä 

kauppaa voidaan tehdä minne vain käyttämällä kaikkia hankittuja yhteyksiä ja kanavia. 

Yrityksen markkinoiden sijoittuessa yleensä spesifisten toimintojen toteuttamista 

tarvitseviin asiakkaisiin ja heidän globaaleihin tarpeisiinsa, on kansainvälinen 

lähestymistapa luonteva tapa lähestyä markkinoita laajasti jo heti alusta alkaen. Tämän 

vuoksi sijoittuminen tiettyyn lähtömaahan ei merkitse niin paljoa (Rialp et al., 2005). 

Fyysisen sijainnin riippumattomuus ei kuitenkaan poista yrityksen tarvetta ylläpitää 

kohdemaata tuntevaa henkilöstöä, sillä kohdetuntemus on ehdoton vaatimus useimmissa 

kansainvälistymisskenaarioissa (Gabrielsson ja Kirpalani, 2004).  

Resurssit ja varsinkin niiden puuttuminen on siis yksi monen yrityksen 

kansainvälistymisen tiellä olevista seikoista. Usein saavuttaakseen tavoitteensa 

kansainvälistymisestä, tulee Born Global -yrityksen käyttää huomattavasti enemmän 

resursseja kuin sillä hetkellä on mahdollista kerätä omistetuista voimavaroista. Tämän 

takia resurssien hankkimisen osaaminen omasta ympäristöstä nousee merkittävään 

rooliin koko prosessissa (Gabrielsson ja Kirpalani, 2004 ja Karra et al.,2002).  

Gabrielsson ja Kirpalani (2004) toteavat, että Born Global -yritykset voivat käyttää 

hyväkseen valmiina olevia resursseja kohdeympäristössään. Käyttämällä ympäristössä 

toimivia resursseja, voi yritys saada niiden resursseista vipuvartta viemään omaa 

kansainvälistymistään eteenpäin. Eräs tärkeimmistä resursseista on älyllinen ja 

tiedollinen resurssi, joka yleisellä tasolla voi kulkea myös nimellä työvoima. Tämän 

resurssin kautta yrityksen toiminta kehittyy alkuvaiheessa ja siihen kuuluu sekä itse 

yrittäjät, että myös muut yrityksessä toimivat henkilöt. Tämä resurssi on sinänsä 

muuttumaton ja uniikki yritykselle, joten sen rooli kokonaisuuden toimimiselle on suuri. 

(Knight ja Cavusgil, 2004.) 

Työvoiman osaaminen muodostuu myös tärkeäksi osaksi mahdollisuuksissa pärjätä 

kansainvälisillä markkinoilla (Gabrielsson ja Kirpalani, 2004). Yrityksellä ei 

resurssipulan takia ole välttämättä varaa palkata laajaa skaalaa eri työntekijöitä, joten 
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sen tulee löytää oikeat palaset ja osaajat suppeammalla tavalla. Osaajien tulee hallita 

kokonaisuuksia hieman laajemmin kuin monessa klassisesti kasvavassa yrityksessä, 

joissa osaajia on hankittu lisää kasvamalla laajaksi rauhallisemmassa tahdissa. Tällöin 

Born Globalien tapauksessa työntekijät voivat ottaa haltuun laajempia kokonaisuuksia 

ja tämän takia varsinaisia aloittelijoita ei useimmiten tehtävissä nähdä. Tämä pohjaa 

useassa tapauksessa yksinkertaisesti kansainvälistymisen aikataulun nopeuteen. 

Yrityksen vakiinnuttaessa asemaa voi myös työntekijöiden monitasoisuus alkaa 

kasvamaan. (Gabrielsson ja Kirpalani, 2004.)  

Kuten jo määritellessä termiä Born Global todettiin, on yrityksen tärkeänä eteenpäin 

ajavana voimana yrityksen sisäinen tahto kansainvälistyä nopealla aikataululla (Knight 

ja Cavusgil, 1996, Gabrielsson ja Kirpalani, 2004). Varsinkin vahva innovaatiokulttuuri 

ajaa yritystä kansainvälisempään suuntaan (Knight ja Cavusgil, 2004). Jos koko yritys 

jakaa saman intohimon ja tavoitteen, voi se luoda mahdollisuuksia hypätä yli perinteisen 

kansainvälistymisen vaiheita ja siirtyä nopeasti kohti suurempia markkinoita.  

Materiaalin perusteella havaittujen neljän ominaisuuden, eli sijainnista riippumattoman 

kohdeosaamisen, resurssien oikeaoppisen hankkimisen ja hyödyntämisen, työvoiman 

osaamisen ja kantavana ajatusmallina koko yrityksessä olevan nopean 

kansainvälistymisen yhdistelmällä yritys voi rakentaa tuotteensa tai palvelunsa 

ympärille mahdollisuudet onnistua kansainvälistymisprosessissa. 

 

2.2.3 Innovaatio ja tuote 

Laanti et al. (2007) toteavat, että usein innovaatio ajatellaan vain osana tuotestrategiaa, 

mutta todellisuus onkin hieman eri kun puhutaan Born Global –yrityksistä. Itse asiassa 

innovaatio on niiden tapauksessa useimmiten olemassa jo reilusti ennen kuin koko 

yritystä on edes perustettu ja useasti se on jopa syynä sille, että yritys on 

ylipäätänsäkään perustettu. Tämän vuoksi on tärkeää ajatella tuotetta ja innovaatiota 

erillisinä, toki toisiinsa liittyvinä, elementteinä yrityksen kehittymistä tutkittaessa. 

Kuten useassa eri osa-alueessa, myös innovaatiossa taustalla on usein itse yrittäjien 

omat kokemukset. Yli-Renko et al. (2002) toteavatkin innovaation usein kehittyvän 

nimenomaan yrityksen ja sen perustajien aikaisempien kokemusten ja oman tietotaidon 

kautta.  

Toisaalta myös innovaation laatu ja sen kautta tulevan kilpailullisen osaamisen merkitys 

on aikaisempien tutkimusten mukaan suuri. Varsinkin perinteisessä ajattelutavassa on 

useimmiten ajateltu asia niin, että yritys tarvitsee ehdottomasti suuren etulyöntiaseman 

muihin kilpailijoihin verrattuna pystyäkseen nousemaan huipulle (Yip, 2000). Eli tällöin 

ajateltaisiin asiaa kovin tuotekeskeisesti. Born Globalien tapauksessa on kuitenkin niin, 

että tuo kyseinen etulyöntiasema tulee vahvasti juuri innovaatiokykyjen kautta, jotka 

toimivat koko yrityksen perustana alusta lähtien. Mutta ongelmaksi voi muodostua 

innovaation saattaminen uudelle tasolle. Tässä vastaan tulevat niin resurssiongelmat, 

kuin myös henkilöstöongelmat. Tähän ratkaisuna esimerkiksi Acs et al. (2001) ovat 

muun muassa todenneet olevan tärkeiden verkostoiden luomisen ja niiden 

hyödyntämisen innovaation jatkokehityksessä ja varsinaisen tuotteen kehittämisessä. 

Tässäkin asiassa siis Born Global -yritys on vahvasti riippuvainen ulkoisista 

resursseista, jotta todellinen läpimurto olisi saavutettavissa. 
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Tuotteen merkitys on yleisesti ajateltuna Born Global -yrityksen kansainvälistymiselle 

luonnollisesti olennainen. Voidaan olettaa, että jo konkreettisella tuotteella tai 

tarjottavalla palvelulla ei ole kaupallista potentiaalia ja varsinkaan kansainvälistä 

potentiaalia, voi suuren kansainvälisen menestyksen saaminen olla hankalaa 

(Gabrielsson et al., 2008). Tämän vuoksi Born Global -yritykset käyttävät 

vipuvartenaan markkinoille juuri vahvaa teknologiaosaamista (Yli-Renko et al., 2002), 

sen suhteen toimivaa innovaatiota ja niiden tuloksena syntyvää uniikkia tuotetta, joka 

tulee mahdollistamaan markkinoiden haltuun ottamista. 

 

 

2.3 Yrityksen ulkoiset ominaisuudet 

Yrityksen ulkoisiin ominaisuuksiin sijoitetaan yrityksen toimintaan vaikuttavien 

tekijöiden ja toimien tärkeimmät osa-alueet. Alusta asti on selvää, ettei yksikään 

aloitteleva Born Global -yritys tule onnistumaan kansainvälistymisprosessissaan ilman 

ulkopuolista apua ja kontakteja (Oviatt ja McDougall, 1994). Kuten aiemmista 

kohdistakin on tullut selväksi, on käsiteltävien yrityksen toiminnan kannalta liian suuria 

puutteita niin kohdemarkkinoista, resursseista kuin myös innovaatioiden kehittämisestä.  

Vahvimmin esille nousevat pääkohdat kirjallisuuskatsaukseen tutkitussa kirjallisuudessa 

ovat erilaiset kanavatarpeet (Gabrielsson ja Kirpalani, 2004) tuotteen saamiseksi oikeille 

markkinoille oikeaan aikaan, elintärkeät kumppanuudet niin kohdemaassa kuin 

kotimaassa ja näihin molempiin myös kuuluvana sopimusten ja luottamuksen 

toimiminen yrityksen hyödyksi (Blomqvist et al. 2008). Näistä kolmesta pääkohdasta 

muodostuu kokonaisuus, jonka avulla aloitteleva kansainvälistymiseen tähtäävä yritys 

voi saada tarvittavat elementit tukemaan omia sisäisiä prosessejaan, jotta se 

potentiaalinen läpimurto halutuille markkinoille saavutetaan ja pitkällä tähtäimellä myös 

vakaa asemaa muiden alan toimijoiden joukossa voidaan saavuttaa. 

  

2.3.1 Kanavien hankkiminen ja niiden merkitys 

Born Global -yrityksen pyrkiessä markkinoille, tulee sen kehitellä itselleen oikeat 

kanavat mahdollistaakseen markkinoille pääsemisen. Näiden kanavien kautta voidaan 

luoda suhteita tuleviin asiakkaisiin ja muihin vaadittaviin kontakteihin. Nopean 

kasvamisen luomiseksi Gabrielsson et al. (2008) määrittelevät viisi eri kanavaa, joiden 

avulla Born Global –yritys voi sen toteuttaa.  

Ensimmäisenä kanavana on monikansallisten yritysten toimiminen joko liiketoiminnan 

integraattorina tai kansainvälisenä asiakkaana. Yritykset varsinkin tietoteollisella alalla 

ovat jatkuvasti kiihtyvän kehityksen armoilla. Tämän takia useasti on järkevämpää ja 

tehokkaampaa ulkoistaa tuotantoa tai palveluita ulkopuolisille toimijoille. Tässä 

tapauksessa suuri yritys voi auttaa pienempää Born Global -yritystä saavuttamaan 

markkinoita globaalissa ympäristössä esimerkiksi juuri näiden strategisten 

kumppanuuksien kautta, jolloin ne voivat toimia ostajana tarjotuille tuotteille ja 

palveluille (Gabrielsson et al., 2008). Kumppaniksi voidaan saada suuri toimija ja 

esimerkiksi alihankintatöiden kautta voidaan päästä käsiksi myös suurten asiakkaiden 

omiin asiakkaisiin (Madsen ja Servais, 1997). Pienille yrityksille tällaisten 

kumppaneiden hankkimien on erittäin tärkeää. Kumppanien avulla päästään käsiksi siis 
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erilaisiin kanaviin, mutta myös tuotteen ja yrityksen toiminta saa merkittävää 

vahvistusta ja sen toiminta uskottavuutta (Hurmelinna et al., 2005). Tästä seuraa 

positiivista kehitystä yrityksen arvolle, mutta vaatii suurelta yritykseltä myös 

luottamusta ja sitoutumista pienempään yritykseen ja sen kansainvälistymiseen. Tämä 

merkitsee niin rahallisten sijoitusten ja pitkien sopimusten tekemistä, kuin myös 

mahdollisesti henkilöstön kouluttamista. Tälle tuelle vastineeksi yritys kuitenkin saa 

useimmiten sitoutunutta ja osaavaa palvelua hyvinkin pitkiksi ajoiksi. Toisaalta myös 

voi eteen tulla tilanne, jossa suuremman on järkevämpi ostaa pienempi kokonaan 

omakseen, jotta ei pääsisi tulemaan tilannetta jossa tietty erikoisosaaminen ja tärkeä 

strateginen sijainti karkaisi pois ulottuvista. Varsinkin vahvojen sijoittamisien ja 

koulutusten jälkeen pienemmästä yrityksestä on voinut muodostua tärkeä resurssi, 

jolloin tuo sen menettäminen olisi sietämätön tilanne. (Gabrielsson et al., 2008.) 

Toinen kanavamalli hyödyntää monikansallista yritystä on saada ne toimimaan 

jakelijoina ja lisensoijina. Markkinoiden globalisoituminen viimeisenä muutamana 

vuosikymmenenä on tuonut mukanaan valtavasti uusia ominaisuuksia koko 

jakeluajatteluun. Erilaisten jakeluyhteistöiden hyödyntäminen on ollut osa tätä muutosta 

(Knight ja Cavusgil, 2004). Laanti et al. (2007) toteavat kumppanuuksien pääasiallisena 

tavoitteena voidaan pitää muun muassa juuri jakeluresurssien hankkimista kumppanin 

kautta. Esimerkkinä tästä tapauksesta on Born Global -yrityksen tuotteen tai palvelun 

kauppaaminen eteenpäin asiakkaille, jolloin esimerkiksi suuri monikansallinen ketju voi 

myydä yrityksen tuotetta valikoimissaan tai palvelua osana heidän omaa 

palvelukokonaisuuttaan (Gabrielsson et al., 2008). 

Kolmantena kanavana tutkimuksessa esitellään liiketoimintaa tukevien yritysten ja/tai 

kumppaneiden kautta tapahtuvaa leviämistä. Tämän avulla kumppaneiden kautta 

yrityksen tuote tai palvelu voi päästä käsiksi uusiin markkinoihin toimimalla 

verkostonsa osana ja käyttämällä kontaktejaan hyväksi niiden hankkimiseksi 

(Gabrielsson et al.,2008). Usein tämänkaltaiset yritykset käyttävät juuri kanavia ja 

kumppaneitaan niiden sisältä tukemaan omaa osaamistaan myynnissä ja 

markkinoinnissa. Kumppanit voivat siten auttaa yritystä paikkaamaan selkeästi 

puuttuvia resursseja (Moen ja Servais, 2002). 

Neljäntenä kanavana esitetään internet, jonka mukanaan tuomien mahdollisuuksien 

määrä on miltei rajaton. Internetin avulla päästään nopeasti käsiksi uusiin markkinoihin, 

voidaan järjestää tuote asiakkaalle ilman fyysistä muotoa ja toimia usealla tasolla 

globaalina toimijana liikkumatta varsinaisesti minnekään. Omalla tavallaan internet on 

siis vapauttanut markkinoita ja luonut mahdollisuudet nuorille yrityksille toimia yhä 

suuremmassa roolissa kansainvälisessä toiminnassa (Knight ja Cavusgil, 2004). Hyvänä 

esimerkkinä voidaan pitää kovasti yleistynyttä tapaa myydä ohjelmistotuotteita 

internetin välityksellä, jolloin asiakas saa tuotteensa välittömästi lataamalla ilman 

postittamiseen kuluvaa aikaa. Toisaalta myös palveluiden järjestäminen etäältä on 

internetin ansiosta huomattavasti helpompaa ja nopeampaa. Vaikka paikallinen 

osaaminen on tärkeää, voidaan myös ydintoimintoja keskittää myös yksittäisiin 

paikkoihin niiden tehostamiseksi (Gabrielsson et al.,2008). Internetin hyödyntämisen 

ongelmaksi voi nousta se, ettei tuote erotu valtavan informaation määrän seasta 

tarpeeksi, jotta sillä olisi todellisia menestymisen mahdollisuuksia (Moen et al., 2003). 

Kuten useimmissa tapauksissa yleensä, ei varsinaisesti yhtä ainutta kanavaa voi valita 

käyttöön vaan usein kanavaksi muodostuu aiemmin mainittujen kanavien yhdistelmä. 

Tämä viides kanava antaa laajemman mahdollisuuden nauttia eri kanavien hyödyistä ja 

muodostaa yritykselle juuri sopivan kanavarakenteen (Gabrielsson et al.,2008). Tätä 

tukevat myös tutkimuksessaan Luostarinen ja Gabrielsson (2002) toteamalla, että kaikki 
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heidän tutkimansa yritykset tukeutuivat toiminnassaan erilaisista kanavista koostuvaan 

kokonaisuuteen. 

2.3.2 Kumppaneiden ja verkostojen merkitys 

Varsinkin IT-alalla on usein olennaisen tärkeää löytää yritykselle ja sen tarjoamille 

palveluille sopivia kumppaneita (Gabrielsson ja Kirpalani, 2004). Varsinkin Born 

Global -yritysten tapauksessa tarve eteenpäin vieville kumppaneille on valtaisa. Kaiken 

osoittaessa jälleen resursseihin ja niiden puutteisiin voi apu löytyä juurikin eritasoisten 

kumppaneiden ja yhteistyötahojen kautta. Vahva suhteiden ja kumppaneiden käyttö niin 

henkilökohtaisella tasolla kuin myös virallisella mahdollistaa itsessään nopean 

kansainvälistymisen huolimatta resurssiongelmista (Rialp et al., 2005). 

Kumppanuustyyppejä on varsinkin IT-alalla useita erilaisia. Aloitteleva yritys voi 

lyöttäytyä esimerkiksi monikansallisen yrityksen kumppaniksi erilaisten lisensointi- ja 

alihankintasopimusten kautta. Gabrielsson ja Kirpalani (2004) huomauttavat tällaisten 

verkostojenkin kautta saatavien kumppanuuksien koskevan valtaosin nimenomaan 

erikoisosaamisen kautta, joita suurempi toimija voi tarvita pienemmältä osaajalta. Tämä 

kumppanuus toimii hyvänä vipuvartena suuremmille markkinoille tähtäävän 

erikoisosaamisen levittämiseksi. Kumppanin ei tarvitse kuitenkaan olla välttämättä suuri 

ja omistaa valtavasti resursseja, sillä useasti pelkkä laaja osaaminen kohdemarkkinoilta 

riittää auttamaan kumppaniyritystä saavuttamaan menestystä (Hurmelinna et al., 2005). 

Myös Karra et al. (2008) korostavat yritysten tarvetta löytää näitä kumppaneita 

menestyäkseen. Kumppanuustyypit vaihtelevat kokonaisuudessaan laajasti aina 

yhteistyösopimuksista strategisiin kumppanuuksiin ja resurssien puuttumisen vuoksi 

näiden kumppanuuksien rooli kasvaa erittäin suureksi kansainvälistymisen 

mahdollistamiseksi (Karlsen, 2007). Etuna suurten yritysten kanssa yhteistyössä 

toimimisessa on myös se, että suurten yritysten toiminta sisältää valtaisan määrän eri 

rooleja kokonaiskuvassa, joten sen avulla kumppanuudesta voi saada valtaisasti hyötyä 

eri tasoilla. 

Born Global – yrityksen kansainvälistyminen pohjaa usein sen osaamiseen ja 

tietotaitoon (Knight ja Cavusgil, 2004). Yritys voi tavoitella tällä erikoisosaamisellaan 

tietyn segmentin suurta ja laajaa hallintaa, mutta se voi myös tehdä kattavia 

suunnitelmia osaamisen jatkokehittämisestä. Yritys voi saada esimerkiksi 

kumppanuussuhteiden avulla johtavan aseman vaikkapa tietyn komponentin 

rakentamisessa ja sen palveluiden kehittämisessä jonka jälkeen se voi aseman 

vahvistuessa hankkia ja sitouttaa muita yrityksiä itseensä ja kasvaa pidemmän päälle 

suureksi toimijaksi, joka itse hankkii aloittelevia yrityksiä omiksi kumppaneikseen. 

Tilanne voi päätyä toki toisinkin ja yrityksen voi ostaa pois suuri tekijä, joka ei halua 

riskeerata tuon osaamisen mahdollista karkaamista pois ulottuvilta. (Gabrielsson ja 

Kirpalani, 2004.) Eli siis kumppanuuksilla voidaan luoda muun muassa uusia 

jakelukanavia, uusia alihankintasopimuksia, pitkäaikaisia lisenssisopimuksia ja 

pidemmän päälle yrityksen omistussuhteiden muutoksia voi ilmetä kumppanin 

hankkiessa yrityksen omaan ryhmittymäänsä. Nämä ovat kuitenkin selkeästi 

tapauskohtaisia ja yksittäiseen yritykseen vedettäviä varmoja linjoja on mahdoton vetää 

esimerkeistä huolimatta. (Gabrielsson ja Kirpalani, 2004.) 

Kumppanuuksien hankintaan voi käyttää monia tapoja. Useimmiten niitä voidaan saada 

yrityksen perustamisessa mukana olleiden tai mukaan otettujen kokeneiden yrittäjien 

suhteiden kautta, mutta nykyään jalansijaa ovat ottaneet myös erilaiset osaamisyhteisöt 

ja kansainväliset ideatakomot. Niiden avulla aloittelevat yritykset voivat löytää 

kontakteja suuriin toimijoihin niiden paikallisten toimijoiden ja yksiköiden kautta. 
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2.3.3 Sopimukset ja luottamus 

Kuten jo aiemmassa kohdassa todettiin, on kumppanien merkitys Born Global -

ohjelmistoyritykselle suuri. On olemassa yrityksiä ja toimijoita, joille sopimukset ovat 

tärkein ja varmin tapa suojata omaa osaamistaan ja osapuolten etuja, mutta toisaalta 

myös toisille voi olla ominaista sopimuksien pienempi käyttö ja panostaminen 

enemmän luottamussuhteisiin. Born Global -yrityksillä on suuri riski menettää oman 

osaamisensa kulmakiviä huonojen sopimusten vuoksi. Pienillä yrityksillä on myös 

tapana toimia siten, että heidän ympärillään olevat tahot ja toimijat saattavat toimia 

röyhkeästi omien etujensa puolesta välittämättä liikaa sopimusten ja lakiteknisten 

rajoitteiden noudattamisesta (Blackburn, 2003). Tämän seurauksena liiallinen luottamus 

ilman sopimuksia voi kostautua. Toisaalta kysymykseksi nousee myös se, että miten 

paljon uudella yrityksellä on varaa vaatia suuremmalta toimijalta sitoutumista sen 

toimintatapoihin ja -kulttuuriin (Blomqvist et al., 2008). Toisaalta myös voidaan miettiä 

miltä vasta aloittanut yritys näyttää kumppanien ja potentiaalisten asiakkaiden silmissä. 

Ongelmaksi voi muodostua luottamuksen saaminen alun perinkään edes jollekin tasolle, 

jotta sopimus- tai luottamussuhteita voi muodostua (Luostarinen ja Gabrielsson, 2002). 

Blomqvist et al. (2008) toteavat, että neuvottelut sopimusten aikaansaamiseksi vaativat 

aina avointa kommunikaatiota ja selkeitä todisteita teknologisesta osaamisesta. Samalla 

kuitenkin riskit oman strategisen osaamisen karkaamisesta kasvavat selkeästi. Yritysten 

on samanaikaisesti oltava tiukkana oman tietotaidon karkaamisen estämiseksi ja 

kuitenkin annettava potentiaalisille kumppaneille tarvittava määrä tietoa kumppanuuden 

mahdollistamiseksi (Hurmelinna et al., 2005). Tämä tekee tilanteesta vähintäänkin 

haastavan. Tähän ongelmaan ei kuitenkaan ole vielä Born Globaleita käsitellessä 

puututtu kovin tarkasti, sillä useimmat yritykset ovat joko pieniä tai keskisuuria 

yrityksiä joiden immateriaalioikeuksista kertovat tutkimukset ovat hyvin rajallisia 

(Blackburn, 2003).  

Suojaamisesta eri työkalujen ja roolien avulla on sen sijaan keskusteltu enemmän. 

Peruskäsitteet luottamuksesta ja sopimuksilla sitomisista on laajalti käsitelty jo hyvän 

aikaa sitten. Williamson (1975) on kehitellyt vanhojen teorioiden pohjalta ajatelmia, 

joiden havainnot pätevät mukautettuna myös uusissa teknologiayrityksissä. Niiden 

perusteella voidaan luoda käsitys siitä, että teknologiakeskeiset Born Global -yritykset 

ja niiden kumppanit ovat määriteltävissä yksilöllisen teknologisen tiedon ja omien 

vahvuuksien kautta toimiviksi yrityksiksi, jotka ilmenevät ympäristössä joka on 

epävarma, arka opportunistien ilmenemiselle, sidotulle järkeilemiselle ja pienien 

asioiden parissa neuvottelemiselle.  

Pelkästään maan sisäisillä markkinoilla näiden sopimusten ja luottamuksen 

hallinnoiminen vaatii huomattavia resursseja. Kansainvälistymisvaiheessa nämä 

vaatimukset kertautuvat huomattavasti, sillä mukaan astuu valtava määrä uusia 

ominaisuuksia ja kulttuurieroja, joiden hallitseminen on kriittistä toimivan ja kestävän 

luottamussuhteen luomiseksi. Tämä voi olla resurssien niukkuuden takia Born Global – 

yrityksille erittäin haastava tilanne, sillä resurssit ovat usein pääosin ohjattu itse 

tuotteeseen ja sen kehittämiseen. (Blomqvist et al., 2008.) 

Useiden tutkimusten perusteella (esimerkiksi Parkhe, 1998 ja Hurmelinna et al., 2005) 

on havaittu, että yhteistyö yritysten välillä pitää sisällään selkeitä perussääntöjä ja 

luottamusta tahojen välillä. Nämä ominaisuudet ovat olleet vahvassa roolissa, oli 

yhteistyö loppujen lopuksi onnistunut tai ei.  
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Blomqvist et al. (2008) määrittävät tutkimuksessaan sopimuksen olevan kirjallinen 

sopimus, joka luo vastuita sopimustahoille tehdä sen määrittämät toimenpiteet tai 

toimittaa vaaditut sopimuksen alaiset elementit tai tuotteet sovittujen normien mukaan. 

Vaikkakin sopimus on erittäin tärkeä osa yhteistyötä, on luottamuksella kuitenkin 

suurempi vaikutus ja voima sitoa kumppaneita toisiinsa (Pett ja Dibrell, 2001). 

Luottamus tulkitaan tässä tapauksessa toimijan odotuksiksi toisen osapuolen 

kykeneväisyydestä, hyvästä tahdosta ja luotettavuudesta myös tulevissa tilanteissa. 

Kuitenkin pidemmän päälle on täysin selvää, ettei ole mahdollista rakentaa yhteneväistä 

sopimuskäytäntöä ja kaiken kattavia sääntöjä estämään mahdollisia tulevia 

ongelmatilanteita. Tämän takana on kiistämätön todellisuus siitä, että 

teknologiakeskeisten yritysten ympäristö on liian epävakaa selkeiden ennusteiden 

luomiseen. Ympäristön muuttujat voivat ajaa yritystä missä vaiheessa tahansa kohti 

täysin erilaisia tilanteita, kuin missä on oltu yhteistyötä aloittaessa. Lisäksi pelissä on 

myös aina ihmiset, jotka itsessään toimivat oman arvomaailmansa kautta ja saattavat 

ajautua tilanteisiin, joissa aiemmat asiat vaikuttavat väärältä suunnalta toimia ja sitä 

kautta mieli saattaa viedä toisenlaiseen toimintaympäristöön. (Blomqvist et al., 2008.) 

Verrattaessa Born Global -yrityksiä ja ”tavallisia” yrityksiä sopimusten hallinnoimisen 

näkökulmasta, ehdottavat Blomqvist et al. (2008) kolmea päätelmää:  

1) Sopimukset ovat Born Global -yrityksille vähemmän tärkeitä ja heikommin 

lähestyttäviä tapoja hallinnoida luottamus- tai sopimussuhteita. Tähän on syynä Born 

Global -yrityksissä usein ilmenevä tapa luoda sopimuksia ja hallinnoida niitä hieman 

leväperäisesti. Huomion keskittyminen muihin osa-alueisiin aiheuttaa ongelmia 

jatkossa, sillä jos sopimuksen tekemisessä on tehty virheitä, on todennäköisempää, että 

niistä virheistä seuraa myös vahinkoja. Luottamuksen roolia tukee myös Blackburn 

(2003), kertomalla että nuorten yritysten on elintärkeää luoda vahvoja 

luottamussuhteita. Samalla hän kuitenkin toteaa, että luottamuksessa on myös olemassa 

riski siitä, että yritystä käytetään hyväksi suuremman toimijan kautta. Perinteinen 

sopimusorientoitunut ajatusmalli saattaa kuitenkin olla ajan myötä muuttumassa 

enemmän luottamusorientoituneeksi ja sen kautta luottamuksella alkaa olla enemmän 

sijaa esimerkiksi kehitystyöyhteistyön parissa (Hurmelinna et al., 2005).  

2) Luottamus on tärkeämpi hallintomekanismi Born Globaleille kuin muille yrityksille. 

On kuitenkin huomioitava, että luottamus ilmenee monessa muodossa ja sen lähteenä 

voi olla monia eri kohteita, kuten kansallinen, institutionaalinen tai vaikka 

henkilökohtainen luottamus. Muilla yrityksillä asema voi olla valmiiksi jo sen verran 

vahva, että suuria riskejä luottamuksen suhteen ei tarvitse ottaa samalla tavalla, kuin 

vasta markkinoille pyrkivän Born Global -yrityksen kenties tarvitsee. (Blomqvist et al., 

2008.) 

3) Born Global -yritysten tulee luoda luottamus nopeasti saavuttaakseen menestyvän 

yhteistyön toisen toimijan kanssa. Born Global -yritykset joutuvat luottamaan 

kumppaniinsa ja heidän tietotaitoonsa useassa kansainvälistymiseensä liittyvässä osa-

alueessa, joten tämän takia luottamuksen saaminen nopeasti oikealle tasolle lisää 

mahdollisuuksia onnistua (Blomqvist et al., 2008). Blackburn (2003) toteaa, että vain 

luottamuksen avulla saavutettujen kontaktien kautta yritys voi saada ajallista etua 

kilpailijoihinsa nähden, joten senkin takia nopeus on luottamuksen hankinnassa tärkeää. 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että Born Global -yritysten kansainvälistymisen yhtenä 

tärkeänä osana voidaan pitää sopimuksia ja varsinkin yhteistyöhön liittyvää luottamusta. 

Useimmat Born Global -yritykset tarvitsevat kumppaneita saavuttaakseen tavoitteensa 
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nopeasta kansainvälistymisestä. Heidän on laitettava oma osaamisensa ja 

intellektuaalinen omaisuutensa mahdollisen uhan alle saadakseen kansainvälistymiseen 

avuksi muita toimijoita. Tämä vaatii siten tarkkuutta sopimusten ja velvollisuuksien 

hallinnoimisessa, kehittämisessä ja luomisessa. Ongelmaksi voi muodostua 

leväperäisyys näiden seikkojen suhteen, jolloin kumppanuus kokonaisuudessaan voi 

muuttua ongelmalliseksi pidemmällä tähtäimellä.  
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3. Ohjelmistoalan ominaisuuksia 

Ohjelmistoalan merkitys on ollut viime vuosina valtavassa kasvussa. Sen merkitys 

kaikilla aloilla on alkanut kasvaa äärettömän suureksi, sillä yhä useampi ala tukeutuu 

omissa toiminnoissaan ohjelmistoalan tuotteisiin ja palveluihin yhä enenemissä määrin. 

Merkityksen kasvamisen syiksi Hoch et al. (1999) esittävät seuraavia seikkoja: 1) 

ohjelmistoalan yritykset ovat tasaisesti tärkeämmässä roolissa muiden alojen 

toimintojen mahdollistamisessa, 2) ohjelmistot ovat yhä useimmin sulautettuna muiden 

alojen tuotteisiin, 3) muiden teollisuuden alojen kehitys vie enemmän tietopohjaiseen 

liiketoimintaan, jolloin niidenkin johdolliset ongelmat menevät ohjelmistoalan suuntaan 

ja 4) muiden alojen erilaiset verkkotoimintoihin tukevat liiketoimintamallit pohjaavat 

onnistumisensa vahvasti ohjelmistotuotteiden toimintaan. Voidaan siis todeta, että 

ohjelmistoteollisuus ja kaikki sen johdannaiset ovat vallanneet valtavan suuren osan 

kaikista arkipäiväisistä toiminnoista ja perinteisistäkin aloista. (Hoch et al., 1999.) 

Käkölä (2003) jakaa ohjelmistoalan seuraaviin segmentteihin: 1) ammatilliset 

ohjelmistopalvelut, joissa tehdään, suunnitellaan ja ylläpidetään asiakkaalle räätälöityjä 

tuotteita, 2) yritysohjelmistot, joissa painotetaan sekä tuotteeseen, että palveluun, 3) 

massamarkkinoille suunnatut ohjelmistotuotteet, 4) internetpohjaiset palvelut ja 

applikaatiot, 5)  sulautetut järjestelmät ja niihin liittyvät palvelut. Yleisemmällä tasolla 

jaottelua tehdään useasti kuitenkin kahteen kategoriaan, eli projektiluonteisiin yrityksiin 

ja tuotepohjaista strategiaa toteuttaviin yrityksiin (esimerkiksi Carmel ja Sawyer 1998, 

Alajoutsijärvi et al. 2000, Tähtinen 2001). Cusumano (2004) nostaa yhdeksi 

kiistellyimmäksi vastakkainasetteluksi tuoteliiketoiminnan ja palveluliiketoiminnan 

ohjelmistoliiketoimintaa mietittäessä.  

Cusumano (2004) mainitsee ohjelmistoyrityksille tyypillisiksi toistuviksi ongelmiksi 

kyvyttömyyden päästä omien prosessien herraksi ja olemaan joutumatta niiden 

orjuuttamiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmistoyritysten tulee kyetä hallitsemaan 

jokainen prosessiensa osa niin, että tarpeen tullen prosessit mukautuvat toimintaan. 

Huonossa tapauksessa toiminta mukautuu prosessiin, jolloin kehittyminen vaikeutuu. 

Cusumano (2004) mainitsee myös, että vuosikymmeniä jatkunut trendi, jossa 75-80% 

ohjelmistoprojekteista ovat tyypillisesti myöhässä aikataulusta ja ylittäneet budjettinsa. 

Tästä pääteltävissä on se, ettei pitkään kestänyt kehitystyö ole tuottanut tarpeeksi tulosta 

vuosien saatossa, vaan samat ongelmat jatkuvat edelleen. Tuotteet toki ovat kehittyneet 

valtaisasti teknologian mukana, mutta prosessien kehitys laahaa pahasti perässä. 

Ohjelmistoliiketoiminta yleisellä tasolla eroaa sen alaisen Born Global – määritelmän 

yrityksistä erilaisilla tavoilla. Tässä kappaleessa on tarkoitus kartoittaa 

ohjelmistoliiketoimintaa toteuttavien yritysten sisäisiä ja ulkoisia ominaisuuksia, jotka 

tukevat myös tutkimusta Born Globalien suhteen. 
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3.1 Ohjelmistoyrityksen sisäiset ominaisuudet 

Sisäiset ominaisuudet ovat jokaisessa yrityksessä toimialasta riippumatta tärkeässä 

osassa. Perinteisessä ohjelmistoliiketoiminnassa nousevat esiin laajemmin varsinkin 

tuotteen merkitys ja yrityksen kyky kasvaa kansainväliseksi toimijaksi omien 

vahvuuksiensa kautta.  Yrityksen toiminnassa olennaista on luonnollisesti itse yrittäjä. 

Cusumano (2004) määrittelee yrittäjän itsensä roolin olevan kriittinen 

ohjelmistoyrityksen tulevaisuudelle. Yrittäjän on osattava toimia omassa 

toimintaympäristössään ja löydettävä oikeat osat yrityksen rakentamiseksi. Heidän on 

osattava päätellä, että mikä on yrityksen tulevaisuuden kannalta tärkein suunta, eli 

periaatteessa valittava lähteekö yritys tuottamaan palveluita vai tuotteita.  

Yrityksen rahoitus on usein varsinkin alkuvaiheessa haastavaa ja sen järjestyminen ei 

aina ole itsestäänselvyys. Tämä puute korostuu varsinkin Born Globaleilla, mutta myös 

tavallisten ohjelmistoyritysten toiminnassa rahoituksella on suuri rooli alkuvaiheessa. 

Cusumano (2004) mainitsee, että yksi ryhmittymä, jonka rahoitukseen ei pidä suhtautua 

varmana ovat pääomasijoittajat. Pääomasijoittajat osallistuvat rahoitukseen vain noin 

kuudessa tapauksessa jopa tuhannesta. Osuus on siis todella pieni. McHugh (1999) 

esittää, että yrityksen kasvun edellytyksenä on juuri rahoituksen riittävyys ja sen 

saavuttamiseksi tärkeänä tukipilarina on toimiva yrityksen johto.  

Yrityksen johto asettuu tärkeimmäksi tekijäksi sen viemiseksi menestykseen. Johdon 

tehtävänä on toimia eräänlaisena visionäärinä ja kyetä toimimaan suuren paineen alla. 

Johdon on myös kyettävä löytämään yritykselle heti alkuvaiheesta lähtien sen oma 

paikka markkinoilla (Hyvönen, 2003). Varsinkin ohjelmistoliiketoiminnassa johdolla on 

kriittinen rooli toimia myös työntekijöidensä motivaattorina ja kannustaa heidät 

pysymään yrityksessä pitkän ajan. Vaihtuvuuden ja liikkuvuuden ollessa trendinä 

ohjelmistoalalla, on tämän tehtävän merkitys vahvistunut valtavasti.  

Hyvösen (2003) mukaan tuotteen rooli korostuu myös ohjelmistoyrityksessä erittäin 

korkealle. Ohjelmistoliiketoiminnassa lähtökohdaksi otetaan suoraan asiakkaan tarpeet 

ja sen mukaan on koko tuotestrategian muodostuttava. Hyvösen (2003) mukaan yleisin 

kompastuskivi yritysten kohdalla on liiallinen tekninen lähestyminen tuotteeseen. 

Tämän seurauksena asiakkaille voi jäädä epäselväksi minkä tarpeen tuote täyttää heidän 

toiminnassaan.  

Tuotteen taustalla on siis yleensä selkeä asiakkaalta tutkimalla tai esimerkiksi 

markkinatutkimuksella havaittu tarve toteuttaa jokin toiminto tehokkaammin. Mutta on 

olemassa toinen yleinen suuntaus toiminnassa. Tämä on myös Born Global – yrityksillä 

tutumpi tuotelähtöinen ohjelmistokehitys. Tuotelähtöisessä toiminnassa oman 

innovaation ja kehitystoiminnan kautta voidaan itse rakentaa markkinat tuotteelle 

olemassa olevaan toimintaympäristöön (Hyvönen, 2003). 

McHugh (1999) esittää elinkaarimallia ohjelmistoyrityksen kehittymisen muodoksi. 

Siinä tuotteen tai palvelun elinkaari alkaa ensimmäisestä versiosta julkistettavaan 

tuotteeseen, josta voidaan hitaan alkuvaiheen kasvun kautta nousta suuren kasvun 

kaudelle. Riskinä julkaisun ja alkuvaiheen kasvussa on jämähtäminen paikoilleen ja 

kasvun pysähtyminen. Tämänkaltainen tulkinta soveltuu kohtuullisen hyvin kertomaan 

mitä tavallisen ohjelmistoyrityksen kehitys voi olla, vaikka kuitenkin erilaisten 

ohjelmistoliiketoiminnan alikategorioiden, kuten Born Globalien, toimintaan se ei täysin 

ole verrattavissa, sillä strategiat eroavat niillä toisistaan huomattavasti (Hyvönen, 2003). 
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3.2 Ohjelmistoyrityksen ulkoiset ominaisuudet 

Ohjelmistoliiketoiminnassa myyntikanavat ovat oleellinen osa kokonaisuutta. Yritysten 

on löydettävä omasta toimintaympäristöstään tavat saada tuote kaupaksi ja ihmisten 

tietoon. Tätä varten on olemassa erilaisia myyntikanavia, joiden kautta tätä toimintaa 

lähdetään suorittamaan. Myyntikanavien valinta perustuu usein tuotteen ominaisuuksiin 

ja haluttuun markkinasegmenttiin. Esimerkiksi palvelintuotteita valmistavat yritykset 

tähtäävät suurien organisaatioiden markkinoille ja kuluttajamarkkinat ovat siinä 

tapauksessa hyvin vähäisellä panostuksella. Tällöin myyntikanavana on usein 

henkilökohtainen suoramyynti, jossa tuotetta myydään suoraan kontakteille suurissa 

organisaatioissa (Hyvönen, 2003). Yleisenä myyntikanavana on myös usein 

yhteismyynti tai tuotteen sitominen pakettiin toisen tuotteen kanssa. Tämänkaltainen 

OEM-myynti on yleistä monien kuluttajatuotteiden kanssa, sillä esimerkiksi 

tietokonevalmistajan konepakettien mukana automaattisesti tuleva sovellus päätyy siten 

asiakkaan käyttöön helpommin. Tämä säästää paljon markkinointikustannuksissa ja 

poistaa turhia päällekkäisyyksiä kuluttajien saavuttamisessa (Hyvönen, 2003). 

Internetin käytön yleistyminen on omalta osaltaan edesauttanut sovellusten ja 

palveluiden myyntiä ja markkinointia. Internet jakelukanavana on mahdollistanut 

monien kustannusten karsimista toiminnasta ja tehostanut mahdollisuuksia 

kansainvälistyä ilman suuria rahti- tai fyysisiä kustannuksia. Internetin kautta tehtävä 

myynti kuitenkin riippuu ihmisten halusta tehdä ostoksia näkemättä fyysistä tuotetta. 

Tämä on sinänsä merkityksetöntä usean palvelun tai ohjelmiston osalta, sillä 

konkreettinen tuote näkyy kuitenkin vasta käyttäjän käyttäessä sitä omalla koneellaan. 

Joka tapauksessa internet on vähintään erittäin hyvä osa myyntikanavaa, sillä sen kautta 

tuote voidaan saada tehokkaasti yleisön tietoisuuteen. (Hyvönen, 2003.) 

Kumppanien merkitys ohjelmistoyrityksille on suuri. Kinnula (2006) esittelee kaksi 

kumppanuuden muotoa, jotka esiintyvät ohjelmistoliiketoiminnassa usein. Nämä 

muodot ovat strateginen ja ulkoistamiseen tähtäävä kumppanuus. Strateginen 

kumppanuus voidaan Kinnulan mukaan jakaa yhteistyön tasolla yhdessä tekemiseen ja 

yhdessä toimimiseen. Näiden tasojen välillä erot ovat yhteistyön tiiviydessä ja 

toiminnan johtamisessa. Esimerkkinä yhdessä tekemisestä on kahden organisaation 

toiminta yhteisen tuotteen tai palvelun parissa kun taas yhdessä toimimisessa 

vastaavaksi esimerkiksi voidaan nostaa vaikka kahden erillisen tuotteen markkinointia 

yhteistyössä ilman suuria sopimuksia pitkästä yhteisestä taipaleesta. (Kinnula, 2006.) 

Ohjelmistoliiketoiminnassa sopimukset ovat iso osa toimintaa. Asiakkaan ja toimittajan 

välillä tulee aina olla selkeä ymmärrys ja kirjallinen sopimus siitä mitä toimittajan tulee 

saada aikaiseksi ja missä ajassa sen tulee tapahtua. Lisäksi sopimuksilla katetaan 

kustannusten suhteen yhteisymmärrys ja myös ongelmatilanteiden sattuessa tapahtuvat 

korvaukset tai muut toimenpiteet (Hyvönen, 2003). Yleisiä sopimusmuotoja 

ohjelmistoliiketoiminnassa ovat muun muassa projektisopimukset, joissa työn tilaaja ja 

toteuttaja ovat selkeästi rooleissaan. Esimerkkinä tästä voi olla erilaiset 

alihankintatoimet, joissa toinen yritys tulee toteuttamaan asiakkaan tuotteeseen jonkin 

tietyn osan. Toinen yleinen sopimusmalli on tuotekehityssopimus. Siinä osapuolet 

sopivat keskenään yhteistyöstä tuotekehityksen suhteen. Nämä sopimukset kattavat 

usein muun muassa vastuualueiden määrittelyt ja tärkeimpinä immateriaalioikeuksien 

jakamiseen liittyvät yksityiskohdat (Hyvönen, 2003). Lisäksi on olemassa erilaisia 

sopimusmalleja asiantuntijatehtävistä aina ylläpitosopimuksiin saakka. Sopimusten 

laajalla kirjolla saadaan katettua hyvin erilaiset ohjelmistoliiketoiminnan aiheuttamat 

sopimustarpeet.  
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4. Viitekehys Born Globalin IT-yrityksen 
rakentumisesta 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella saatiin selville, että Born Global – määritelmään 

sopivat yritykset ovat ilmiönä aika tuoreita tapauksia. Niiden tutkimiseen ei ole ehditty 

vielä käyttää niin paljoa aikaa, jotta niistä olisi saatavilla selkeitä ja kattavia 

kokonaisuuksia vanhojen kansainvälistymismallien tapaan. Kuitenkin ilmiön useita osa-

alueita on jo ehditty tutkimaan monelta kantilta ja niiden tutkimusten tulokset 

edesauttavat sen jatkotutkimusta huomattavasti.  

Tulokset tutkimuksista viittaavat vaikuttavien asioiden ja elementtien jakautumiseen 

kahteen pääkategoriaan: yrityksen sisäisiin ja yrityksen ulkoisiin elementteihin. Niiden 

sisällään pitämät alakategoriat toivat hyvin esille sen, että yritys kaipaa valtaisasti eri 

asioita niin henkilötasolla, yrityksen kokonaistasolla kuin myös ulkoisten vaikutteiden 

kautta.  

Taulukossa 1 sivulla 23 kuvataan Born Globalin IT-yrityksen rakentumista näiden 

kahden pääkategorian alle seuraavien alakategorioiden kautta. Sisäisten ominaisuuksien 

joukkoon nousevat Karra et al. (2008) toimesta yrittäjän ominaisuudet. Niiden joukkoon 

kuuluvat yrittäjän tai yrittäjien aiemmat kokemukset, kansainvälisten mahdollisuuksien 

havaitseminen, kyky hankkia ja paikallistaa resursseja ja toimintakulttuurien 

yhdistäminen. Gabrielsson ja Kirpalani (2004) määrittelevät yrityksen omat 

ominaisuudet isoksi osaksi sisäistä rakentumista. Uuden kehityksen mukainen 

sijaintiriippumaton toiminta, resurssien hyödyntäminen, työvoiman osaaminen ja 

yrityksen omasta toiminnasta nouseva tahto kansainvälistyä nopeasti antavat yritykselle 

mahdollisuuden muodostua toimivaksi kansainväliseksi tekijäksi. Viimeiseksi sisäiseksi 

tekijäksi nostettiin innovaatio ja tuote. Muun muassa Laanti et al (2007) ja Yli-Renko et 

al. (2002) korostavat näiden kahden elementin tärkeyttä kokonaisprosessissa. Kuitenkin 

on huomattava se, ettei nämä kaksi asiaa ole samoja, vaan ne toimivat enemmänkin 

ennen pitkää yhdessä innovaation ollessa usein kuitenkin olemassa jo ennen varsinaista 

tuotetta. Ongelmia voi muodostua kuitenkin innovaation saattamisessa konkreettiselle 

tasolle, joten tämä vaihe voi tarvita yrityksen ulkoisia ominaisuuksia onnistuakseen. 

Varsinkin ohjelmistoalalla vahvuudet innovaatioiden ja tuotteiden taustalla ovat 

suuressa teknologiaosaamisessa, joiden avulla yrityksen voivat saada vipuvartta 

kansainvälistymiseensä (Yli-Renko et al., 2002). 

Taulukon toinen pääkategoria, yrityksen ulkoiset ominaisuudet pitävät allaan kolme 

tärkeää ulkopuoliseen toimintaan liittyvää tekijää. Ensimmäisenä Gabrielsson et al. 

(2008) nostavat ominaisuuksien joukkoon kanavien hankkimisen ja niiden merkityksen. 

Ulkoisten kanavien, kuten suurten asiakkaiden toimiminen vaikkapa integraattorina tai 

tuotteen jakelijana ovat suuria mahdollisuuksia laajentaa myyntiä ja toimintaa poissa 

kotimaasta. Myös Internetin nouseminen vahvaan asemaan markkinakanavana on 

noussut suureen rooliin uusien yritysten pyrkiessä kansainvälisille markkinoille. 

Toisena esiin nousee erilaisten kumppaneiden ja verkostojen merkitys (Gabrielsson ja 

Kirpalani, 2004). Kanavien tapaan suuret toimijat voivat olla myös vahvasti 

kumppanuuksien kautta mukana uuden yrityksen kansainvälistymisprosessissa. Suuri 

monikansallinen yritys voi ottaa pienen yrityksen erikoisosaamisen omaan toimintaansa 

mukaan ja vastapalveluksena se voi tarjota resursseja esimerkiksi aiemmin mainittuun 
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innovaation ja tuotteen välisen kuilun ylittämiseen. Näiden kumppanuuksien ja niistä 

muodostuvien verkkojen avulla yritys saa siis käyttöönsä aiemmin saavuttamattomissa 

olleita resursseja ja toimintaansa helpottavia tekijöitä. Viimeisenä ulkoisten 

ominaisuuksien osana esiin nostetaan näiden kumppanuuksien ja verkostojen ylläpitävä 

tekijä, eli sopimukset ja luottamus (Blomqvist et al., 2008). He toteavat sopimusten 

olevan usein vähemmän tärkeässä osassa Born Global -yritysten luottamuksen 

rakentamisessa suurten toimijoiden kanssa. Tähän syynä voi olla tarve luoda 

kumppanuussuhteita nopeasti ison toimijan kanssa pelottamatta toista osapuolta 

karkuun sopimusvaatimusten kautta. Toimivasta luottamuksesta seuraa kuitenkin usein 

sopimuksia varsinaiseen toimintaan. Taulukoissa 2 ja 3 sivulla 25 eritellään vielä 

viitekehyksen sisäiset ja ulkoiset ominaisuudet ja lähteet, joihin niiden valinta perustuu. 

Tällä pyritään avaamaan viitekehyksen rakentumisen taustoja ja vahvuutta. 

 

 

Taulukko 1 - Born Global - yrityksen rakentumiseen vaikuttavat ominaisuudet 

Tulosten perusteella on selvää, ettei varsinaista suoraa kaavaa Born Global -

ohjelmistoyrityksen menestykselle tai rakentumiselle ole. On kuitenkin selkeitä 

kokonaisuuksia, joiden sisällä tarvittavia ominaisuuksia kehittyy ja ilmiölle ominainen 

kansainvälistyminen nopealla vauhdilla mahdollistuu. Jokainen yritys kerää tuon 

osaamisen omalla tavallaan ja omalla tahdillaan. Pelkästään jo IT-alan tuotteiden ja 

palveluiden monimuotoisuus takaa sen, ettei samanlaisia skenaarioita juurikaan voi 

tapahtua. Myös aiemmat tutkimukset ovat todenneet, että ilmiönä Born Globalit ovat 

hankalia yksinkertaistaa mihinkään tiettyyn muotoon. Kuitenkin tutkimukset osoittavat, 

että yritysten rakentumiseen vaikuttavia ominaisuuksia pystytään havainnoimaan ja 

niiden perusteella kirjallisuuskatsauksen tulokset rakentavat eräänlaisen korkean tason 

viitekehyksen, jonka avulla voidaan miettiä yrityksen rakentumista. 
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Tutkimuksesta voidaan päätellä, että kaikki lähtee yrittäjän omasta kyvystä ja halusta 

toimia nopean kansainvälistymisen vaatimalla tavalla käyttäen hyödyksi omaa aiempaa 

kokemustaan tai yrityksen muiden tärkeiden henkilöiden kokemuksia. Näiden avulla 

luodaan yritykselle kokonaisvaltainen kansainvälistymiseen panostava henki, joka on 

kriittisenä ominaisuutena yksi tärkeimmistä asioista menestyksen tiellä. Tämän jälkeen 

yrityksen on löydettävä keinot sopeutua puuttuviin resursseihin ja mahdollisiin 

sijaintipohjaisiin ongelmiin erilaisten verkostojen ja kumppanuussuhteiden kautta. 

Nämä kaikki kumppanuudet, kanavat ja verkostot pohjaavat vahvoihin sopimusteknisiin 

onnistumisiin ja samalla myös suureen luottoon kumppaneiden välillä. Jokainen 

kansainvälistymisprosessi seuraa erilaista polkua tuotteen tai palvelun ajaessa sitä 

tiettyyn suuntaan ja tietynlaisten kumppanien pariin. Mutta kaikki ilmiötä toteuttavat 

yritykset seuraavat tuota edellä mainittua kaavaa ainakin joltain osin.  

Esimerkiksi jokin totaalisen uusi aluevaltaus vaikkapa jonkin keksinnön kautta ei 

tarvitse kumppaneita kehitystasolla välttämättä niin paljoa kuin muihin tuotteisiin 

tukevat vaikkapa alihankintatuotteet, mutta silti ne tarvitsevat kumppaneita muiden 

resurssien ja kanavien löytämiseksi. Tämä tarkoittaa siis tiivistettynä sitä, että yritykset 

löytävät oman kokoonpanonsa mainituista ominaisuuksista ja rakentavat 

kansainvälistymisensä niiden pohjalle siinä joko onnistuen tai epäonnistuen. 

Eroja tavallisen ohjelmistoyrityksen ja Born Globalin yrityksen välillä on joissakin 

piirteissä. Esimerkiksi yritysten elinkaari eroaa usein täysin toisistaan. Tästä 

esimerkkinä on Born Globalit, joiden suunta on ulkomaille ilman erillisiä kasvukausia 

tai jopa valmista tuotetta. Usea globaaleille markkinoille tähtäävä palvelu aloittaa 

nopeasti beta-versiolla ja kerää sen avulla rahoitusta ja käyttäjiä tulevaa valmista 

tuotetta varten. Myös sopimusten merkityksessä on huomattavia eroja. Kuten aiemmin 

mainittiin, ovat Born Globalit usein vähemmän kiinnostuneet tarkoista 

sopimiskäytännöistä ja panostavat enemmän luottamussuhteisiin. Tavallisilla 

ohjelmistoyrityksillä sopimusten avulla varmistetaan pienimpiin yksityiskohtiin saakka. 

Toisaalta luonnollisia yhtymäkohtia on myös paljon. Yritysten johdon merkitys ja 

työvoiman pidettävyys on molemmissa universaalisti ohjelmistoliiketoiminnalle 

tyypillisen korostettua. Myyntikanavakäytännöissä on käytössä useita samoja 

lähestymistapoja, mutta niihin saatetaan lähteä ainoastaan hieman eri strategialla. 

Molemmissa kumppaneilla on oma roolinsa tuotteen menestyksessä. Niiden kautta 

yritys voi joko nousta tai niiden puutteen kautta kaatua. Tästä huolimatta Born 

Globaleilla kumppaneiden merkitys on suurempi kuin perinteisimmissä yrityksissä, sillä 

lähtökohtaisesti koko yrityksen rakentuminen ja kansainvälistyminen on erilaisten 

kumppanien käsissä, kun taas perinteisillä yrityksillä on usein mahdollisuuksia kasvaa 

kohtalaiseksi toimijaksi myös oman toimintansa kautta hitaammalla kaavalla. 

Pääasiallisena johtopäätöksenä voidaan pitää sitä, että vaikka tutkimuksia on alettu 

viime vuosina tekemään enemmän, on monia osa-alueita vielä vahvasti hämärän 

peitossa. Varsinkin erilaisten konseptien ja vahvistettujen mallien puuttuminen näyttää 

olevan yleistä. Avainominaisuuksia ei ole myöskään tutkittu tarpeeksi ja tämä asettaa 

tarpeen tutkielman empiriaosuudelle, jossa käsitellään Born Globalien rakentumisen 

avaintekijöitä sisäisten ja ulkoisten ominaisuuksien kautta. 
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Taulukko 2 - Sisäiset ominaisuudet 

 

Taulukko 3 - Ulkoiset ominaisuudet 
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5. Tutkimuksen metodologia 

Tutkimuksen metodologia käsittelee empiirisen tutkimuksen tekemiseen liittyvät asiat ja 

haastatteluiden rakenteen. Tarkoituksena on luoda mahdollisimman kattava kuva siihen, 

miten haastattelut suoritetaan ja mihin niiden tarkoitus ja tarpeellisuus perustuu. 

Metodologia koostuu tutkimuskysymyksistä, jotka esittävät tarpeen tutkimukselle 

aihepiiristä. Toisena osana siihen on metodien selitykset ja perustelut niiden käytölle. 

Tämän jälkeen käsitellään haastattelun kysymykset ja käytännön toteutukseen liittyvät 

asiat ja viimeisimpänä osana metodologiaa on tutkimusaineiston käsittely ja sen eri osa-

alueiden määrittely. 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä tässä tutkimuksessa on rakenteellisten 

avainominaisuuksien löytyminen sisäisistä ja ulkoisista ominaisuuksista nopeasti 

kansainvälistyvien yritysten rakentumista tutkittaessa. Näiden kautta voidaan hahmottaa 

myös toiseen tutkimuskysymykseen potentiaalisia tuloksia. Toisena kysymyksenä oli 

tuoteliiketoiminnassa toimivan Born Globalin kasvuvaiheen tärkeimpien elementtien 

kautta tapahtuvan konseptin muodostaminen. Avainominaisuudet ja niiden 

havainnoiminen ovat siis ratkaisevassa asemassa molempien kysymysten avaamiselle. 

Tutkimuksessa on tarkoituksena havainnoida erilaisten tapausten kautta yhteneväisiä 

piirteitä yritysten rakentumisen taustalla. Tutkimukseen on mukaan otettu erilaisia 

yrityksiä alkavasta yrityksestä markkinoilla jo toimivaan yritykseen ja myös 

epäonnistuneeseen yritykseen. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole peilata sitä, että miksi 

joku tietty yritys onnistui ja miksi toinen epäonnistui, vaan nimenomaan pyrkiä 

löytämään yhteneväisyyksiä erilaisuuden kautta. 

 

 

5.1 Laadullinen tapaustutkimus 

Tapaustutkimuksessa keskitytään tutkimaan tietyn yksittäisen tapauksen, eli 

tutkimuskohteen sisällä tapahtuvia asioita (Eisenhard, 1989). Yleisimmin näissä 

tapauksissa tiedon hankkiminen tapahtuu erilaisten kyselyiden ja haastatteluiden kautta, 

mutta myös muuta materiaalia voidaan käyttää hyväksi mahdollisuuksien mukaan. 

Tällaisiksi materiaaleiksi voidaan laskea esimerkiksi erilaiset havainnot tai aiheeseen 

liittyvät arkistomateriaalit (Järvinen ja Järvinen, 1996).  

Tapaustutkimuksessa tutkitaan yleensä laajasti tapauksen sisältä löytyvistä 

vahvistuksista teoriaan tai sen vastaisista löydöksistä. Haastattelemalla useaa samaan 

kohdekategoriaan kuuluvaa tapausta voidaan saada hyvin vertailukelpoisia tuloksia ja 

sitä kautta saada syvempi ymmärrys halutusta asiasta. Tämän vuoksi tapaustutkimus 

soveltuu täydellisesti Born Global – ilmiön yritysten rakentumisen tutkimiseen. 

Haastattelemalla erilaisia yrityksiä tästä kategoriasta, voidaan aikaan saada kattava 

katsaus siihen, mistä tämänkaltaiset yritykset rakentuvat. Juuri haastatteluista kertyvän 

tiedon runsaus ja monipuolisuus on yksi tapaustutkimuksen parhaista puolista (Dyer ja 

Wilkins, 1991). Tapaustutkimusta pidetään usein eräänlaisena uudenlaisia tuloksia 

löytävänä tapana lähestyä tutkimusta ja sen tarkoituksena on luoda uusia teorioita ja 
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ajatuksia siitä, miten kohdekysymyksen ongelman ratkaisu tapahtuu (Eriksson ja 

Koistinen, 2005). Eräs tärkeä huomioon otettava tekijä tapaustutkimuksen tekemisessä 

on tutkimuksen kohdeyleisön määritteleminen. Tutkimuksen potentiaalisten 

hyödyntäjien ja jatkotutkijoiden on kyettävä ymmärtämään konteksti missä tutkimusta 

tehdään. Eli tutkimuksen on sen vuoksi oltava termeiltään ja yleiseltä olemukseltaan 

kohdeyleisön kommunikoiva ja toimiva (Stake, 1978). Born Globalien tutkiminen on 

noussut viimeisenä parina vuosikymmenenä suosituksi aiheeksi. Tämän vuoksi 

tutkimuksen kohdeyleisöksi ovat valikoituneet jatkotutkijat, mutta myös ilmiön 

yrityksille tutkimuksesta on selkeästi hyötyä. Tutkijat ymmärtävät tieteellisen 

kontekstin hyvin ja yritykset voivat puolestaan havainnoida tulosten avulla omaa 

toimintaansa ja siinä näkyviä asioita. 

Tapaustutkimuksen luotettavuus on yleisesti ottaen tutkittavan tapauksen sisällä 

kohtuullisen suuri, mutta kohteen ulkopuolelle tehtäviä yleistyksiä ei välttämättä voida 

helposti tehdä. Yksinkertaistamalla tuloksia voidaan kuitenkin saavuttaa tilanne, jossa 

joitain laajempiakin yleistyksiä voidaan tehdä (Järvenpää ja Kosonen, 1996). 

Yleistettävyyttä voidaan kuitenkin parantaa panostamalla strategiseen tapausten 

valitsemiseen, jolloin tutkimukseen saadaan mukaan oikeanlainen kokoonpano 

tapauksia. Varsinkin eräänlaisten äärimmäisten esimerkkitapausten kautta voidaan saada 

paljon enemmän tietoa kuin ilman ongelmia tai vaikeuksia toimistaan selvinneiden 

haastattelulla (Flyvbjerg, 2006). Äärimmäisiä esimerkkejä on valikoitunut myös 

tutkimuksen haastateltavien yritysten joukkoon. Tällä tavoin eri vaiheissa olevat ja 

myös jo toimintansa lopettaneet yritykset voidaan nostaa samalle tasolle ja niitä voidaan 

tutkia niiden yhteisen taustan avulla. 

Laadullisessa tutkimuksessa asioita tarkastellaan kokonaisuuksien kautta ja sen kautta 

pyritään saamaan selvyyttä niiden rakenteesta sen selkeyttämiseksi. Tutkimuksessa ei 

katsota mahdolliseksi löytää poikkeuksia sääntöön, sillä tavoitteena on löytää 

universaali totuus joka pätee kaikkiin asetettuihin väittämiin. Tutkimuksen 

havainnollistamilla avainominaisuuksilla on erittäin suuri rooli tämän universaalin 

totuuden havainnoimisessa. Vaikka kovin syvälle ulottuvaa yleistystä ei Born 

Globaleista voi tehdä, on korkeamman tason yleistys silti erittäin kuvaava niiden 

toiminnalle. Laadullisessa tutkimuksessa ei siis kelpaa mukaan tilastolliset 

todennäköisyydet, joita on saatu haastattelemalla suurta määrää kohdehenkilöitä. Tämä 

johtuu siitä, että laadullisessa tutkimuksessa haastatellaan usein rajattua määrää 

henkilöitä, jonka seurauksena määrällistä analyysiä ei voi suorittaa (Alasuutari, 2011). 

Laadullinen analyysi ja tutkimus koostuvat kahdesta vaiheesta. Nämä vaiheet ovat 

havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. Tässä siis lähtökohtana on 

epäselväksi jäänyt tutkimus, johon pyritään saamaan vastauksia pelkistämällä 

haastatteluista saadut materiaalit muotoon, jossa niistä voidaan tehdä kokonaisuuksia 

(Alasuutari, 2011). 

Laadullinen tapaustutkimus soveltuu tutkimuskysymyksiin hyvin. Arvoituksena niiden 

perusteella on ominaisuuksien priorisointi ja hahmottaminen kokonaisuudeksi. Tätä 

voidaan tutkia parhaiten haastattelemalla määritelmät täyttävien yritysten 

avainhenkilöitä. Näiden haastatteluiden keskittyessä tuoteliiketoiminnan yrityksiin 

päästään täyttämään tapaustutkimuksen tavoitteet tietyn segmentin jäsenten 

haastatteluista. Haastatteluiden tuloksista voidaan pelkistää kokonaisuuksia, joista voi 

sen jälkeen rakentaa konsepteja. Silverman (2009) sanoo pelkistämisen ja teorioinnin 

onnistuvan paremmin, jos tutkimuksen tekijä osaa sijoittaa saadut informaatiot niiden 

oikeaan kontekstiin, jolloin ympärillä olevat voimat ja toimijat antavat perspektiiviä 

yleisen teorian luomiseen. 
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5.2 Tutkimusaineiston hankkiminen 

Tutkimuksen aineistoa hankittiin siis haastattelemalla Born Globalien määritelmään 

sopivien yritysten edustajia. Alkuperäinen tavoite oli hankkia haastateltava aloittavasta 

yrityksestä, kaksi haastateltavaa menestyksen kynnyksellä olevista yrityksistä, yksi 

vakiintuneesta menestyjästä ja yksi epäonnistuneesta yrityksestä. Tavoitteena tällä jaolla 

oli hankkia mahdollisimman monipuolisella tavalla erilaisten tapausten rakentumisesta 

ja kehittymisestä kansainvälisiksi toimijoiksi. Suureksi ongelmaksi muodostui 

haastateltavien saaminen, sillä haastatteluun soveltuvalta henkilöltä vaadittiin tietoutta 

yrityksen alusta nykypäivään saakka. Tämä tarkoittaa useimman yrityksen tapauksessa 

sitä, että haastateltavaksi soveltuva henkilö on yleensä yrityksen perustaja ja 

toimitusjohtaja. Nopeasti tuli selväksi, ettei useimmilla näistä henkilöistä ole aikaa edes 

vastata haastattelupyyntöihin saatikka sitten uhrata päivästään tuntia haastattelun 

tekemiselle. 

Haastattelupyyntö lähti noin kolmelle kymmenelle yritykselle Oulun ja Helsingin 

alueella. Haastatteluista kieltäytyi viisi ajateltua haastateltavaa ja kolme yritystä lähti 

tutkimukseen mukaan. Muiden osalta vastaus jäi kokonaan saamatta. Haastattelupyyntö 

piti sisällään tutkimuksen tekijän esittelyn, aiheen esittelyn, yliopiston laitoksen nimen 

ja koulutusohjelman. Lisäksi viestissä esiteltiin tapauskohtaisesti muokattuna miten 

haastattelu tulisi menemään ja millaisella aikataululla se voitaisiin suorittaa. Viestiin 

liitteeksi laitettiin jokaiselle haastateltavalle alustavat haastattelukysymykset (Liite 1), 

joiden mukaan haastattelu tulisi menemään. 

Haastattelupyyntöjen kohteet valikoituivat taustatyön perusteella. Esimerkkejä 

taustatyöstä ovat yrityslistausten tutkiminen ja niiden kautta yritysten soveltuvuuden 

tutkiminen. Yrityslistausten avulla yrityksistä sai lisätietoja ja osoitteita, joista 

tarkempaa tietoa voisi etsiä. Yritysten internetsivujen kautta useimpien tapauksessa 

pystyi nopeasti tarkastamaan soveltuvuuden haastatteluun lukemalla heidän tuotteestaan 

ja historiastaan. Useassa yrityksessä yhteydenottoon oli annettu ainoastaan yrityksen 

infon sähköpostiosoite, jolloin varmuutta viestin perillemenosta ei ollut suoraan. Tätä 

tarkemman osoitteen tarvetta lähdin ratkaisemaan etsimällä osoitteita LinkedIn – 

palvelun ja Googlen haun kautta. Useille yrityksille näitä reittejä kautta löytyi parempi 

osoite ja viesti lähti erikseen tarkennettuun osoitteeseen. 

 

 

5.3 Haastattelun toteutus 

Haastattelut suoritettiin käyttämällä äänipuhelut mahdollistavaa Skype -

pikaviestintäohjelmistoa. Haastatteluissa keskityttiin saamaan haastateltavista 

mahdollisimman kattavasti irti taustaa yrityksen kansainvälistymisestä ja siihen 

liittyvästä toiminnasta. Haastattelun metodina käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. 

Puolistrukturoitu haastattelu toteutetaan siten, että kaikille haastateltavaksi tuleville 

esitetään suurin piirtein samanlaiset kysymykset ja samassa järjestyksessä. Tarpeen 

mukaan järjestystä voidaan kuitenkin mukauttaa haastateltavalle sopivammaksi. 

Formaalius tämänkaltaisessa haastattelussa sijoittuu täysin strukturoidun 

lomakehaastattelun ja teemahaastattelun välimaastoon (Saaranen-Kauppinen ja 

Puusniekka, 2006). Tässä tapauksessa haastattelut etenevät enemmän teemahaastattelun 

suuntaan, sillä kysymysten rakenne painottaa keskustelua tiettyjen teemojen pariin. 
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Tarkoituksena on saada haastateltava vastaamaan kysymyksiin siten, että vastaukset 

kattavat muutakin kuin kyllä tai ei vastauksen. Tämä toteutetaan muotoilemalla 

kysymykset niin, ettei niihin ole mahdollista vastata kovin lyhyesti. Haastattelussa 

käsitellään ensimmäiseksi yrityksen taustoja yleisellä tasolla  

 

 

5.4 Tutkimusaineisto 

Saatu tutkimusaineisto pitää sisällään kolmen yrityksen johtohenkilön haastattelun 

kautta saadut tiedot haastattelukysymysten pohjalta. Haastatteluissa pyrittiin käymään 

lävitse halutut teemat ja sitä kautta saamaan tarvittavat tiedot tutkimuskysymysten 

ratkaisemiseksi. Haastatteluiden määrä jäi siis alkuperäisestä tavoitteesta hieman, mutta 

sisällöllisesti saatujen haastatteluiden laatu oli sen sijaan erittäin hyvä. Haastateltavat 

kertoivat hyvin mielellään yrityksensä rakentumisesta ja yleisestä toiminnasta 

kansainvälistymisen tavoittelussa. Yritykset liittyivät toiminnaltaan pílvipalveluiden ja 

viihteen maailmaan ja siten taustoja tuli selväksi aika erilaisten tapausten kautta. 

Yrityksiä kutsutaan tutkimuksissa nimillä X, Y ja Z. Tämän taustalla ovat yritysten halu 

pysyä nimettöminä ja tarkemman nimitiedon tarpeellisuuden vähäisyys tutkimuksen 

kannalta. Haastattelut kestivät noin 45 minuutista aina puoleentoista tuntiin asti. 

Haastatteluista tehtiin niiden jälkeen litteroinnit, joiden avulla avainasemassa olevia 

ominaisuuksia lähdetään tutkimaan. Varsinaiset haastatteluiden tulokset ja sisällöt 

käydään lävitse seuraavassa luvussa, mutta jo tässä käydään lävitse yritysten 

perustietoja ja toimialaa.  

Yritys X 

Haastatteluun ensimmäiseksi osallistui alkuvaiheessa toiminnassaan olevan yrityksen 

toimitusjohtaja. Yrityksen koko on vielä aika pieni, sillä yrityksessä työskentelee tällä 

hetkellä neljä henkilöä. Vaikka yritys on virallisesti perustettu vasta keväällä 2013, on 

sillä kehityshistoriaa jo vuoden verran. Yrityksen tuotteena on pilvipalveluna tuotettava 

palvelu, jonka asiakaskunta koostuu sekä yksityisistä henkilöistä, että myös 

yritysasiakkaista. Haastattelu kesti noin 45 minuuttia ja se keskittyi yrityksen 

alkuvaiheisiin ja taustoihin ja esille tuli myös paljon asioita siihen, miten yritystä 

kehitetään eteenpäin jatkossa. Litteroitua materiaalia haastattelusta kertyi noin neljän 

sivun verran. 

Yritys Y 

Toisena haastattelussa oli helsinkiläinen viihdealan yritys, jonka pääasiallisena 

tuotteena ovat suuret kansainvälisen tason pelit eri alustoille. Henkilöstömäärältään 

yritys on vaihdellut 7 ja 37 henkilön välillä. Yrityksen koko on siis vuosien aikana 

muuttunut ja yritys on tällä hetkellä tilanteessa, jossa tulevaisuus on vielä avoin, mutta 

töitä tehdään kovasti menestyksen parantamiseksi. Yritys toimii kaikessa toiminnassaan 

erittäin suuresti kansainvälisyyteen tähdäten ja sen taustalla on ihmisiä suomalaisen 

pelialan terävimmästä kärjestä. Haastateltavana oli yrityksen entinen toimitusjohtaja ja 

nykyinen hallituksen puheenjohtaja, jolla on itsellään taustalla muun muassa yhden 

Suomen historian suurimmista peliyrityksistä perustaminen. Haastattelun kokonaiskesto 

oli noin puolitoista tuntia ja se piti sisällään paljon haastatteluun kuulumatonta 

keskustelua alan tulevaisuudesta. Haastattelun ulkopuolisista asioista on mukaan otettu 

muutama teoriaa hyödyntävä lisäys, mutta tutkimuksen kannalta tarpeetonta tietoa on 
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karsittu pois. Litteroitua materiaalia kertyi haastattelusta noin vajaan kuuden sivun 

verran. 

Yritys Z 

Kolmantena yrityksenä haastateltavana oli oululainen kannettaviin konsoleihin ja niiden 

sisältöihin keskittynyt yritys, joka toimi Oulussa muutaman vuoden ajan viime 

vuosikymmenellä. Yrityksen koko oli parhaimmillaan 27 henkilöä. Yrityksen taustalla 

oli kunnianhimo toimia kansainvälisen toiminnan huipulla pohjoisesta sijainnista 

huolimatta ja yritys onnistuikin nopeasti luomaan toimivat suhteet suuriin 

kansainvälisiin toimijoihin. Yritys ei kuitenkaan onnistunut vakiinnuttamaan paikkaansa 

ja päätyi loppujen lopuksi pöytälaatikkoon ilman varsinaista liiketoimintaa tai 

tulevaisuutta aktiivisena yrityksenä. Haastateltavana oli yksi yrityksen perustajista ja 

johtavista työntekijöistä, joka nykyään työskentelee edelleen alalla ulkomailla. 

Haastattelu kesti noin 45 minuuttia ja sen aikana käsiteltiin yrityksen rakentumista, 

kasvua ja myös epäonnistumista. Litteroitua materiaalia kertyi noin neljän sivun verran. 

Yritysten koot vaihtelivat muutaman työntekijän aloittelevista aina suhdanteiden 

mukaan jopa miltei neljään kymmeneen henkilöön. Suurempien työntekijämäärien 

mukana tuli myös huomattavasti osaamista ulkomailta ja omalta osaltaan se edesauttoi 

yritysten kansainvälisyyttä. Haastatteluihin päätyneet henkilöt olivat kaikki joko olleet 

perustamassa tai myös toimitusjohtajan asemassa yrityksessään, joten haastatteluiden 

tietojen taso oli sen seurauksena erittäin korkea ja tarkka todellisiin tapahtumiin 

verrattuna. 
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6. Born Global – yritysten rakentumisen 
avainominaisuudet 

Tutkimuskysymykset osoittavat tarvetta ratkaista seuraavat kysymykset Born Globalien 

rakentumisesta: Mitkä rakenteelliset elementit painottuvat avainasemaan 

kasvuvaiheessa sisäisistä ja ulkoisista ominaisuuksista tärkeimpinä yrityksen 

rakentumisen kannalta ja voidaanko tuoteliiketoiminnassa toimivan Born Global – 

yrityksen kasvuvaiheesta ja sen tärkeimmistä elementeistä muodostaa yhdenmukainen 

rakentumisen konsepti? Haastatteluiden tulosten avulla lähdetään avaamaan kysymyksiä 

avainominaisuuksien kautta. Haastatteluiden tulokset ovat jaoteltu teoriaosuudesta 

tutusti sisäisiin ominaisuuksiin ja ulkoisiin ominaisuuksiin. Avainasemassa olevia 

ominaisuuksia etsitään käsittelemällä haastatteluita ristiin ja vertailemalla niiden 

tuloksia keskenään. Tarkoituksena ei ole siis etsiä eroavaisuuksia esimerkiksi 

onnistuneen ja epäonnistuneen yrityksen välillä olevista toimintatavoista, vaan 

tutkimuksen avulla on tarkoitus havainnoida yritysten rakentumista erilaisten 

yritystarinoiden kautta. 

 

 

6.1 Sisäiset ominaisuudet 

Sisäiset ominaisuudet jaetaan tässä tapauksessa pääteemoiksi, jotka toistuivat 

haastatteluissa niistä puhuttaessa. Teemojen kautta havainnoidaan mahdollisesti 

löydettäviä avainominaisuuksia, joiden avulla voidaan myöhemmässä vaiheessa 

tutkimusta miettiä konseptin rakentamista. 

 

 

6.1.1 Perustamiseen johtaneet syyt 

Yrityksen perustamiseen liittyvät asiat ja ominaisuudet ovat varmasti yksi tärkeimmistä 

asioista yrityksen alkuvaiheessa. Ilman perustamiseen johtaneita syitä voidaan olettaa, 

että yritystä ei varmasti olisi edes olemassa. Toiminta lähtee liikkeelle useimmiten 

ideasta. Idean pohjalta yritys voi alkaa rakentamaan toimintaansa, mutta myös 

toisenlaisia lähtökohtiakin on olemassa.  

Aloittelemassa olevan yrityksen X kohdalla tilanne oli se, että heidän taustallaan oli 

vuotta aiemmin tapahtuneen yritysidean rakentelu ja ideointi. Alkuperäinen kokoonpano 

oli kehitellyt aiempaa ajatustaan jo jonkin aikaa ja tilanne ei edistynyt halutulla tavalla. 

Ryhmän kasaantumisen taustalla oli yhteinen halu kehittää omaa liiketoimintaa, josta 

voisi ajan myötä saada elannon jokaiselle mukana olevalle henkilölle. ”Kun edellinen 

yritysajatus ajettiin alas, istuimme ideoimaan uutta ajatusta. Idean synnyttyä sitä 

lähdettiin viemään eteenpäin” selitti haastateltava. ”Huomattiin, että nykyisen 

toteutustavan voi tehdä helpommin internetin kautta”, jatkoi hän. Idea vastaisi siis 
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suoraan yleiseen tarpeeseen, joten tuloksena olevan yrityksen onnistuessa voidaan sen 

ajatella siis korjaavan jonkinlaisen ongelman laajemmalla skaalalla.  

Toiminnassaan jo pidemmälle ehtineen Yritys Y:n tapauksessa lähtökohdat olivat 

kuitenkin toisenlaiset. ”Yhteinen nimittäjä kaikilla oli se, että oltiin tehty pitkään muissa 

firmoissa töitä, kaikki oli kokeneita tyyppejä. Päätin edellisen firman lopettaessa, että 

nyt on aika pistää uusi yritys pystyyn. Päätettiin, että nyt tehdään uusi suuri alan yritys 

ja sain muut kaverit innostumaan ajatuksesta” kertoo haastateltava. Varsinaista 

yksittäisen tuotteen ideaa ei ollut siis ennen perustamista valmiina, mutta teknologinen 

osaaminen ja yhteinen halu tehdä haaveista totta ajoivat ryhmän kasaan ja 

työskentelemään yhdessä. Useat heistä olivat tehneet menestyksekkäästi liiketoimintaa 

kansainvälisesti jo valmiiksi aiemmalla urallaan, joten lähtökohdat olivat erittäin hyvät. 

Varsinainen ensimmäisen tuotteen idea syntyi hyvin nopeasti perustamisen jälkeen ja 

kehitystyö alkoi välittömästi. Tuote ei varsinaisesti ideavaiheesta käytäntöön asti 

kohdistunut mihinkään tiettyyn ongelmaan, vaan haluna oli ennemminkin tuottaa 

asiakkaiden elämään iloa viihteen kautta. 

Kolmannessa haastatellussa yrityksessä tilanne oli hieman samanlainen kuin Yritys 

Y:llä. Yritys Z pohjautui sekin myös tiiviin yhteisön haluun toteuttaa omaa unelmaansa 

kotikaupungissaan, missä mahdollisuuksia työllistyä kyseisen sektorin työtehtäviin ei 

ollut. Sen seurauksena perustajaryhmän oli perustettava oma yritys, jonka kautta haave 

pelien tekemisestä voitaisiin toteuttaa. ”Kaupungissa ei silloin ollut oikein pelialaa 

olemassakaan ja kaikki haluttiin kuitenkin tehdä pelejä. Ainoa ratkaisu silloin oli 

perustaa oma yritys. Siitä se lähti liikkeelle” toteaa haastateltava. Yrityksellä oli omia 

ideoita pian aloittamisen jälkeen ja oma tuote myös ajan myötä valmistettiin ideasta 

valmiiksi kokonaisuudeksi, mutta pääpaino toiminnalla oli kuitenkin eräänlaisena 

alihankintana suoritetuissa peliprojekteissa. Tällä tapaa yritys erosi esimerkiksi Y:n 

toimintatavoista täysin. Halu tuottaa iloa tuotteiden kautta oli kuitenkin sama kuin Y:llä. 

Idean suhteen voidaan siis tehdä päätelmiä siitä, että se voi olla olemassa jo ennen 

varsinaista yrityksen perustamista, mutta kehittyä myös vasta perustamisen jälkeen. Idea 

ei siis välttämättä ole avainasemassa yrityksen perustamisessa, mutta ajan myötä sillä on 

roolia kokonaisuuden rakentumisessa. Sen sijaan selkeään avainasemaan perustamiseen 

johtaneissa syissä nousee yhteinen halu toteuttaa yritystoimintaa yhdessä katsotulla 

parhaalla mahdollisella tavalla. Taustalla on jokaisessa tapauksessa yhteen kasaantunut 

ryhmä, joka jakaa nämä tavoitteet ja ovat sitoutuneita niiden toteuttamiseen. 

Perustajien historia toistensa kanssa on toinen henkilöihin liittyvä ominaisuus, joka 

osoittautuu erittäin tärkeäksi osaksi alkuvaihetta. Yritys X:n tapauksessa perustajina 

olevat henkilöt ovat tunteneet toisensa jo pitkän aikaa ennen varsinaisen yritystoiminnan 

aloittamista. ”Me ollaan päädytty kimppaan jo huomattavasti ennen yrityksen 

perustamista. Se tapahtui yhteisten intressien kautta ja yhteisestä halusta toteuttaa 

liiketoimintaa yhdessä. Asiasta alettiin keskustella ja huomasin, että kaveriporukasta 

löytyy juuri tämän halun omaavia henkilöitä, joten asialle päätettiin alkaa tekemään 

jotain”, kertoo haastateltava. Haastateltavan henkilön mielestä myös taustalla oleva 

ystävien luottamus ja toimeen tuleminen keskenään ovat tärkeimpiä heidän yritystään 

yhdessä pitäviä seikkoja. 

Yritys Y:n tapauksessa taustalla ovat perustajien aiemmat kokemukset työelämästä 

omalla alalla ja varsinkin kokemus vastaavien projektien läpiviennistä 

menestyksekkäästi. ”Minulla oli ollut neljän perustajan kanssa yhteistä historiaa 

samoista yrityksistä ja sitten siihen tuli myös kaksi muuta, joiden kanssa en ollut vielä 

tehnyt hommia, mutta muut suosittelivat heitä sopivina tekijöinä” kertoo haastateltava. 
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Kaikki perustajat kuitenkin olivat tunteneet toisensa entuudestaan, sillä alueen yritysten 

määrä tuolla segmentillä oli kuitenkin perustamisen aikoihin aika pieni ja kaikki olivat 

tekemisissä toistensa kanssa. Usealla jäsenellä oli myös yhteistä historiaa suomalaisessa 

demoskenessä, eli he olivat yhdessä toimineet viimeisten muutaman vuosikymmenen 

ajan kasvavan tietokoneharrastuksen parissa eri tapahtumissa. He tiesivät toistensa 

vahvuudet ja sitä kautta osasivat luottaa toimintaan. 

Yritys Z:n perustajista kaikki olivat tavalla tai toisella kytköksissä toisiinsa saman 

opiskelupaikan ja sen opiskelijakillan toiminnan kautta. ”Me oltiin melkein kaikki 

samassa killassa. Sitä kautta tutustuttiin toisiimme. Oikeastaan kaikki olivat samalta 

laitokselta, joten sitä kautta päädyimme yhteen” muistelee haastateltava. Valtaosa 

perustajista oli siis tutustunut toisiinsa juuri opiskelijakiltansa kautta ja päätyneet 

ystäviksi samaan porukkaan, joka vietti aikaa yhdessä. Myös viimeiset yrityksen 

perustamiseen liittyneet henkilöt löydettiin samaa reittiä. Joku perustajista oli tuntenut 

heidät ja suositellut sopiviksi yritykseen. Yhteisenä tekijänä toimi siis jo aiemminkin 

mainittu yhteinen halu kehittää itselle mahdollisuus työllistyä alalle omin ehdoin 

omassa kaupungissa ja sen mahdollistajana oli ystävien luottamus toisiinsa. Se oli 

tärkeä osa ryhmän yhteishengen muodostamiseksi. 

Kaikkien kolmen erilaisen yrityksen taustalla on ollut siis vahvan tuttava- tai 

ystäväryhmän kokoontuminen yhteen luomaan mahdollisuuksia toimia halutulla alalla. 

Tämä yhteisön yhteen kokoontuminen on selkeästi avainasemassa oleva kokonaisuus, 

jonka avulla ajatus liiketoiminnasta voi kehittyä ja muuttua todelliseksi yritykseksi. 

Luottamus siihen, että ympärillä olevat ihmiset jakavat saman kunnianhimon ja tekevät 

osuutensa vaadituista töistä, on erittäin tärkeä osa tilanteessa, jossa resurssit ovat 

tiukalla ja työtä riittää äärimmäisen paljon.  

 

 

6.1.2 Markkinoiden havaitseminen 

Tuotettavalle tuotteelle nähdään yleensä markkinoita tai tuoteidean voidaan ajatella 

luovan ihan uudet markkinat itselleen. Yleisesti ajatellaan siis, että tuote vastaa tiettyyn 

tarpeeseen ja Born Globalien tapauksessa nämä tarpeet ovat maariippumattomia. 

Aloittamassa oleva Yritys X näkee markkinansa juuri eräänlaisen tarpeen täyttämisessä. 

Sen asiakaskunnaksi kelpaavat niin yksittäiset kuluttajat kuin myös yritysasiakkaat. 

Yrityksen tarjoama palvelu toimii niin sanotulla Freemium-mallilla, jossa ilmaiset 

asiakkaat houkuttelevat sisään lisää asiakkaita, joista osa hankkii maksullisen version 

käyttöönsä. Tämän vuoksi markkinoiden tulee pakostakin olla globaalit, jotta 

tämänkaltaisen toiminnan voi saada kannattavaksi. ”Yrityksen perustuessa niin 

sanottuun Freemium-malliin, lähdemme välittömästi tavoittelemaan isoa massaa 

käyttäjiä, joka on tavoitettavissa ainoastaan globaaleilta markkinoilta. Tavoitteet ovat 

miljoona-luokassa käyttäjien suhteen”, kertoo haastateltava. Hän oli siten selkeästi 

osannut hahmottaa tämän tarpeen kohdeyleisön ja tuote on myös sellainen, että sille 

jokainen näkee myös tuon tarpeen läsnäolon. Heidän tapauksessaan aika ainoastaan 

näyttää, että millainen menestys tuotteelle tulee. 

Yritys Y:n tapauksessa markkinoiden näkeminen tapahtui hieman eri näkökulmasta. 

Yritys on täynnä veteraaneja aiemmista suurista yrityksistä, joten näkemys siitä, 

millaiseksi markkinat heidän tuotteelleen voisivat muodostua, pohjasivat varmaan 

tietoon tuotteista, joilla on aiemmin menestytty. ”Pitkälti tämä oli kunnianhimon 
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sanelema päätös. Olimme tehneet jo aiemmin kovan luokan konsolipelejä ja ei haluttu 

lähteä tekemään mitään simppeleitä mobiilipelejä. Me vaan päätettiin, että ollaan niin 

kovia jätkiä, että tämä onnistuu” perusteli haastateltava. Luottamusta omiin 

mahdollisuuksiin lisäsi myös perustajien aiemmat valmiit suhteet alan suuriin 

toimijoihin, joiden kautta läpimurto tultaisiin tekemään. Yritys ei siis sinänsä yrittänyt 

täyttää mitään pakottavaa tarvetta, vaan lähinnä tavoitteena oli luoda menestyksekäs 

tuote joka myy hyvin. 

Koska Yritys Z:n tapauksessa perustajilla ei ollut samanlaista taustaa alalta kuin Y:llä, 

oli myös näkökulma markkinoihin täysin erilainen. Siinä missä Y koki aiemmat 

onnistumiset ja suhteet perusteena markkinoiden valtaamiseen, näki Z omassa 

tilanteessaan uusien teknologioiden ja laitteiden syntymisen tärkeänä perusteena 

markkinoiden olemassaololle. ”Perustamisen aikaan oli tulossa julki uusi sukupolvi 

konsoleita. Tuli uusi Playstation, XBOX, Nintendo DS. Oltiin naiivinkin täynnä 

luottamusta siitä, että toiminta ja tulevat tuotteet tulevat menestymään niillä” totesi 

haastateltava. Yrityksen vahva usko omaan toimintaansa ja kunnianhimo suoriutua 

vaadituista toimista vahvisti siis luottoa markkinoilla pärjäämiseen. Jos Y:n tapauksessa 

varsinaista tarvetta ei täytetty, niin samanlaisilla markkinoilla toiminut Z sen sijaan 

pyrki siis täyttämään tarvetta uusien alustojen sisällöille. 

Selkeästi on siis havaittavissa, että jokaisella yrityksellä oli lähtökohtiinsa nähden 

perusteltu oletus siitä, mitä he voivat tehdä ja mitä sillä saavuttaa. Kaksi kolmesta 

haastatellusta yrityksestä pyrki täyttämään selkeää tarvetta toiminnassaan ja kolmas 

halusi muuten vain tehdä jotain suurta. Tästä voidaan siten päätellä, että tuotteen tarpeen 

löytäminen voi olla tärkeä osa rakentumista, mutta se ei kuitenkaan ole vaatimus 

yrityksen toiminnan onnistumiselle. Avainasemaan sen sijaan nousee se tapa, jolla 

markkinat nähdään otollisena. Perustui se sitten tiukkoihin tilastollisiin faktoihin tai 

ympäristön luomaan suosiolliseen ilmapiiriin, on markkinat silti kyettävä näkemään 

perusteltuina kohteina.  

 

 

6.1.3 Resurssien hankkiminen 

Aloittelemassa olevalla yrityksellä X ovat suurimmat resurssitarpeet kohdistuneet vielä 

toistaiseksi puhtaasti ajan käyttöön liittyviin resursseihin. Yrityksen toiminnassa 

mukana olevien ihmisten yhteinen halu rakentaa liiketoimintaa on taannut sen, että 

tekijät ovat palkatta uhranneet valtavasti aikaa toiminnan käyntiin saamiseksi. 

Teknologia- ja markkinointiosaaminen löytyy perustasoisena yrityksen sisällä ja 

ulkopuolisia resurssiapuja niiden suhteen ei ole vielä käytetty. ”Tärkeimmät resurssit 

meillä on tällä hetkellä oma aika ja sen mukanaan tuoma osaaminen, jonka avulla 

palvelu voidaan tuoda markkinoille. Teknologiaosaaminen tulee omista resursseista ja 

myös markkinointi tapahtuu omin voimin, ulkoa ei ole tarvittu apua niiden osalta. Isona 

resurssiapuna ovat ulkoiset neuvonantajat, jotka antavat neuvoja tuotteen 

paketoimiseen.” selvittää haastateltava. Ainoastaan siis erilaisten neuvonantajien neuvot 

ovat tulleet ulkopuolelta. Myöskään erilaiset tilakustannukset eivät vielä paina yritystä, 

sillä he sijaitsevat paikallisen yrityshautomon tiloissa. Tulevaisuudessa on kuitenkin 

edessä myös rahoituskierrokset todellisen liiketoiminnan käynnistämisen 

mahdollistamiseksi.  
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Yritys Y sen sijaan aloitti rahoituksen hankkimisen heti alusta saakka ulkopuolisilta 

tahoilta. Sen osaajien vahva maine ja tietotaito takasivat heille mahdollisuudet 

rahoittajien saamiseen nopeasti. ”Heti alkuun saatiin suurelta kumppanilta 200 000 

euroa pelkästään pyytämällä projektirahoitusta. Sillä tavoin saatiin toiminta alkuun ja 

tilat hankittua yritykselle” kertoo haastateltava. Lisäksi yrityksen konsepti takasi heille 

mahdollisuuden saada rahoitusta TEKES:n kautta ja tuloksena olikin alan suurin 

tukipotti, mitä TEKES oli koskaan jakanut. Rahoitusta on saatu yrityksen toiminnan 

aikana myös pääomasijoittajilta ja Finveralta. Yritys hankki välittömästi viimeisen 

päälle olevat tilat ja pyrki siten saamaan itselleen tarvitsemansa henkilöstöresurssit. 

Niiden suhteen ongelmaksi muodostui alan osaajien riittämättömyys ja sen vuoksi katse 

käännettiin ulkomaiseen työvoimaan. ”Suomessa osaajia oli siihen aikaan noin 700. 

Ulkomailta jouduttiin hankkimaan parhaimmillaan jopa kaksi kolmasosaa työvoimasta” 

perustelee haastateltava. Ulkomainen työvoima on kuitenkin kallista saada ja ylläpitää, 

joten siitä tuli nopeasti kallis resurssi. 

Yritys Z lähti liikkeelle hieman erilaisista lähtökohdista. ”Jokainen meistä perustajista 

otti lainaa sen verran, että saatiin koneet ostettua ja palkattua muutama ihminen töihin” 

muistelee haastateltava. Lainan avulla yrityksestä voitiin alkaa rakentaa toimivaa 

hankkimalla myös toimintaan liittyvät tilat. Perustamisvaiheeseen saatiin myös tukea 

silloisen TE-keskuksen perustamistuen kautta ja lisäksi yritys haki TEKES:n kautta 

toimintaa avustavaa lainaa. Eli yritys toimi aluksi aikalailla täysin lainarahan kautta. 

Resurssien hankkiminen ja olemassaolo on siis selvästi avainasemassa toiminnan 

kannalta. Mutta mikään tietty rahoituksen muoto ei pakollisesti ole aina mukana 

resursseja kasattaessa, joten voidaan myös päätellä se, että resurssien hankkimiseen on 

jokaisessa tapauksessa omat tapansa. Vaikka yritys X ei toistaiseksi olekaan tarvinnut 

ulkopuolisia resursseja juuri lainkaan, on sillekin selvää, että jossain vaiheessa apua 

vauhdin kiihdyttämiseen tarvitaan myös muualta kuin sisäisistä resursseista.   

 

 

6.1.4 Henkilökunnan valikoituminen tehtäviinsä 

Yritys X:n tapauksessa henkilökuntaa on siis neljän ihmisen verran. Kaksi heistä on 

perustamisesta lähtien tavallaan kasvanut omiin rooleihinsa yrityksessä ja askel 

kerrallaan siirtyneet kohti nykyistä titteliään. Sen lisäksi kaksi muuta työntekijää on 

valittu tehtäviinsä osaamisensa perusteella. ”Isona pointtina on ollut tietysti osaaminen, 

mutta vähintään yhtä isona tekijänä oli se, että onko henkilö sellainen jonka kanssa 

voimme tehdä töitä ja sellainen jonka kanssa voidaan tehdä muutakin kuin töitä” 

perustelee haastateltava henkilövalintoja. Taustalla ei ole siis kuitenkaan ollut heidän 

tapauksessaan parhaiden mahdollisten kandidaattien valinta, vaan valinnassa on 

merkinnyt enemmän heidän soveltuvuutensa yrityksen toimintaan ja ilmapiiriin. 

Luonneseikat ovat nousseet valinnassa siis yli muiden, sillä haastateltavan mielestä se 

on kriittisen tärkeää tässä vaiheessa toimintaa. 

Alkuvaiheen porukan osaamisten mukaan meni myös yrityksen Y tehtäviin 

valikoituminen. Yritystä perustettaessa henkilöiden valinnat tehtiin osaamisten mukaan 

tuttavapiiristä, mutta varsinaisessa rekrytointivaiheessa henkilöstön valinta aiheutti 

ongelmia. Suurimmaksi ongelmaksi nousi aiemminkin mainittu kotimaisen 

henkilökunnan saatavuus. Sen seurauksena työvoimaa etsittiin vahvasti myös 

ulkomailta. ”Koko ajan ongelmana oli henkilöstön saaminen. Ei ainoastaan osaavan 
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henkilöstön löytäminen, vaan myös henkilökemialtaan organisaatioon sopivien 

löytäminen” kertoo haastateltava.  Sen vuoksi varsinkin ulkomaisten työntekijöiden 

valinta oli erittäin vaikeaa. Hankalaksi osoittautui myös hyvien ulkomaisten 

työntekijöiden pitäminen yrityksessä, sillä usealla Suomen ilmasto ja ilmapiiri 

osoittautui haastavaksi. 

Yritys Z:n perustamisvaiheen porukan tehtävänkuvaukset tulivat aikalailla omien 

kiinnostusten ja osaamisalueiden kautta. ”Alkuperäisten toimijoiden tapauksessa se 

meni niin, että katsottiin ihmisten kiinnostuksia ja osaamisia. Ei meillä kellään oikein 

ollut kokemusta mistään. Kukin teki sitä mitä pystyi” totesi haastateltava. Siten 

tarvittavat päätehtävät saatiin täytettyä. Tarkempien tehtävien sisältöjen kautta 

tapahtuneiden rekrytointien taustalla sen sijaan oli osaamisperusteet. Palkattavan tuli 

osata tehdä vaaditut tehtävät, mutta samalla hänen tuli myös soveltua henkisesti ryhmän 

jäseneksi. ”Muiden tapauksessa etsittiin tarkkaan tehtävään osaajia ja nekin löytyivät 

usein lähipiiristä. Tuttujen osaamisen ja persoonan kautta tehtiin valinnat, joten siinä 

mielessä mukana oli paljon henkilökemiaan liittyviä asioita” huomioi haastateltava.  

Rekrytoinnin taustalle osaamisen viereen nousee siis selvästi uudenlainen 

avainominaisuus. Henkinen soveltuminen yrityksen toimintaan on selvästi erittäin 

tärkeä osa valintaprosessia ja sitä, että palkattava henkilö kykenee toimimaan yhteisen 

tavoitteen eteen samalla aaltopituudella kuin muut yrityksen jäsenet. Ei riitä, että osaat 

ainoastaan tehdä vaaditut työt, vaan sinun on myös kyettävä mukauttamaan työsi ja 

tuloksesi ympäristön toimintaan soveltuviksi. 

 

 

6.1.5 Kansainvälistymistavoitteiden näkyminen toiminnassa 

Yritys X on lähtenyt liikkeelle ajatuksesta, että kaikki heidän toimintansa tähtää 

kansainvälisyyteen. ”Palvelu on lähtökohtaisesti rakennettu englannin kielellä. Kaikki 

dokumentaatio ja jopa yrityksen sisäinen kommunikaatio käydään englanniksi”, 

perustelee haastateltava kansainvälistymistoimia. Myös yrityksen markkinointi ja 

tuotteen esittely medioille tapahtuu valtaosin kansainvälisiä kanavia käyttäen, mutta 

myös jonkinlaista paikallista markkinointia on olemassa. Jos tuotteeseen valmistuu 

uusia ominaisuuksia, niin tieto niistä lähtee välittömästi tiedotteen muodossa suurille 

kansainvälisille teknologiamedioille. Tämän ansiosta tieto niistä leviää mahdollisimman 

laajalle alueelle. 

Y:n tapauksessa kansainvälistymispyrkimykset näkyvät jo suoraan valinnasta toimia 

puhtaasti kansainvälisellä pelialalla. Kansainvälistymisestä kertoo myös vahvat sidokset 

ulkomaalaisiin suuriin toimijoihin ja pyrkimyksiin toimia niiden kanssa yhteistyössä 

alusta saakka. ”Tunsin alustatoimittajan jo pitkältä aikaa ja sen ansiosta saimme 

vaaditut elementit paljon normaalia halvemmalla” kertoo haastateltava esimerkiksi. 

Toiminnan ensimmäinen rahoittaja oli suuri ulkomainen studio ja yrityksen 

henkilökunnassa on parhaimmillaan ollut jopa 11 eri kansalaisuutta samanaikaisesti. 

Kaikkien yrityksen projektien tapauksessa kumppaneita haetaan aina ulkomaisista 

suurista toimijoista, sillä se on elinehto tämänkaltaisilla markkinoilla.  

Yritys Z:lla nämä tavoitteet näkyivät ajatusmaailmassa. ”Pelikehitys on aina globaalia 

toimintaa. Ehkä sellainen ymmärrys kaikilta siihen peilautui päivästä päivään tehtyyn 

työhön” totesi haastateltava. Tämä ajatusmaailma takasi kaikille lähtökohdan ymmärtää 



37 

todellisia vaatimuksia, joita onnistuminen vaatisi. Tätä ajatusmaailmaa lähdettiin 

varmistamaan jo perustamispäivästä lähtien. Hyvänä esimerkkinä tästä varmistamisesta 

oli se, että yrityksellä oli alusta saakka hankittuna kaikki tarpeellinen materiaali ja 

toimintaympäristöt, joissa tuotteita voitaisiin valmistaa vaaditulla laadulla ja teknisellä 

toteutuksella. ”Ensimmäisestä päivästä lähtien toimittiin isojen kansainvälisten 

toimijoiden kanssa yhteistyössä ja se näkyi kehitystyössä” huomioi haastateltava. 

Tuotteiden myynnin suhteen otettiin myös välittömästi kansainväliset kanavat käyttöön. 

Yritys lähti pian perustamisensa jälkeen muun muassa Amerikkaan teknologiamessuille 

etsimään kumppaneita ja tilaajia tuotteilleen.  

Näistä erilaisista kansainvälistymispyrkimyksistä voidaan huomata se, että kaikille 

yrityksille nuo tavat tulivat eräällä tavalla luonnostaan. Jokaiselle oli selvää, että mitä 

tulisi tehdä, jotta kansainvälistyminen saavutettaisiin ja myös se, että mitä oikeanlaisen 

ajatusmaailman ylläpitäminen edellyttää. Sen seurauksena yritykset ovat ainakin luoneet 

itselleen mahdollisuuden toimia kansainvälisillä markkinoilla. Se ei kuitenkaan takaa 

menestystä, sillä ulkoiset muuttujat voivat kaataa hyvin valmistautuneenkin yrityksen. 

Tästä huolimatta lasken kansainvälistymispyrkimysten näkymisen toiminnassa 

avainasemassa olevien elementtien joukkoon, sillä menestyäkseen kansainvälisillä 

markkinoilla, tulee yrityksellä olla siihen soveltuva mentaliteetti jokapäiväisessä 

toiminnassa. 

 

 

6.1.6 Innovaation saaminen valmiiksi tuotteeksi 

Yritys X lähti liikkeelle ideasta, joka tuli siis yhteisten pohdintojen tuotoksena. 

Valmiiksi tuotetta lähdettiin tekemään rakentamalla aluksi siitä konseptimalli, jota 

esiteltiin innovaatiokilpailun asiantuntijoille. Sen seurauksena yrittäjät saivat valtavasti 

apua varsinaisen liiketoimintamallin luomiseksi ja siten myös itse tuotteen tulevaksi 

muodoksi valikoitui nykyinen palvelumalli. ”Toki on saatu paljon ulkopuolista 

palautetta siitä, miten tuote pitäisi paketoida, mutta tekniseltä puoleltaan tuotteen 

valmiiksi saaminen on täysin kahden kehittäjämme käsialaa” kertoo haastateltava 

valmistumisprosessista. Saadun palautteen avulla tuotetta voitiin kehittää eteenpäin ja 

jalostaa liiketoimintamallia eteenpäin. Varsinkin palaute asiantuntijoilta auttoi heitä 

erittäin paljon. Ilman sitä he olisivat omien sanojensa mukaan saattaneet tehdä turhaan 

töitä puolen vuoden ajan huomatakseen, ettei ratkaisu olisi toiminut lainkaan. Tuote oli 

siis omalla tavallaan esillä tietyille piireillä jo hyvin aikaisesta vaiheesta saakka, mutta 

suurempaan julkiseen esilläoloon on pyritty vasta myöhemmässä vaiheessa. 

Yritys Y:n tapauksessa voidaan esille nostaa viimeisimmän suuren tuotteen idean 

kehittyminen valmiiksi tuotteeksi. Sen lähtökohdat olivat täysin uudessa 

pelimoottorissa, jonka avulla ei ollut vielä koskaan valmistettu konsolipeliä. 

”Huomasimme, ettei se tukenut tavoiteltuja konsolialustoja, mutta valmistaja lupasi, 

että tuki niille tulee kyllä vielä myöhemmin, sillä ne olivat työn alla.” muisteli 

haastateltava. Tämän vuoksi tilanne oli hieman erikoinen. Yhteistyö pelimoottorin 

valmistajan kanssa kuitenkin takasi heille mahdollisuudet valmistaa kyseinen peli. 

Alustavalinta osui aluksi suunnitelmien mukaan sekä Playstationiin, että myös 

XBOX:iin. Pelimoottorivalmistaja alkoi rakentaa toimivuutta näille alustoille 

priorisoiden toimintansa jälkimmäiselle alustalle. Sattumien kautta tilanne muuttui 

kuitenkin siihen, että ainoaksi ensisijaiseksi alustaksi tulikin yhteistyökumppanin 

vaatimuksesta Playstation. ”Kumppaniksi saatiin Sony Entertainment Online, joka vaati, 
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että 3-6 kuukautta peli olisi yksinoikeudella pelkästään heidän palvelussaan ennen kuin 

sitä saa julkaista muille alustoille” kertoi haastateltava. Tämä aiheutti suuria ongelmia 

aikataulullisesti ja lisäsi työmäärää myös yrityksen sisällä. Suurten vaikeuksien kautta 

huomattavalla ulkoisella avustuksella valmiiseen tuotteeseen kuitenkin päästiin. 

Julkaisu sen sijaan venyi ulkoisista syistä paljon aiottua myöhemmäksi, joka vaikutti 

loppujen lopuksi suoraan myös menestykseen.  

Yritys Z:n tuotteisiin kuuluneet eräänlaisena alihankintatyönä tehdyt tuotteet olivat oma 

lukunsa. Ideat saatiin luonnollisesti tilaajalta, joka asetti vaatimuksensa sisällölle ja 

rajoitukset toteutukselle. ”Tehtiin asiakkaille suoraan niiden speksien kautta tuotteita. 

Asiakas antoi meille IP:n ja sen mukaan niitä sitten tehtiin” aloitti haastateltava. Omien 

tuotteiden suhteen taas tällaisia vaatimuksia oli vähemmän ja niiden rakentaminen 

valmiiksi oli lähinnä raakaa työtä. ”Omien pelien ideat kehittyivät sisäisesti. Konseptin 

jalostaminen asiakkaalle kelpaavaksi vei aikaa. Kehitystyö myös on oma prosessinsa 

(joka vei paljon aikaa)” jatkoi hän. Ideat piti siis myydä ensin julkaisijoille ja näiden 

myyntien kautta saadulla palautteella oli vaikutusta valmiin tuotteen muotoon. Yritys 

itse halusi tuoda omat tuotteensa esille aina pala kerrallaan. Tällä tavoin pidettiin 

kiinnostusta yllä. Tilattujen tuotteiden tapauksessa pelit olivat yleensä aina valmiita 

ennen kuin jakelija julkisti ne koko maailmalle. Molempien eri tuotetyyppien kanssa 

jakelijoilla oli valtavan suuri merkitys julkisuuskuvan ja markkinoinnin kannalta. 

Innovaation kehittämisessä valmiiksi tulee esiin selkeästi ominaisuus, joka viittaa jo 

ulkopuolisiinkin elementteihin. Tämä avainasemaan selkeästi nouseva ominaisuus on 

ulkopuolelta saatu apu tuotteen jalostamiseksi valmiiksi kokonaisuudeksi. Yritys voi 

kehitellä ideaansa rauhassa vaikka rajattoman määrän aikaa, mutta vasta kun se altistaa 

ideansa ulkopuolisten tahojen armoille, voi se kehittyä tuotteeksi jolla on 

mahdollisuuksia menestyä kansainvälisesti.  

 

 

6.2 Ulkoiset ominaisuudet 

Kuten sisäiset ominaisuudet, myös ulkoiset ominaisuudet on selkeyden vuoksi lajiteltu 

teemoittain haastattelun aiheiden perusteella. Teemat ovat valikoituneet haastateltavien 

kertomien asioiden soveltuvuuden mukaan ja tuloksena on kokonaisuus, jonka kautta 

avainasemassa olevia ominaisuuksia voidaan hakea myös ulkopuolisista asioista.  

 

 

6.2.1 Ulkopuolisten asioiden vaikutus toimintaan 

Alkavana yrityksenä yritys X:n tapauksessa on selvää, ettei vielä ole ehtinyt tapahtua 

suuria mullistuksia ja ulkoisia ongelmia yrityksen uralla. Sen sijaan positiivisia 

ulkopuolisia vaikutteita on ollut huomattavasti. ”Ehkä suurin yksittäinen vaikuttaja on 

Start-up sauna, pohjoismaiden ehkä arvostetuin yrityshautomo. Sen ohjelman aikana 

tajuttiin mitä globaali bisnes oikeasti vaatii ja ohjelmassa nähtiin myös pohjoismaiden 

välkyimpiä start-uppeja ja huomattiin, etteivät ne eronneet meistä itsestämme juuri 

millään tavalla. Ne vain tekivät hommia kovemmin.” mietiskeli haastateltava. 

Tapahtumasta mukaan tarttui myös pysyviä neuvonantajia, jotka ovat mukana 
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toiminnassa vielä tänä päivänäkin. Voidaan siis todeta, että yritys X:n tilanteessa 

ulkoiset vaikuttimet ovat olleet positiivisella tavalla kriittisesti mukana toiminnassa. 

Yritys Y:n tapauksessa esiin nousee muutamia erittäin negatiivisesti yritykseen 

vaikuttaneita tapahtumia ja asioita. Julkaisijat vaikuttavat siis erittäin paljon alan 

toimijoiden menestykseen ja tuotteiden esille saamiseen. Hyvässä tilanteessa tuote 

pääsee esille ja myy hyvin kaikissa kanavissa ja se takaa omalla tavallaan jatkoa 

yritykselle. Y:n tapauksessa suureksi ongelmaksi nousi tilanne, jossa pelin 

julkaisualustana ollut Playstation Network hakkeroitiin alkukesästä 2011. ”Anonymous 

tuli ja hakkeroi palvelun ja se oli alhaalla kaksi kuukautta. Voit kuvitella miten rakastan 

niitä hakkereita. Julkaisu haluttuna ajankohtana ei siis onnistunut” muistelee 

haastateltava. Tämän tapahtuman seurauksena siis samalle ajalle ja hiljaisemmille 

markkinoille suunnattu julkaisu kariutui ja tuote julkaistiin vasta myöhemmin syksyllä, 

jolloin tuote jäi täysin joulumarkkinoiden suurten julkaisuiden jalkoihin ja sitä kautta se 

ei menestynyt odotetusti. Yritykselle aiheutti ongelmia myös muun muassa Suomen 

ilmasto, johon ulkomainen työvoima ei oikein osannut tottua. Se aiheutti samaan 

tilanteeseen myös henkilöstöongelmia. Yllättäviin ulkoisiin ongelmiin on haastateltavan 

mukaan äärimmäisen hankala reagoida, joten niiden suhteen tulee aina olemaan 

vaikeuksia. 

Yritys Z on siis yrityksenä epäonnistunut ja jo toimintansa lopettanut toimija. Sen 

epäonneksi koituivat isolta osin ulkopuoliset ongelmat. Toki osa niistä oli omien 

toimien ja strategiavalintojen seurausta, mutta silti lopputulos ja ongelmat tulivat 

ulkopuolelta. ”Me oltiin täysin julkaisijoiden alaisia. Me oltiin tavallaan ruokaketjun 

alimmaisia. Eli kaikki se mitä julkaisijat päättivät asioista, vaikutti suoraan meidän 

toimintaan” totesi haastateltava. Heidän tilaustensa mukaan kulki koko yrityksen 

toiminta ja rahoitus. Jos tilauksia ei ollut, ei ollut myöskään varaa pyörittää toimintaa. 

Julkaisijat päättivät myös omien ideoiden julkaisusta, joten omissa tuotteissakaan ei 

ollut pakotietä turvallisemmille vesille. Toinen eteen tullut suuren luokan ongelma oli 

talouskriisin hiipiminen maailmalle. ”Talouskriisi löi varsinkin Amerikassa luottohanat 

kiinni myös meidän asiakkailta. Ne tekivät lainarahalla sitä, niin ne eivät enää saaneet 

rahaa. Projektien määrä supistui huomattavasti ja meille oli tosi hankala saada mitään 

diiliä aikaiseksi. Olemassa olleiden kumppanienkin kohdalla jarrut menivät päälle ja 

riskejä minimoitiin ja projekteja annettiin amerikkalaisille yrityksille” muistelee 

haastateltava. Samalla hupenivat siis myös pienen oululaisen studion mahdollisuudet 

kilpailla jakelijoiden tuotteiden tekemisestä.  

Ulkoiset tekijät voivat siis vaikuttaa sekä positiivisesti tai negatiivisesti. Joka 

tapauksessa ne tulevat aina vaikuttamaan tavalla tai toisella yritysten toimintaan. Osaan 

asioista voi yrittää varautua ja valmistautua, mutta osaan ei voi vaikuttaa millään 

tavalla. Hakkereiden hyökkäykset tai yleinen talouskurimus voivat viedä 

vakaammankin toimijan perikatoon nopeasti, joten niiden kaltaiset ongelmat ovat 

helposti kriittisiä Born Globalien kaltaisille suhteellisen nuorille yrityksille. 

Avainasemassa nämä asiat ovat joka tapauksessa. Menestymisen kannalta avainasemaan 

nousee siis maailmantilanne ja ulkoisten vaikutteiden positiivinen tai negatiivinen 

vaikutus toimintaan. 
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6.2.2 Yhteistyö suurten toimijoiden kanssa 

Nuorena yrityksenä yritys X ei ole vielä kokenut tarpeelliseksi toimia suurten 

toimijoiden kanssa. Sen tuote toimii sinänsä itsenäisesti ja ei vaadi sen suhteen 

ulkopuolisilta suurempia toimia. ”Sinänsä ei ole vielä tehty suurten organisaatioiden 

kanssa yhteistyötä, sillä yritys on vielä nuori. Yhteistyötä tehdään alkuun lähinnä 

ystäväyritysten kanssa kehitystyöhön liittyen” toteaa haastateltava. Yritys aikoo toki 

myös katsella suurempien toimijoiden suuntaan toiminnan kehittyessä, mutta pääpaino 

tulee olemaan aina kuluttajamyynnissä, joten suurilla toimijoilla ei ole valtavan suurta 

roolia nyt eikä tulevaisuudessa. 

Yritysten Y ja Z toiminnassa sen sijaan on selkeästi havaittavissa se, että suuret toimijat 

ovat täysin kriittisessä asemassa menestykselle. Tuotteet kaipaavat aina julkaisijaa ja 

tuotteiden alustat toimittaa aina joku suuri toimittaja. ”Kun tehdään pelejä konsoleille, 

ei ole olemassa vaihtoehtoa, että tehtäisiin ilman julkaisijaa” huomautti Y:n edustaja. 

Taustalle tarvitaan myös valtavasti tukea erilaisten toiminnallisten elementtien 

toimittajilta ja markkinoinnissa suurilla toimijoilla on erittäin suuri rooli. Esimerkiksi 

Y:n tekemä yhteistyö Sonyn kanssa on ollut hyvin tiukasti sidoksissa yhtiön toimintaan 

markkinoilla. Sony saneli tuotteen julkaisualustat, ajankohdat ja markkinoinnin täysin. 

”Meidän piti valita, että otetaanko sopimus, jossa julkaisija julkaisee sen molemmille 

alustoille samaan aikaan vai otetaanko sopimus, jossa se on sidottu yhteen alustaan. 

Laskettiin Excelissä, että kumpi sopimus kannattaa ja päädyttiin valitsemaan Sonyn diili 

parempana” muisteli haastateltava. Z:n tapauksessa kumppaneina oli tilaajan 

ominaisuudessa erittäin suuria kansainvälisiä toimijoita, joten senkin osalta oli selvää, 

että suurien toimijoiden kautta tehtiin suuri osa toiminnan mahdollistamisesta. ”Me 

tehtiin alan suurimpien toimijoiden kanssa hommia. Activision oli siihen aikaan 

maailman suurin julkaisija. Se oli yksi meidän asiakkaista ja niiden kanssa oli hyvä 

tehdä hommia. Tietysti myös laitevalmistajien kanssa tehtiin yhteistyötä” muistelee 

haastateltava. 

Esimerkkiyritysten kautta tulee selväksi se, ettei suurten toimijoiden kanssa tehtävä 

yhteistyö ole aina pakollista. Yrityksen tuotteesta riippuen tarve suurille kumppaneille 

voi jäädä erittäinkin pieneksi. Tämän seurauksena en pidä suurten kumppanien kanssa 

tehtävää yhteistyötä avainasemassa olevana ominaisuutena. Luonnollisesti osalle se 

varmasti sitä myös on, mutta yleisellä tasolla tilanne on siis toinen. 

 

 

6.2.3 Verkostojen ja suhteiden merkitys yritykselle 

Yritys X:n tapauksessa verkostoilla on ollut suuri merkitys toiminnan alkuvaiheen 

rakentumiselle. Sen toimintaa ovat edesauttaneet jo aiemmissakin kohdissa mainitut 

asiantuntijoiden neuvot ja konsultointi. Yrityksen suhteiden avulla on saatu myös 

esimerkiksi tarvittavien palvelimien hankintaan liittyvää apua, jolla he pystyvät 

säästämään niiden kustannuksissa merkittävästi. Suhteiden avulla on myös saatu 

tarvittavia reittejä näkyvyyden hankkimiseksi. ”Paljon on erilaisia käyttötilanteita 

tuotteellemme ja sen takia on hyvä tietää syyt miksi he sitä käyttävät. Tämän vuoksi on 

tiedettävä nämä tilanteet ja käyttäjät, jotta voidaan suhtautua niihin soveltuvilla 

tavoilla yhteyksiä luodessa” perustelee haastateltava. Tämän takia yritys on ottanut 

verkostoajattelun mukaan toimintaansa ajattelemalla näiden erilaisten ryhmien kautta 

tapahtuvaa kaupankäyntiä. 
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Yritys Y on toimiessaan pelialalla lähtökohtaisesti lähtenyt rakentamaan toimintaansa 

suhteiden avulla tehtävien ratkaisujen kautta. Yritys on hakenut rahoitusta ja 

julkaisijoita omistajiensa aiempien suhteiden kautta ja siten pyrkinyt saavuttamaan 

halutut markkinansa. Puhtaalta pöydältä lähdettäessä tilanne olisi pelialan yritykselle 

huomattavasti hankalampi, sillä oikeat ihmiset pitäisi tilanteessa ensin löytää ja sitten 

vielä suostutella luottamaan tuotteeseen ja sen tekijöihin. Etuna tässä julkaisijamallissa 

on se, että yrityksen ei tarvitse käyttää markkinointiin aikaa ja vaivaa, eikä etsiä 

suhdeverkoistaan soveltuvia tahoja sen toteuttamiseksi. Haastateltava toimii myös alan 

eräänlaisena suojelijana ja neuvojana, joten hän on nähnyt myös uuden 

suhdeverkostotavan nousun mobiilisovellusten alalla. ”Jos haluat itse julkaista tuotteen 

ilman julkaisijaa, tulee sinun käyttää eräänlaisia Cross-promotioneita ja 

adnetworkkejä. Se on se reitti, jolla saat nykyään käyttäjiä (mobiilituotteissa)” toteaa 

haastateltava. Eräänlaiset ristiin mainostamiseen liittyvät verkostot siis yleistyvät 

huimalla vauhdilla ja niiden hyödyntäminen on nousemassa erittäin tärkeään osaan 

sovellusten menestyksen kannalta. Niissä sovelluksien sisällä mainostetaan ristiin 

toisten tuotteita ja sitä kautta saavutetaan laajempaa käyttäjäkuntaa. 

Yritys Z:n tapauksessa suhdeverkostot sijoittuivat tehtyjen peliprojektien kautta 

saavutettuihin luottamussuhteisiin. ”Omalla ensimmäisellä tuotteellamme saimme 

ensimmäisen diilimme pelin tekemiselle. Näytettiin, että osaamme tehdä jotain. Aina 

seuraava peli edesauttoi seuraavan saamista” totesi haastateltava tuotteiden 

vaikutuksista suhteisiin. Yritys pystyi omalla toiminnallaan osoittamaan esimerkiksi 

suurelle studiolle olevansa hyvä kumppani ja lisää yhteistyötä oli tulossa ennen kuin 

talouskriisi lopetti suuren osan toiminnasta. Myös muiden valmistuneiden pelien myötä 

yritys sai hyvin kontakteja ja sitä kautta pystyi järjestelemään itselleen töitä. Verkostot 

ja suhteet olivat siis pidemmän päälle elinehto koko toiminnalle, mutta edes ne eivät 

kyenneet pitämään yritystä hengissä. 

Suhteilla on siis monessa mielessä erittäin tärkeä rooli jokaiselle haastatellulle 

yritykselle. Niiden avulla on voitu kehittyä, niitä on hyödynnetty toiminnan kulujen 

kattamiseksi ja niillä on hankittu yritykselle konkreettiset työt. Selkeää siis on, että 

eritasoisten suhteiden ja verkostojen hyödyntäminen edesauttaa toimintaa valtavasti ja 

sen vuoksi suhteiden oikeaoppinen hyödyntäminen nousee selkeästi avainasemassa 

olevaksi ominaisuudeksi. 

 

 

6.2.4 Internetin rooli yrityksen toiminnalle 

X:n tuotteena oleva pilvipalvelu takaa sen, että internetillä on erityisen tärkeä rooli 

yrityksen toiminnalle. Valtaosa yrityksen mainonnasta ja julkisesta toiminnasta tapahtuu 

myös sen välityksellä, joten internetin olemassaolo ja toimivuus on sille selkeä elinehto. 

”Internet on miltei ainoa kanava tulevaisuudessa. Jonkin verran tehdään jalkatyötä 

alkuvaiheessa paikallisesti, mutta jatkossa miltei kaikki markkinointi ja muu toiminta 

tullaan tekemään internetin kautta” toteaa haastateltava. Internetin tarjoamat 

mahdollisuudet skaalautua suuremmaksi sekä toiminnalta, että myös markkinoinnilta 

ovat myös erittäin tärkeää yritykselle. Sitä kautta se voi siis toimia helposti 

kokonaisuutena laajemmin yrityksen kehittyessä suurempaan suuntaan.  

Y:n tapauksessa internet on tuomassa täysin uusia mahdollisuuksia toiminnalle. Tähän 

asti useimmat peliyritykset ovat olleen jumissa julkaisijoiden ja jakelijoiden kanssa. 
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Tilanne on kuitenkin viime aikoina muuttunut ja tilalle on tullut vaihtoehtoisia kanavia, 

joiden kautta pelintekijät voivat saada tuotettaan kuluttajille. Hyvänä esimerkkinä 

internetin mahdollistamasta suorasta julkaisukanavasta on verkossa toimiva pelipalvelu 

Steam, jonka avulla jo yhä useampi pelintekijä saa myytyä tuotettaan huomattavasti 

vähemmillä välikäsillä. ”Jos puhutaan esimerkiksi indiepeleistä, ei ole mitään järkeä 

ottaa julkaisijaa siihen väliin. Keskimäärin vievät puolet rahoista, eivätkä välttämättä 

tee mitään markkinointia sille” huomauttaa haastateltava. Tämän takia esimerkiksi juuri 

Steam on sopiva paikka lähteä myymään peliä.  Internet on siis omalla tavallaan 

mullistamassa markkinoita ja niille pääsyä huomattavasti ja tämä takaa sen, että yhä 

useammalla yrityksellä on mahdollisuuksia kansainvälistyä nopeasti jäämättä 

julkaisijoiden jalkoihin. 

Z:n toiminta-aika sijoittui ajalle, jolloin internet ei vielä ollut vahvasti esillä 

jakelukanavana ja fyysiset mediat olivat vielä valta-asemassa. Se ei kuitenkaan 

vähentänyt internetin tärkeyttä yrityksen toiminnalle. Koska yritys sijaitsi kaukana 

pohjoisessa Oulussa, ei se ollut suoraan helposti lähestyttävä asiakkaiden tai muiden 

tahojen suunnasta. Internetin ansiosta etäisyydet kuitenkin poistuivat ja sen avulla 

kommunikointi ja yhteistyön tekeminen minne tahansa maailmassa onnistui helposti. 

”Internet näkyi päivittäisessä toiminnassa. Käytettiin erilaisia kommunikaatiovälineitä 

sen kautta asiakkaiden kanssa. Oli siistiä, kun voitiin pitää yhteyttä helposti eri 

maanosien välillä” toteaa haastateltava. Internetin rooli oli siis yritykselle valtaosin 

kommunikaation ja sitä kautta koko liiketoiminnan mahdollistajana erittäin suuri. 

Internet on siis tavalla tai toisella nopeasti kansainvälistyvälle yritykselle aina mukana. 

Se tarjoaa mahdollisuudet kommunikaatioon kumppaneiden kanssa paikasta riippumatta 

ja osassa tapauksista se luo koko palvelulle alustan toimia. Internet voi myös murtaa 

aiempia arvoketjuja ja sitä kautta mahdollistaa täysin uusia tapoja tehdä entisestäänkin 

kansainvälistä liiketoimintaa paremmin ja kattavammin. Avainasemaan nousee siis 

selkeästi internetin hyödyntäminen liiketoiminnassa. 

 

 

6.2.5 Tuotteen saaminen esille markkinoilla 

Yritys X:n tapauksessa tuote on vasta lanseerausvaiheessa, joten varsinaista suuresta 

näkyvyydestä markkinoilla ei ole vielä päästy nauttimaan. ”Perus verkostoituminen ja 

suusta suuhun liikkuva tieto on tuonut meille jotain näkyvyyttä, mutta niillä ei vielä ole 

suurta merkitystä” pohtii haastateltava. Joitain näkyvyyksiä on siis kuitenkin ehditty jo 

hankkia kumppaneiden ja suhteiden kautta. Tuttavat ovat nähneet tuotteen ja kertoneet 

siitä omilla tahoillaan myös muille, joten sana on alkanut kiiriä myös laajemmalle 

tietoisuudelle. Yritys itse on lähettänyt myös tiedotteita eri medioille tuotteen kehityttyä 

ja niitä on myös julkaistu erilaisissa kansainvälisissä medioissa. 

Yritys Y sen sijaan on saanut tuotettaan esille useassakin paikassa. Sen sopimukset 

suuren julkaisijan ja alustan kanssa takasi heille tietyn verran näkyvyyttä palvelun 

etusivulla ja sitä kautta tuote keräsikin valtaosan sen myynneistä. Ongelmaksi nousi se, 

että sovitun esilläoloajan jälkeen tuote tavallaan katosi palvelun syövereihin ja sen 

löytäminen oli asiakkaille hyvin hankalaa. Kun peli viimein saatiin myös muille 

alustoille, pääsi se esille esimerkiksi nykyään erittäin suosittua Humble Bundle – 

pakettia, jonka kautta se saavutti noin 300 000 uutta asiakasta. Lisäksi tuotetta esiteltiin 

erilaisilla messuilla ja tapahtumissa. ”Peli on saanut 14 eri palkintoa, eli se on 
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suomalaisessa mittakaavassa kärkipäässä määrän suhteen, joten (julkaisun) 

epäonnistumisesta jäi erittäin karvas maku suuhun” harmitteli haastateltava. 

Z:n tilanne oli tälläkin saralla hieman toinen. Sen omiin vastuualueisiin ei liittynyt juuri 

lainkaan tuotteiden markkinointi tai esittely medialle. ”Meidän markkinat eivät 

kuitenkaan olleet ne pelaajat vaan julkaisijat. Yritimme itse julkaista tiedotteita ja 

laittaa niitä mediassa eteenpäin, mutta sen pidemmälle meillä ei ollut mahdollisuuksia 

tuoda tuotetta esille” toteaa haastateltava. Yritys jätti sen puolen täysin pelit 

julkaisseille yrityksille ja keskittyi itse ainoastaan perustiedotteiden tekemiseen ja 

lähettämiseen medialle.  

Tuotteiden esille saaminen on luonnollinen osa tuotteen elinkaarta ja menestystä. 

Tietyssä vaiheessa asiakaskunnan keräämiseksi tuotteen on oltava esillä ja 

houkuttelemassa maksavia asiakkaita sen pariin. Mikään tietty esille tuomisen malli tai 

käytäntö ei nouse kuitenkaan selkeään rooliin yrityksen toiminnalle kriittisenä tapana ja 

kuten yritys Z todistaa, ei omatoiminen julkisuuden haku ole välttämätöntä. Tämän 

vuoksi varsinaisesta avainominaisuudesta ei tässä tapauksessa voi puhua. 

 

 

6.2.6 Erilaisten sopimusten merkitys yritykselle 

Kuluttajamarkkinoille tähtäävänä yrityksenä X ei koe lähtökohtaisesti sopimusteknisten 

asiakkaiden sitomisten olevan sille erityisen tärkeää. ”Ei ole mitään pitkiä 

yhteistyösopimuksia tai maksusopimuksia tavoitteena, vaan tarkoitus on kerätä 

yksittäisiä kuluttajia, jotka kertovat siitä myös kavereilleen ja he innostuvat siitä ja 

voivat maksaa siitä” perustelee haastateltava heidän kantaansa sopimuksien suhteen. 

Tällä tavoin mitään erityisiä sopimuksia esimerkiksi suurten toimijoiden kanssa ei 

tarvitse tehdä, jotta heidän avullaan saataisiin asiakaskuntaa kasvatettua. Tämä takaa 

samalla yritykselle vapautta tehdä toimintaansa melko vapaaksi. Yritys ei kuitenkaan 

sulje ovia suurten toimijoiden osalta asiakkaina. Ajallaan myös niitä voidaan alkaa 

haalimaan yhteistyöhön, mutta se vaatii peruskonseptiin muutoksia suurten tilausten 

aiheuttamien vaatimusten vuoksi. Tällaisia vaatimuksia voivat olla esimerkiksi erilaiset 

tukipalvelut ja muut käyttöön liittyvät asiat. Tavalliselle yksittäiselle asiakkaalle 

tällaista palvelua ei juuri tarvitse järjestää. 

Yritys Y:n edustaja ajattelee tiettyjen sopimusten olevan tärkeitä varsinkin 

tämänkaltaisille yrityksille. Lähtökohtaisesti ensimmäinen sopimustyyppi, joka nuorelle 

yritykselle pitää tehdä on osakkaiden välinen sopimus. Sillä taataan tilanne, jossa 

muutostenkin edessä jokainen tietää mitä tapahtuu ja mikä on esimerkiksi osakkeiden 

kohtalo henkilön poistuessa yrityksestä. ”Näiden kanssa olen ollut tekemisissä koko 

urani. Ne ovat ikäviä paksuja paperinippuja ja raskaita varsinkin ensikertalaisille. 

Mutta ne ovat kuitenkin pakollisia” toteaa haastateltava. Toinen yleinen sopimus mitä 

yritys on tehnyt, on ollut julkaisusopimus. Julkaisusopimuksessa varmistetaan se, ettei 

julkaisijan ja tuotteen toimittajan välillä ole epäselvyyksiä vastuualueista ja 

vaatimuksista, joita tuotteen valmistuminen edellyttää. ”Julkaisijat yrittävät usein 

anastaa tuotteen tekijänoikeudet erilaisilla tavoilla” huomauttaa haastateltava. Tämän 

vuoksi sopimuksissa käsitellään myös immateriaalioikeuksien kohtalo. Kumppanin 

koolla on merkitystä usein sopimuskäytäntöihin, sillä suurilla toimijoilla on yleensä 

taustallaan myös isommat joukot lakimiehiä toteuttamassa sopimusta. ”Yleensä isot 

julkaisijat kohtelevat kehittäjiä suhteellisen tasaisesti. Ei välttämättä kauhean reilusti, 
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mutta yleensä ei kauhean epäreilustikaan” toteaa haastateltava. Tämä takaa yleensä sen, 

että toiminta on molemmin puolin ainakin luotettavaa ja sovitut asiat myös tapahtuvat. 

Pienempien julkaisijoiden kanssa voi taas olla suuriakin ongelmia. Haastateltava kertoo 

hyväksi esimerkiksi pienen yrityksen, joka teki sopimuksen brittiläisen julkaisijan 

kanssa. Pelin valmistuttua julkaisija ei kuitenkaan suostunut maksamaan yritykselle 

kuuluvia rahoja ja pienelle yritykselle oli mahdotonta sopimuksesta huolimatta lähteä 

haastamaan julkaisijaa ulkomaille eri oikeusasteisiin. Sopimuksien tekemistä 

haastateltava suosittelee ajattelemaan aina pahimman mahdollisimman skenaarion 

kautta. Tällä tavoin voidaan tiettyjä väärinkäytöksiä ainakin yrittää estää.  

Samanlaisella kannalla oli myös yrityksen Z edustaja. ”Jokaisen pelin kohdalla tehtiin 

aina sopimus julkaisijan kanssa. Se toimi sitten pohjana koko projektille” toteaa 

haastateltava. Sopimuksilla he pystyivät määrittelemään molemmille sen, että mitkä 

asiat heiltä vaaditaan ja mitä he niiden valmistamisesta saavat itselleen. Sopimuksissa 

olennaista oli se, että kokonaisuudesta saatiin varmasti molempia osapuolia tyydyttävä 

ja toimiva. Useimmiten pienten julkaisijoiden kanssa sopimusten tekeminen oli 

vaikeampaa ja jäykempää. Tämä saattoi johtua heidän suhteellisesta 

kokemattomuudesta verrattuna suurempiin toimijoihin. Suurempien kanssa sen sijaan 

yhteistyö toimi aina kuin rasvattu. Toimivien sopimusten kautta yritys pääsi suurten 

toimijoiden kanssa tilanteeseen, jossa molemmat osapuolet luottivat toisiinsa ja 

sopimukseen ei suuremmin tarvinnut kummankaan vedota. ”Yleensä kun sopimus oli 

tehty, niin harvoin niihin piti enää vedota. Se oli lähinnä varalla taustalla. Varsinkin 

isojen toimijoiden kanssa meillä ei koskaan ollut mitään sopimusongelmia. Enemmän 

näitten pienten toimijoiden kanssa saattoi olla ongelmia” kertoi haastateltava.  

Sopimusten rooli siis selkeästi vaihtelee tilanteen mukaan. Suoraan kuluttajien kanssa 

toimivien yritysten ei välttämättä tarvitse panostaa varsinaisiin sopimuksiin ellei eteen 

tule tilanne, jossa palvelua myydään suurelle käyttäjäkunnalle kerralla. Silloin 

vaatimukset molemmin puolin kasvaa huomattavasti ja turvallisuuden vuoksi sopimus 

osapuolien välillä on hyvä saada aikaan. Erilaisten välikäsien kanssa toimivien yritysten 

sopimuskäytännöt ovat sen sijaan tiukemmat. Suoralla luottamuksella ei voida lähteä 

liikkeelle, vaan luottamus ilmenee vasta sopimuksen tekemisen jälkeen onnistuneena 

yhteistyönä. Sopimuskumppanin koko vaikuttaa sopimuskäytäntöihin usein sillä tavalla, 

että suurten toimijoiden taustalla olevat voimat luovat sisällöltään ehkä tiukemmat 

sopimukset, mutta pieniin toimijoihin verrattuna ne ovat varmempia ja tasapuolisempia. 

Avainasemaan sopimukset nousevat ainoastaan toimiessa suurten kokonaisuuksien ja 

toiminnalle kriittisten ulkopuolisten tahojen kanssa. Tämän vuoksi voimme todeta, että 

sopimukset ovat avainasemassa yrityksen toiminnalle, mutta vain tietyillä reunaehdoilla. 
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7. Johtopäätökset 

Monet teoriaosuudessa käsitellyt asiat siis olivat myös käytännön tasolla tärkeänä osana 

rakentuvaa ja kasvavaa nopeasti kansainvälistyvää ohjelmistotuoteliiketoiminnassa 

toimivaa Born Global -yritystä. Suurimmaksi löydettyjen ominaisuuksien määrittäjäksi 

nousi niiden taustalla olevat henkiset elementit. Varsinkin sisäisissä ominaisuuksissa, 

kuten henkilökunnassa ja heidän valikoitumisessaan taustalla painoi yllättäen erittäin 

vahvasti henkinen soveltuvuus osaamisen lisäksi. Lisäksi myös yrityksen toimintatavat 

ja sen perustajien kyvyt nähdä mahdollisuuksia kansainvälisellä kentällä, olivat erittäin 

vahvasti esillä.  

Voidaan siis selkeästi ajatella, että nopeasti kansainvälistyvä ohjelmistotuotealan Born 

Global – yritys rakentuu ensisijaisesti henkisten ominaisuuksien päälle. Kaikki sen 

kehittymiseen tarvittavat sisäiset toiminnot ja osaaminen kumpuaa suoraan yrityksen 

henkilöiden omasta taustasta ja sen mukanaan tuomasta kokemuksesta. Niissäkin 

tapauksissa, joissa kokemusta ei vielä paljoa ole, ovat yrittäjän henkiset ominaisuudet 

silti vahvoina ja tärkeinä asioiden eteenpäin viejinä. Mikään osa tuloksista ei suoraan 

kuitenkaan anna ymmärtää, etteivätkö henkiset ominaisuudet olisi vahvana osana 

taustalla myös muiden alojen Born Globalien joukossa.  

Yrityksen tuotteen suhteen varianssia on aina erittäin paljon. Tuotteita on varmasti 

aikalailla yhtä monta erilaista kuin on yrityksiä, mutta myös niiden kehityskaari 

vaihtelee huomattavasti. Teoria toteaa, että innovaatio on usein olemassa jo ennen 

yrityksen perustamista (Laanti et al., 2007). Tämä on sinänsä totta, sillä myös 

haastattelut antoivat osviittaa tähän suuntaan, mutta myös toisenlaisia esimerkkejä on 

olemassa. Selkeästi on havaittavissa, että yritykset voivat myös päättää ainoastaan 

kohdemarkkinat ja kehittää sille tuotteen vasta perustamisen jälkeen syntyvästä ideasta. 

Tämän tuotteiden monimuotoisuuden mahdollistaa ohjelmistoala yleisellä tasolla. Alalla 

tuotteet eivät aina ole fyysisessä muodossa ja useimmiten niiden kehittämisessä 

ainoastaan mielikuvitus ja teknologian rajat ovat esteenä. 

Myös ulkoisissa ominaisuuksissa oli havaittavissa teorian vahvistumista ainakin 

pääasiallisilta puolilta. Teoriaosuudessa ilmenneet erilaiset kanavat, kumppanit ja 

sopimustekniset toimet olivat kaikki erittäin selkeinä osina yritysten toimintaa. 

Sisällöltään varianssia niissä kuitenkin esiintyi merkittävästi. Tutkimuksen tärkeimpinä 

johtopäätöksinä voidaan kuitenkin pitää havaittuja avainominaisuuksia. 

Avainominaisuuksien kategoriaan nousi yksitoista eri asiaa liittyen teoriasta tuttuihin 

aihealueisiin. Painopiste niillä oli kuitenkin selkeästi sisäisten ominaisuuksien puolella. 

Yrityksen sisäinen toiminta ja sen rakentuminen oikein onkin siis selvästi tärkein 

kokonaisuus menestymisen kannalta.  

Tutkimuskysymyksissä mietittiin, että mitkä rakenteelliset elementit painottuivat 

avainasemaan kasvuvaiheessa sisäisistä ja ulkoisista ominaisuuksista tärkeimpinä 

yrityksen rakentumisen kannalta. Tutkimus osoitti, että näitä avainasemassa olevia 

elementtejä oli useita. Joukossa oli selkeästi sekä sisäisiä, että myös ulkoisia 

ominaisuuksia ja niiden toistuminen kaikkien haastateltujen yritysten joukossa osoitti 

niiden merkityksen suuremmassa mittakaavassa. Tarkemmin nämä avainominaisuudet 

käydään läpi kohdassa 7.1.  
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Toinen hämärän peitossa ollut kysymys oli, että voidaanko tuoteliiketoiminnassa 

toimivan Born Global – yritysten kasvuvaiheesta ja sen tärkeimmistä elementeistä 

muodostaa yhdenmukainen rakentumisen konsepti. Tutkimus osoittaa, että 

avainasemassa olevien elementtien kautta voidaan tehdä hyvin yleistasoinen konsepti 

ohjelmistotuoteliiketoiminnassa toimivan Born Globalin rakentumisesta. Huolimatta 

siitä, että tarkkaa mallia ei voi tehdä, voidaan silti tuon mallin kautta havainnoida 

yleisellä tasolla hyvin kuvaavasti tämän kaltaisten yritysten rakentumista. Konsepti 

esitellään tarkemmin kohdassa 7.2. 

Tieteelliseltä kannalta tutkimus avasi uusia ovia jatkotutkimukselle. Aikaisemmassa 

tutkimuksessa on jäänyt vielä epäselväksi se, että onko olemassa tiettyjä 

avainominaisuuksia, joiden mukaan ohjelmistotuoteliiketoiminnassa toimivat yritykset 

rakentuvat. Tämä tutkimus toi esiin näitä avainominaisuuksia sekä sisäiseltä, että myös 

ulkoiselta puolelta yrityksen kehittymistä ja sen kautta tulevaisuudessa voidaan myös 

tutkia yksittäisten avainominaisuuksien taustoja tarkemmin. Esimerkiksi henkilöstön 

valikoituminen alan yritykseen on aiheena sellainen, joka korostui taustoiltaan tavallista 

osaajarekrytointia erilaisempana. Tämän ansiosta se on tutkimusaiheena sellainen, joka 

varmasti avartaisi näkemystä ohjelmistoalan yrityksen rakentumisesta henkilöstönsä 

muodossa. 

Eroja aiempaan tutkimukseen ja teoriaosuudessa esitettyyn viitekehykseen oli myös 

jonkin verran. Esimerkiksi toimintakulttuurien yhdistäminen (Karra et al. 2008) ei 

esiintynyt yhdenkään haastatellun yrityksen toiminnassa ainakaan haastattelun 

perusteella. Tämä ei silti takaa sitä, ettei se joissain tapauksissa voisi olla tärkeää, mutta 

esimerkkitapausten kohdalla tilanne oli se, että toiminnassa ei ilmennyt tarvetta toimia 

muuten kuin tilanteen vaatimalla tavalla.  Ulkoisten ominaisuuksien puolella teoria 

antoi ymmärtää, että yritys käyttäisi mahdollisesti yksittäisiä tiettyjä kanavia 

toimintansa edistämiseen tai vaihtoehtoisesti kokoelmaa erilaisista kanavista. 

Haastattelut antavat kuitenkin ymmärtää, että todellisuudessa kanavien valinnassa on 

miltei aina kyseessä tuon kokoelman rakentamisesta. Yksittäiset kanavat ovat tärkeitä, 

mutta yleistyksenä yritykset käyttävät varmasti useampaa erilaista kanavaa ja tapaa 

saada toimintansa eteenpäin. Tämän vuoksi viitekehyksen kanavien hankkimiseen 

liittyvä kohta tulisi ennemmin kuvata suoraan eräänlaisen kanavapaketin rakentamista.  

Sopimusten suhteen teoria esitti, että luottamus olisi usein sopimustoimintaa 

tärkeämmässä osassa (Blomqvist et al. 2008). Tämä kuitenkin osoittautui hieman 

erilaiseksi todellisuudessa. Haastateltujen perusteella luottamussuhteet syntyivät usein 

sopimuksien päälle, jolloin sopimukset aina tehtiin, mutta niihin ei molemminpuolisen 

luottamuksen ansiosta tarvinnut vedota. Luottamus on siis vahvassa osassa toimintaa 

osapuolien välillä, mutta luottamus lähtee useimmiten liikkeelle sopimuksista ja niiden 

määräämien toimien toteuttamisesta sovitusti. Muilta osin sopimuksiin liittyvät osat 

pitivät hyvin paikkaansa. Luottamus on saavutettava nopeasti, jotta suuri toimija jatkaa 

asiakkaana myös tulevaisuudessa. Sopimuksia tulee myös tuon luottamuksen mukana 

huomattavasti lisää, sillä osoitettuaan osaamisensa, yritys voi luoda hedelmällisen 

tilanteen asiakkaansa kanssa, jossa asiakas saa haluamansa tutulta ja luotetulta 

toimittajalta.  

Käytännön tasolla tutkimuksen tulokset voivat antaa uusille 

ohjelmistotuoteliiketoiminnan yrityksille hyvin mallia siitä, millaiset asiat tulisi taustalla 

olla kunnossa. Havainnoimalla omaa perustamiseen ryhtyvää ryhmäänsä ja sen 

toimintaa, voivat he nähdä omia puutteitaan tai vahvistaa omaa luottamustaan kykyyn 

saada yritys toimimaan oikealla tavalla. Avainominaisuuksien tutkiminen ja vertailu 

omaan toimintaan eivät toki millään tavalla takaa yritykselle menestystä, eikä 
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ominaisuuksista muodostettu konsepti ole oikotie onneen. Molempien tulosten avulla 

yritys voi kuitenkin saada aikaan tilanteen, jossa sillä on paremmat edellytykset 

menestyä valitsemallaan tiellä kohti kansainvälisiä markkinoita.  

 

 

7.1 Avainasemassa olevat ominaisuudet 

Avainasemaan nousi siis useampiakin eri ominaisuuksia. Valintakriteerinä oli selkeys 

siitä, että jokaisessa esimerkkitapauksessa valitulla ominaisuudella oli vahva rooli 

yrityksen rakentumisessa ja kehittymisessä. 

1. Avainominaisuus: Perustajien yhteinen halu toteuttaa yritystoimintaa 

Taustalla voi olla siis myös paljon yrittäjien omaa työhistoriaa, kuten muun muassa 

Madsen ja Servais (1997) sanovat, mutta yli sen nousee tutkimuksen perusteella 

perustajien yhteinen halu toimia saman tavoitteen eteen. Esimerkkiyrityksillä ei kaikilla 

ollut omasta alastaan valtavasti edes kokemusta, mutta jokaisen perustajan sitoutuessa 

yhteisen asian taakse, voi yritys rakentua ja menestyä. Taustalla on siten tiivis ryhmä, 

joka ajattelee ja panostaa tilanteeseen samalla painolla. 

Teorian muodostamassa viitekehyksessä korostettiin tätä ominaisuutta yhtenä osana 

yrityksen sisäistä rakentumista. Empirian osalta tuo korostus osoittautuu täysin oikeaksi, 

sillä jokaista haastateltua yritystä tutkiessa ilmeni, että yhteinen halu toteuttaa toimintaa 

toivotulla tavalla yhdisti heistä jokaista. Tämä halu oli tärkeässä osassa jo alkuvaiheen 

osakkaita valitessa, joten sen nouseminen avainasemaan on kiistaton. 

2. Avainominaisuus: Perustajien yhteinen tausta 

Myös tämä asia liittyy perustajiin ja heidän historiaansa ennen yritystä, mutta tässä 

tapauksessa taustoja ei ajatella työn, vaan yhteisen historian kautta. Jokaisella 

haastatellulla yrityksellä oli taustallaan perustajaryhmä, joka oli tuntenut toisensa jo 

suhteellisen pitkään. Heistä oli muodostunut toisiinsa luottavia ystävä- ja tuttavapiirejä, 

joiden kesken vallitsi jaettu kunnianhimo ja halu tehdä liiketoimintaa juuri yhdessä. 

Tämä on kriittisen tärkeää, sillä perustamis- ja rakentumisvaihe vaatii erittäin paljon 

työtä vähillä resursseilla (mm. Gabrielsson ja Kirpalani, 2004). 

Teoria kertoo yrittäjien omasta historiasta ja sen vaikutteista yrityksen toimintaan. Sillä 

omalta osaltaan on varmasti merkittävä osa kokonaisuuden kannalta, mutta sen viereen 

nousee haastatteluiden perusteella myös toinen näkökulma. Perustajien yhteinen jaettu 

historia täsmentää tuota teorian kohtaa huomattavasti. Empiiriset todisteet viittaavat 

korostettuun merkitykseen juuri tuon yhteisen taustan suuntaan yksilöajattelun tilalta. 

3. Avainominaisuus: Markkinoiden perusteltu havaitseminen 

Usein ajatellaan, että tuotteen tulee vastata suoraan tarpeeseen tai ratkaista joku tietty 

ongelma, mutta aina ei kuitenkaan tilanne ole tämä. Tuotteet voivat luoda itselleen 

uuden tarpeen tai ne voivat keventää muulla tavalla potentiaalisten asiakkaiden päivää 

esimerkiksi viihteen kautta. Oli tarvetta tai ei, niin silti yrityksen on kyettävä 

perustellusti havaitsemaan potentiaaliset markkinat siten, että tuloksena on selkeä 

kartoitus tulevasta asiakaskunnasta. Havainnot voivat perustua niin selkeisiin faktoihin, 

kuin myös vastaanottavaiseen yleisilmapiiriin kohdemarkkinoilla. Näissä tapauksissa 
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markkinat ovat aina kansainvälisiä, joten kirjallisuuskatsauksessa havaittu tarve 

kansainvälisien mahdollisuuksien havaitsemiseen (Karra et al.,2008, DeTienne ja 

Chandler, 2004) on sitä kautta erittäin perusteltua. 

Teoriaosuus nostaa yrittäjien kyvyn havainnoida kansainvälisiä mahdollisuuksia 

yhdeksi tärkeäksi osaksi yrittäjän ominaisuuksia. Tätä osaa vahvistavat myös 

haastatteluiden tulokset, sillä jokaisella yrityksellä oli selkeästi havaittavissa perusteltua 

tietoa ja olettamusta siitä, että kohdemarkkinoilla on heidän liiketoiminnalleen sopiva 

rako. Tämä ominaisuus tulee perustajien omasta osaamisesta ja tietoudesta kohteena 

olevista markkinoista, joten sen sisällyttäminen avainominaisuuksien joukkoon on 

perusteltua sekä teorian, että empirian tasolla. 

4. Avainominaisuus: Resurssien hankkiminen 

Jos lähdetään hakemaan kansainvälistymistä nopealla aikataululla, niin on selvää, että 

resurssit eivät välttämättä riitä kovin pitkälle ilman apua. Tämän vuoksi niiden 

hankkiminen ja paikallistaminen on tärkeää jokaiselle yritykselle (Karra et al., 2008, 

Gabrielsson ja Kirpalani (2004). Ei kuitenkaan ole olemassa mitään tiettyä yleistä tapaa 

tai pakettia, jolla jokainen eri yritys voisi resurssejaan hankkia, vaan se tapahtuu aina 

tapauskohtaisesti. Osalla voi olla kumppaneita, joilta rahaa tulee ja osa taas hakee 

erilaisia tukimahdollisuuksia eri tahoilta. Ainoa mikä resurssien suhteen pysyvästi 

yrityksiä yhdistää, on niiden tarve. 

Resurssien hankkimisen ja havainnoinnin tarvetta korostetaan viitekehyksessä sekä 

osana yrittäjän ominaisuuksia, että myös yrityksen yleisiä ominaisuuksia. Tämä 

ominaisuus osoittautuu monella tavalla perustelluksi, sillä jokaisen haastatellun 

yrityksen kohdalla resursseja on täytynyt hankkia tavalla tai toisella. Resurssien tarve ja 

määrä vaihtelee aina tapauskohtaisesti, mutta yleisenä sääntönä voidaan siis pitää sitä, 

että joka tapauksessa niitä tarvitaan menestyksen mahdollistamiseksi. Resurssien 

paikallistamisen suhteen teoria pitää paikkansa myös käytännön tasolla, mutta 

määrittelevänä piirteenä siihen on lisättävä resurssien vaihtelu ja niiden 

hankintakohteiden monimuotoisuus. 

5. Avainominaisuus: Rekrytoitavien ihmisten soveltuvuus yrityksen ilmapiiriin 

Osaavan työvoiman merkitys pienelle yritykselle on suuri (Gabrielsson ja Kirpalani 

2004, Knight ja Cavusgil, 2004). Tuon osaamisen lisäksi pinnalle nousee tutkimuksen 

perusteella toinen rekrytointiperuste, joka nousee jopa monilta osin yli pelkän 

osaamistason. Tuo peruste on henkilön henkinen soveltuminen yrityksen ilmapiiriin ja 

toimintaan. Pienelle alkamassa olevalle ja jo vähän kasvamaankin ehtineelle yritykselle 

on kriittisen tärkeää, että sen työntekijät jakavat yhteisen tavoitteen sekä päivittäisessä 

työssä, että myös työntekijän luonteen kautta. Osaaminen on myös tärkeä osa tätä 

valintaa, mutta se ei takaa vielä valintaa. 

Teoria siis tuo esiin sen, että menestyäkseen yritys tarvitsee osaavaa työvoimaa. 

Todellisuudessa tilanne on kuitenkin se, että osaamisen lisäksi tarvitaan siis valtavasti 

muuta soveltuvuutta yrityksen yleiseen toimintaan. Tarkennuksena teoriaan on siis 

lisättävä, että työvoiman tulee olla osaavaa ja yrityksen muihin tekijöihin soveltuvaa. 

6. Avainominaisuus: Kansainvälistymispyrkimysten näkyminen toiminnassa 

Yrityksen sisäisen tahdon kansainvälistyä tulee näkyä sen toiminnassa (Gabrielsson ja 

Kirpalani 2004). Yrityksen toiminnan tulee kaikilta osin pyrkiä toimintaan 
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kansainvälisillä markkinoilla ja parhaiten se onnistuu luomalla alusta saakka ilmapiirin, 

jossa jokainen työntekijä omalta osaltaan kantaa tuota tavoitetta. Esimerkkiyritysten 

tapauksessa tuo tavoite näkyi selvästi alusta asti. Yritykset olivat ymmärtäneet vaaditun 

tarpeen ensimmäisestä päivästä lähtien ja tuloksena oli luonnollinen toiminta 

kansainvälistymiseen tähtäävänä yrityksenä. Ajatusmaailma ei sinänsä vielä takaa 

menestystä, mutta se luo ainakin mahdollisuudet siihen. 

Teoria kertoo yrityksen sisäisestä tahdosta kansainvälistyä ja myös empiria tukee tätä 

tarvetta. Toimivassa nopeasti kansainvälistymään pyrkivässä yrityksessä ainakin 

ohjelmistoalalla näyttää tuo tahto olevan sisäänrakennettuna oletuksena jo 

perustamisesta lähtien. Jokaisen työntekijän ja perustajan sisällään kantama ajatusmalli 

mahdollistaa kansainvälisen toiminnan nopealla aikataululla. Optimaalisessa tilanteessa 

asialle ei tarvitse tehdä mitään erityistä, vaan sen on tultava automaattisesti osana 

yrityksen toimintaa. Teoriaan tarkennuksena voi siis lisätä sen, että sisäinen tahto 

kansainvälistyä näkyy toiminnassa luonnollisena osana kokonaisuutta. 

7. Avainominaisuus: Innovaation muuttaminen valmiiksi ulkoisen palautteen kautta 

Yrityksillä voi olla useasti ongelmia saada tuote idea- ja innovaatiotasolta valmiiksi 

tuotteeksi (Acs et al., 2001, Gabrielsson et al.,2008). Tämä väite piti myös 

haastatteluiden perusteella paikkansa, sillä jokainen haastatelluista oli tarvinnut jossain 

vaiheessa prosessia ulkopuolista apua idean jalostamiseksi. Yritys voi toki kehitellä 

tuotettaan yksin miltei ikuisuuksia, mutta vasta kun idea ja tuote alistetaan 

ulkopuoliselle arvioinnille, päästään lähelle tilannetta, jossa se voi oikeasti kehittyä 

valmiiksi. 

Teoria esitti siis, että yrityksillä saattaa olla ongelmia idean muuttamisessa tuotteeksi. 

Todellisuudessa näytti siis kuitenkin siltä, että tuotteen saamiseksi valmiiksi ja 

asiakkaille kelpaavaksi vaati aina jonkinlaista ulkoista vaikutusta ja palautetta. Tuote 

tarvitsee selkeästi siis myös yrityksen ulkopuolisia silmiä, joiden avulla havaitaan ja 

korjataan mahdollisia puutteita ja ongelmia. Viitekehykseen voitaisiin siis selkeästi 

korjata se, että ulkopuolista palautetta tulee hakea ennen tuotteen virallista julkistamista. 

8. Avainominaisuus: Maailmantilanne ja muiden ulkopuolisten tekijöiden vaikutus 

On olemassa useita erilaisia vaikuttimia, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan 

merkittävästi liittymättä välttämättä suoraan varsinaiseen liiketoimintaan. Tällaisia 

vaikutteita voivat olla esimerkiksi maailmanlaajuinen talouskriisi, joka vaikutti suuresti 

useaan toimijaan monella alalla. Se vei usealta yritykseltä tilauskannan ja vaikeutti 

monen muun rahoituksen hankkimista. Myös erilaiset ilkivaltapohjaiset toimet voivat 

vaikuttaa merkittävästi yrityksen menestykseen. Esimerkiksi julkaisukanavan 

palveluiden hakkeroiminen voi estää julkaisun haluttuna ajankohtana ja ikkuna 

menestykselle voi jäädä avaamatta. Ulkoiset ominaisuudet voivat toki vaikuttaa myös 

positiivisesti, jolloin esimerkiksi tietyn potentiaalisten markkinoiden piristyminen voi 

tuoda valtavasti lisää asiakaskuntaa. 

Tämä ominaisuus nousee siis esiin varsinaisen teoreettisen viitekehyksen ulkopuolelta. 

Teoriassa ei puututtu lainkaan yhtälön ulkopuolelta eteen tuleviin ongelmiin ja 

vaikutuksiin, mutta haastatteluita tutkimalla tämän ominaisuuden tärkeys nousi hyvin 

selkeästi tärkeään rooliin yritysten toiminnalle. Kaikkeen yritys ei voi vaikuttaa juuri 

millään tavalla ja näiden eteen tulevien mullistusten varalle on hankala valmistautua. 

Tästä huolimatta näiden vaikutus rakentumiselle ja menestykselle on huomattava. 
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9. Avainominaisuus: Verkostojen ja suhteiden hyödyntäminen 

Kumppaneilla ja suhdeverkostoilla on suuri merkitys Born Globalin yrityksen 

etenemiselle kansainvälisillä markkinoilla (Gabrielsson ja Kirpalani, 2004, Rialp et 

al.,2005), sillä resurssit suorittaa etenemistä esimerkiksi markkinoinnin kautta ovat 

pienet. Haastateltujen yritysten tapauksissa suhteita on käytetty juuri mahdollistamaan 

työn saamisen yritykselle ja niillä on saatu myös resursseja toiminnan pyörittämiseen 

yleisellä tasolla. Lisäksi suhteiden kautta on saatu merkittävää hyötyä neuvonantajien 

muodossa. Tämän vuoksi on selvää, että verkostojen ja suhteiden käyttäminen on 

ehdottoman kriittisessä asemassa yrityksen rakentumisessa. 

Teoria nosti kumppaneiden ja verkostojen merkityksen yhdeksi ulkoisten 

ominaisuuksien kolmesta pääkohdasta. Sen alla olleet kohdat alihankinnasta, 

lisensoinnista, erikoisosaamisen hyödyntämisestä ja verkostojen käytöstä markkinoille 

pääsemiseen kaikki ilmenivät myös empirian puolella. Tärkeänä huomiona on esiin 

nostettava se, että kaikki haastatellut yritykset käyttivät suhteita monella eri tavalla. 

Suhteet olivat luomassa asiakkuuksia, ne toivat tarvittavaa tietotaitoa ja palautetta ja 

niiden avulla saatiin myös resursseja. Kaikki suhteiden käyttö edesauttoi yrityksen eri 

vaiheita ja osa-alueita merkittävästi. Teorian tarkennuksena voidaan siis pitää sitä, että 

yritykset käyttävät suhteita ja verkostoja monipuolisesti eri vaiheiden tukemiseen ja 

mahdollistamiseen.  

10. Avainominaisuus: Internetin hyödyntäminen liiketoiminnan mahdollistajana 

Internetin hyödyntämisen etuna ajatellaan usein sen mahdollisuuksia toimia 

jakelukanavana (Gabrielsson et al., 2008) ja sitä se monessa tapauksessa myös on. 

Internetillä on kuitenkin myös erittäin suuri tehtävä koko yritystoiminnan 

pyörittämisessä. Sijaintiriippumattomuus on yksi nopeasti kansainvälistyvän yrityksen 

tärkeimmistä ominaisuuksista ja sen mahdollistajana internet on ylitse muiden. Se 

mahdollistaa kommunikaation ja yhteistyön minne tahansa maailmassa, joten sen kautta 

yritys saa todelliset mahdollisuudet toimia globaalisti. Internet voi myös luoda 

mahdollisuuksia totaalisen uusille markkinoille ilman välikäsiä. 

Teoria nosti internetin osaksi kanava-ajattelua ja sijaintirajoitukset poistavaksi 

elementiksi. Internet mahdollistaa valtaosan kansainvälisestä toiminnasta mistä tahansa 

sijainnista, joten sen merkitys jokapäiväiseen toimintaan on valtava. Välimatkojen 

aiheuttamat ongelmat kutistuvat pieneksi ja kommunikointi onnistuu minne tahansa 

nopeasti ja tehokkaasti. Internet on myös jatkuvasti kehittyvä alusta, jonne kehitetään 

uusia mahdollisuuksia jatkuvasti, jolloin myös vanhat kanavat ja markkinointikeinot 

voivat muuttua merkittävästi. Painopiste internetillä ohjelmistotuoteliiketoiminnassa on 

tässä suhteessa siis kansainvälisen toiminnan mahdollistajana. 

11. Avainominaisuus: Sopimusten hyödyntäminen suurten toimijoiden kanssa 

Sopimusten tekemistä Born Globalien tapauksessa pidetään vähemmän yleisenä kuin 

luottamussuhteisiin perustuvia toimia (Blomqvist et al., 2008). Tietyiltä osin tämä 

vaikuttaa myös pitävän paikkaansa, sillä esimerkkiyritysten tapauksessa 

kuluttajamyyntiin tähtäävän tuotteen suhteen ei ollut juuri suunnitelmia suurten 

sopimusten tekemiselle. Tilanne kuitenkin muuttui, kun haastateltava otti esiin 

mahdollisuudet suuremmista kokonaisuuksista suurten toimijoiden kanssa. Siinä 

vaiheessa tarve tarkalle sopimukselle nousi välittömästi esiin. Myös muiden tapausten 
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puolella yhteistyö suuremman toimijan kanssa vaati aina tarkan sopimuksen. Eli 

avainasemassa sopimus on aina, kun sovitaan suurempaa kokonaisuutta tai yhteistyötä 

suuren toimijan kanssa.  

Sopimusten suhteen teoria ja empiria olivat siis omalla tavallaan hieman ristiriidassa. 

Vaikka luottamuksella ja asiakassuhteilla ilman kirjallista sopimusta oli paikkansa 

kuluttajamyyntiin tähtäävillä markkinoilla, niin samalla esiin tuli selkeä sopimuksien 

tekemisen tarve suurten toimijoiden kanssa. Luottamusta saatiin aikaan toteuttamalla 

ensin ensimmäisten sopimusten mukaiset toimet ja niiden ansiosta seuraavien 

sopimusten saaminen ja toteuttaminen meni helpommin luottamuksen avulla. Teorian 

väitteestä huolimatta voidaan siis silti sanoa, että sopimuksilla oli merkittävä rooli 

kaikkien toiminnassa, jos mukana oli suuria toimijoita ulkopuolelta.  

 

 

7.2 Konsepti Born Globalien yritysten rakentumisesta 

Tilanteessa, jossa muuttujia on äärimmäisen paljon, kuten esimerkiksi Born Globalien 

tapauksessa on, on vaikea kehittää kovin tarkkaa rakentumisen konseptia. Tässä 

tapauksessa kuitenkin avainasemaan nousseiden ominaisuuksien kautta voidaan 

hahmotella hyvin yleistasoinen kokonaisuus, jolla nopeasti kansainvälistymään pyrkivä 

yritys saattaa rakentua. Tulos ei millään muotoa ole yleispätevä, mutta se antaa silti 

osviittaa siitä, miten tuo rakentumisprosessi saattaisi mennä. 

Perustamisvaiheessa yhteen kokoontuu ryhmä toisensa ennestään tuntevia ihmisiä, joilla 

on luultavasti taustaa ja osaamista tulevan yrityksensä toimialalta. He ovat oppineet 

luottamaan toisiinsa ja sitä kautta he kykenevät sitoutumaan toisiinsa ja yhteiseen 

haasteeseen yrityksen perustamisen osalta. Jokainen tietää alusta saakka sen, mitä heiltä 

vaaditaan ja mitä sen eteen on tehtävä.  

Yrityksen perustajille on selvää alusta asti se, että mille markkinoille yritys tähtää, 

mitkä ovat niiden markkinoiden mahdollisuudet ja mitä siellä menestyminen edellyttää. 

Yrityksen markkinatietous pohjautuu perustellulle tiedolle ja sen kautta se voi vahvistaa 

itselleen syyt joiden vuoksi yritystoimintaa lähdetään tekemään. Resurssien 

vähäisyyden vuoksi yrityksen tulee myös olla tietoinen mahdollisuuksista hankkia 

tarvittavat resurssit eri lähteistä. 

Työvoiman valinnassa yrityksen on otettava huomioon osaamisen lisäksi myös ihmisen 

soveltuvuus työympäristöön ja sen muihin jäseniin. Vähäresurssisella yrityksellä ei ole 

varaa toimia soveltumattoman ihmisen kanssa yhteistyössä, joten henkisten 

ominaisuuksien tulee olla kohdallaan rekrytointipäätöstä tehdessä. Oikeiden ihmisten 

valinnan lisäksi kansainvälistymistavoitteiden tulee näkyä jokapäiväisessä toiminnassa, 

sillä se luo omalla tavallaan yritykselle mahdollisuudet myös toimia koko aikaisesti 

kansainvälistymiseen tähdäten.  

Yrityksen tulee tuotekehitysvaiheessa ottaa mukaan myös ulkopuolisia tahoja. Oma 

innovaatioprosessi ei yleensä riitä saamaan tuotteesta sellaista, jolla voi todella taistella 

suurille markkinoille pääsystä. Tämän vuoksi esimerkiksi kumppanien kautta 

suoritettavalla katselmoinnilla ja kommentointikierroksella voidaan saada tärkeää 

kehitystietoa valmiin tuotteen aikaansaamiseksi. 
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Yrityksen toimintaan voi vaikuttaa ulkopuoliset asiat joko positiivisesti tai 

negatiivisesti. Molempiin tapauksiin tulee varautua, sillä koskaan ei voi tietää mitä 

maailmanlaajuisilla markkinoilla tapahtuu. Tämän vuoksi yrityksen tulevaisuus ei 

välttämättä ole heidän omissa käsissään. 

Yrityksen tulee hankkia ja hyödyntää erilaisia suhdeverkostoja. Suhteet voivat olla 

vanhoja tai uusia, mutta tärkeintä on, että niistä luodaan yrityksen menestymisen 

kannalta hyödyttäviä kokonaisuuksia, joilla hankitaan resursseja ja potentiaalisia 

asiakkaita yrityksen kehittymistä tukemaan. Toisenlainen verkosto, joka mahdollistaa 

kansainvälisen liiketoiminnan on internet. Sen hyödyntäminen on elintärkeä osa 

toimintaa, sillä se tuo koko maailman minne tahansa. Yritys voi käyttää sitä 

kommunikaatioon, markkinointiin ja vaikka jakeluun ja sen seurauksena yritys luo 

itselleen mahdollisuudet toimia globaalisti. 

Suurten asiakkaiden tai kumppanien sitomisessa omaan toimintaan on Born Globalin 

yrityksen käytettävä sopimuksia. Niillä voidaan varmistaa se, että varsinkin 

alkuvaiheessa toimintaa molemmat osapuolet saavat mitä yhteistyöstä ansaitsevat. 

Sopimusten kautta yritys voi rakentaa myös luottamussuhteita, jotka kantavat 

yhteistyötä myös tulevaisuudessa. 

7.3 Yhteenveto 

Teoriaa tutkiessa tulee siis esille se, että ominaisuudet nopeasti kansainvälistyvällä 

yritykselle jakautuvat selkeästi sisäisiin ja ulkoisiin ominaisuuksiin. Vahvimmin esille 

nousevat sisäisistä ominaisuuksista yrityksen perustajien oma historia ja sen mukanaan 

tuoma osaaminen ja henkinen pääoma. Asiat rakentuvat pala kerrallaan tuon osaamisen 

päälle ja suotuisien olosuhteiden vallitessa yrityksistä voi muodostua verkostojaan 

tehokkaasti kanavina ja markkinointivälineinä käyttäviä kansainvälisiä toimijoita.  

Teoria ei kuitenkaan suoraan sanonut erilaisten avainominaisuuksien olemassaoloa, 

joten niiden suhteen selkeytystä haettiin haastatteluiden kautta. Haastatteluihin 

valikoitui kolme määritelmään sopivaa yritystä, joiden avulla voitiin havaita, ettei 

teoriasta muodostettua viitekehystä voi käyttää suoraan sellaisenaan rakentumista 

kuvaavana yleispätevänä kokonaisuutena. Sen sijaan haastatteluiden pohjalta saatiin 

havaittua yksitoista erilaista selkeää avainominaisuutta, jotka esiintyivät kaikissa 

esimerkkitapauksissa jollain tasolla.  

Avainasemaan nousivat sisäisistä ominaisuuksista perustajien taustat ja heidän toiminta 

keskenään ennen yrityksen perustamista, markkinoiden havaitseminen perustellusti, 

resurssien hankkiminen, työvoiman soveltuvuus yritykseen, 

kansainvälistymispyrkimysten näkyminen yrityksen toiminnassa ja innovaation ja 

tuotteen valmiiksi saaminen ulkopuolisen avun kautta. Näissä kaikissa ominaisuuksissa 

vaadittiin yrittäjien henkisistä ominaisuuksista erittäin paljon ja varsinkin merkittävänä 

voidaan pitää juuri henkisesti oikeiden ihmisten valintaa osaksi yritystä ja sen toimintaa. 

Jokaisella haastatellulla yrityksellä oli tilanne se, että alkuvaiheessa tarvittiin ihmisiä, 

jotka olivat samalla aaltopituudella ja valmiita sitoutumaan yhteiseen toimintaan juuri 

tietyllä tavalla. Mukaan ei kaivattu sooloilijoita, vaan ihmisiä joiden kanssa haastava 

alkuvaihe voitaisiin toteuttaa ilman suuria ristiriitoja ja ongelmia.  

Ulkoisista ominaisuuksista merkittäviksi avainominaisuuksiksi muodostuivat 

maailmantilanne, verkostojen ja suhteiden hyödyntäminen, internetin 

kansainvälistymisen mahdollistavat ominaisuudet ja suurten toimijoiden kanssa 

toimiessa tehtävät sopimukset. Merkittävin tieto haastatteluiden pohjalta oli selkeästi se, 
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miten erilaiset täysin yrityksestä riippumattomat tekijät voivat vaikuttaa kokonaisuuden 

toimintaan. Oli kyseessä sitten lama tai ilkivaltaa harrastavat hakkerit, saattoi vakavia 

ongelmia ilmestyä yhdessä yössä ja ne saattoivat omalta osaltaan vaikeuttaa yritysten 

toimintaa huomattavasti. 

Kaiken kaikkiaan pystyttiin tutkimustulosten pohjalta kuitenkin luomaan malli, jolla 

yleisellä tasolla voidaan havainnollistaa tavallisen nopeasti kansainvälistyvän yrityksen 

toimintaa alku- ja rakentumisvaiheissa. Mallin toimivuutta tukevat havaitut 

avainominaisuudet, joiden avulla teoriaa Born Globalien toiminnasta voidaan kehittää 

eteenpäin. Mahdollisuuksia myös uusien avainominaisuuksien löytymiseen on varmasti 

ja jokaisen yksittäisen ominaisuuden alta löytyy varmasti useita uusia tarkentavia 

ominaisuuksia.  
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8. Pohdinta 

Tutkimuksen haastatteluvaiheen suurimmaksi ongelmaksi nousi haastateltavien 

hankkiminen. Tutkimuksen sisältö vaati periaatteessa jokaiselta potentiaaliselta 

yritykseltä haastateltavaksi toimitusjohtajan tai jonkun muun perustamisesta asti erittäin 

tiukasti jokaisessa vaiheessa mukana olleen henkilön. Tämän seurauksena 

haastateltavien saaminen osoittautui monien kohdalla mahdottomaksi. Toimitusjohtajien 

kiireet aiheuttivat sen, ettei vaadittua noin tunnin haastatteluaikaa voitu mahduttaa 

päiväohjelmaan. Tämän seurauksena esimerkkiyritysten määrä jäi toivotusta viidestä 

vain kolmeen.  

Tätä ongelmaa olisi voitu välttää keskittymällä esimerkiksi johonkin tiettyyn osa-

alueeseen tai ominaisuuteen, jolloin potentiaalisia haastateltavia olisi saattanut olla 

useampia jokaisessa yrityksessä. Tällöin tosin koko valittu aihe ja sen teoriaosuus olisi 

pitänyt muuttaa toisenlaiseksi. Tämän vuoksi yksittäiset ominaisuudet ja niiden taustat 

ovatkin selkeästi potentiaalisia jatkotutkimuksen aiheita. Varsinkin yritysten suhteisiin 

ja henkilökunnan valikoitumiseen liittyvät asiat olisivat varmasti hyödyllisiä 

jatkotutkimuksen kannalta esimerkiksi henkilöstöresursseihin keskittyneessä 

tutkimuksessa. 

Muita mielestäni jatkotutkimusta kaipaavia osa-alueita olivat tuotteen ja innovaation 

tutkiminen, sekä sopimusten merkitys yrityksille. Tuote ja innovaatio ovat kaikkien 

yritysten toiminnan kulmakiviä, mutta niiden kehittyminen ja muotoutuminen 

vaihtelevat suunnattoman paljon. Tuotteiden kehittämiseen liittyvien asioiden kartoitus 

olisikin tästä syystä mielestäni erittäin tärkeää, sillä sen avulla voidaan ehkä kehitellä 

Born Globaleille soveltuvaa tuotekehityksen mallia. Sopimuksien ja lakiteknisten 

toimintojen tutkimisella saisi myös paljon aikaa. Usealle yritykselle voi tulla 

yllätyksenä erilaisten sopimusten tarpeet ja sen seurauksena ongelmia voi myös ilmetä 

paljon. Tutkimalla sopimuskäytäntöjä voitaisiin luoda kenties viitekehys, joka osoittaisi 

erilaisten tarvittavien aspektien määrän ja suunnan, jolla sopimusasioita voitaisiin 

kansainvälistyvässä yrityksessä hoitaa. 

Teknisellä puolella ongelmalliseksi asiaksi nousi haastateltavien internetyhteydet. 

Esimerkiksi yhden haastateltavan tapauksessa toimittiin 3G-verkon varassa, jonka 

seurauksena yhteys käytössä olleeseen ohjelmistoon katkeili aika-ajoin. Tämän 

seurauksena ei onneksi jäänyt paljoa haastattelusta pimentoon, sillä tarkentavilla 

kysymyksillä saatiin paikattua aukkoja kiitettävästi. Paikan päällä haastattelu ei olisi 

ollut mahdollisuus ainakaan kahden haastateltavan kohdalla, sillä heidän fyysinen 

sijaintinsa oli sen verran kaukana haastattelijan sijainnista. Sen sijaan yhteyden 

riittävyyden varmistaminen ennen haastattelua olisi auttanut asiaa huomattavasti.  

Aiheen ollessa näin laaja, ongelmaksi nousee myös kaiken hyödyllisen ja tarpeellisen 

saaminen mukaan tutkimukseen. Jokaisesta ominaisuudesta ja osa-alueesta saisi aikaan 

varmasti oman kokonaisen tutkimuksensa, joten jokaisesta ainoastaan pääasiallisten 

piirteiden poimiminen oli hankalaa. Rajat kuitenkin vedettiin nykyiselle tasolle ja sen 

myötä ne ovat myös sopivan kattavat. Tutkimus oli mielestäni kokonaisuudessaan aika 

haastava. Teoriaa löytyi kyllä jo hyvin, mutta yritysten monimuotoisuus aiheuttaa niiden 

tutkimiselle suuria haasteita. 
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Liitteet 

Liite 1 – Haastattelukysymykset 

Avain: SY1: yrittäjän ominaisuudet, SY2: yrityksen ominaisuudet, SIT: innovaatio ja tuote 

UK1: kanavien hankkiminen, UK2: kumppanien merkitys, USL: sopimukset ja luottamus 

1) Perustiedot 

 Yrityksen nimi 
 Milloin perustettu 
 Yrityksen koko 
 Mikä on yrityksen tuote ja toimiala?  
 Alkuperäisten yrittäjien määrä 

2) Sisäiset ominaisuudet 

 Miten yrityksen perustamiseen päädyttiin? (SY1) 
 Miten perustajat liittyvät historialtaan toisiinsa? (SY1) 
 Millaisena näitte markkinat tuotteellenne alkuvaiheessa?  (SY1) 
 Miten toimintaan tarvittavat resurssit hankittiin? (SY1 ja 2) 
 Mikä tekee tuotteesta ja yrityksestä globaalin? (SY2, SIT) 
 Millä tavoin yrityksen henkilökunta valikoitui tehtäviinsä? (SY2) 
 Millä tavoin kansainvälistymispyrkimykset näkyvät yrityksen toiminnassa? (SY2) 
 Miten tuoteidean syntymiseen päädyttiin? (SIT) 
 Millainen oli tuotteen innovaatioprosessi? (SIT) 
 Mitä innovaation saaminen valmiiksi tuotteeksi vaati yritykseltä? (SIT) 
 Missä vaiheessa valmis tuote esiteltiin markkinoille? (SIT) 

3) Ulkoiset ominaisuudet 

 Millaiset asiat ovat vaikuttaneet toimintaanne? (UK1 ja UK2) 

 Miten ne ovat vaikuttaneet?(UK1 ja UK2) 
 Miten alan suuret toimijat ja yhteistyö heidän kanssaan on vaikuttanut 

toimintaanne? (UK1) 
 Millaisena näette internetin roolin yrityksellenne? (UK1) 
 Millä tavoin olette saaneet tuotettanne esille tai myytäväksi markkinoille? (UK1 ja 

UK2) 
 Millaista yhteistyötä olette tehneet kumppaneidenne ja/tai asiakkaidenne kanssa? 

(UK2) 
 Miten tuotteenne on vaikuttanut uusien suhteiden hankintaan? (UK2) 
 Millä tavoin erilaiset verkostot ovat osana kansainvälistymistänne? (UK2)  
 Miten kumppanuudet muiden toimijoiden kanssa ovat vaikuttaneet markkina-

asemaanne? (UK2) 
 Millaisena näette kirjallisten yhteistyö- ja asiakassopimusten roolin toimintanne 

kannalta? (USL) 
 Millä tavalla kumppanin tai asiakkaan koko vaikuttaa sopimuskäytäntöihinne? 

(USL) 

 


