OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Jukka Aatsinki

STRATEGIAPROSESSIN KEHITYS OHJELMISTOALAN
YRITYKSESSÄ: CASE NETHAWK

Pro gradu-tutkielma
Johtaminen
Toukokuu 2014

OULUN YLIOPISTO
Taloustieteiden tiedekunta

TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Yksikkö

Johtamisen ja Kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö
Tekijä

Työn valvoja

Aatsinki Jukka

Laari-Salmela S., Yliopistonlehtori

Työn nimi

Strategiaprosessin kehitys ohjelmistoalan yrityksessä: Case Nethawk
Oppiaine

Työn laji

Aika

Sivumäärä

Johtaminen

Pro gradu

Toukokuu 2014

116

Tiivistelmä

Tämän työn tavoitteena oli tutkia kasvuun pyrkivän ja kasvavan ohjelmistoalan yrityksen strategisia
ratkaisuja ja päätösprosesseja, joita se tekee toimintansa kehittämiseksi. 2010-luvun Oulun korkean
teknologian ala on rakennemuutoksen keskellä ja uuden kasvun aikaansaamiseksi on tarve panostaa
uuden liiketoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen. Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan tähän
ongelmaan tuomalla esille oululaisen ohjelmistoalan yrityksen strategiaprosessin piirteitä esimerkkinä
strategisista toimenpiteistä ja päätöksistä, joilla on onnistuttu aikaansaamaan kasvua sekä
kannattavuutta globaaleilla markkinoilla.
Työssä pyritään esittelemään yrityksen strategiaprosessia, toisin sanoen sen strategian luomisen
käytäntöjä, päätöksentekoa ja toimenpiteitä, sekä niiden muutosta toimialan ja yrityksen kehityksen ja
muutosten myötä. Tutkimus tehtiin laadullisena tapaustutkimuksena. Päätutkimusmenetelmä oli
yrityksen toiminnassa mukana olleiden teemahaastattelut. Tutkimuksen suorittamisessa käytettiin
haastatteluaineiston tukena yrityksen toiminnasta kertyneitä julkaisuja, kuten Internet-artikkeleita sekä
yrityksen tilinpäätöksiä.
Tutkimuksessa tarkasteltiin ohjelmistoalan yrityksen strategiaprosessia suunnitelmallisuuden ja
emergenttisyyden, toisin sanoen organisaation ylhäältä alas kulkevan ja toiminnan tehokkuuteen
pyrkivän strategiaprosessin, sekä alhaalta ylös nousevan ja uuden tiedon luomiseen ja yhdistämiseen
pyrkivän strategiaprosessin, kautta. Tärkeimmät havainnot ovat strategiaprosessin tasapainon merkitys
toiminnan jatkuvuudelle pitkällä aikavälillä, sekä tietointensiivisen alan strategiaprosessissa
henkilöstön sitoutumisen merkitys yrityksen menestykselle ja jatkuvuudelle.
Yksittäisenä tapaustutkimuksena tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä tieteellisen tutkimuksen
teorioiden tasolla. Käytännön tasolla tutkimuksen tulokset voivat olla hyödynnettävissä
ohjelmistoalan yrityksen johdossa sekä johdon koulutuksissa kokonaisvaltaisemman liiketoiminnan
osaamisen luomiseksi ohjelmistoalan yrityksissä.
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1

JOHDANTO

1.1 Johdatus aiheeseen
Ohjelmisto- ja tietotekniikka-ala Suomessa ovat suuren muutoksen keskellä. Suurten
yritysten irtisanomiset ovat vapauttaneet paljon osaavaa työvoimaa, josta osa on jo
päätynyt oman yritystoiminnan käynnistämiseen ja osa tulee todennäköisesti
työllistymään pieniin yrityksiin. Uuden yritystoiminnan käynnistäminen ja sen
kehittäminen omistajilleen ja myös yhteiskunnalle lisä-arvoa tuottavaksi toiminnaksi
on haasteellinen tehtävä, jossa tarvitaan monipuolista osaamista ja näkemystä
kaikilta liiketoiminnan osa-alueilta. Suomen ohjelmistoyrittäjät (2011) visioivat
vuoden 2011 Kasvufoorumissa vuoden 2020 ohjelmistoalan trendejä, joita
yhdistyksen mukaan tulee olemaan ekosysteemien voimaan perustuva kilpailu
yksittäisten tuottajien välisen kilpailun sijaan, fokusoituminen, globaali ajattelu sekä
jatkuva innovointi.
Näiden trendien mukanaan tuomiin muutoksiin myös Suomen ohjelmistoalan täytyy
vastata. Fokusointi merkitsee omien markkinoiden tarkkaa määrittelyä ja löytämistä.
Globalisaatio tuo mukanaan kiristyvän kilpailun lisäksi myös mahdollisuuksia
laajentaa toimintaa, kunhan mahdollisuudet tunnistetaan ja pystytään käyttämään
hyväksi. Liiketoiminnan kehittäminen moninapaisten yhteistyöverkostojen kautta
korostuu, nyt kun Nokian veto Suomen ohjelmistoteollisuudessa on vähentynyt ja on
osoittautunut, ettei yhden yrityksen ja toimialan varaan ole kestävä ratkaisu
kansantalouden kannalta. Innovaatioiden luomiseksi ja ennen kaikkea niiden
kaupalliseen hyödyntämiseen tarvitaan liiketoiminnallista osaamista ja keinoja, joilla
luoda toimivia ja kannattavia yrityksiä innovaatioista ja ideoista: yrityksiä, jotka
pystyvät palkkaamaan työntekijöitä ja tuottamaan lisä-arvoa yhteiskunnalle.
Tässä tutkimuksessa pyritään tuomaan esille niitä yrityksen kasvattamisessa ja
eteenpäin viemisessä tulevia haasteita, joihin vastaamisessa strategiaprosessi on
keskeisessä asemassa, ja jonka rooli edellä mainittujen trendien vahvistumisen myötä
tulee vielä keskeisemmäksi ohjelmistoalan yrityksen toiminnassa ja johtamisessa.
Tässä tutkimuksessa tuodaan esille niitä päätöksiä, toimenpiteitä, muutoksia ja
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tapahtumia, jotka muodostavat ohjelmistoalan yrityksen strategiaprosessin. Näiden
tapahtumien kautta yrityksen toiminta muodostuu ja näiden tapahtuminen kautta
yrityksen toimintaa pyritään tietoisesti ja tavoitteellisesti muokkaamaan. Tuomalla
esille tämän tapaustutkimuksen tulokset pyritään rikastamaan tieteellistä keskustelua
sekä vahvistamaan aiempien tutkimusten tuloksia, ja siten edesauttamaan
ohjelmistoalalla toimivien yritysten ja organisaatioiden toiminnan kehitystä.

1.2

Tutkimuksen

tarkoitus,

tavoitteet,

tutkimusongelma

sekä

tutkimusmenetelmät
Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella niitä haasteita, joita
kasvuun pyrkivä ohjelmistoalan yritys kohtaa, sekä niitä strategisia ratkaisuja ja
päätösprosesseja, joita yritys tekee toimintansa kehittämiseksi. Tutkimuksessa
korostuu yrityksen johdon näkökulma tutkittavaan ilmiöön, koska yrityksen johto on
keskeisessä asemassa toiminnan suuntaa määriteltäessä ja toisaalta hyvässä asemassa
havainnoimaan

toiminnassa

ja

toimintaympäristössä

tapahtuvat

muutokset,

muodostaen siten tutkimukselle arvokkaan aineistolähteen.
Tutkimuksessa pyritään myös tuomaan esille mahdollisuuksien mukaan niitä keinoja,
joilla yrityksen toimintaa voidaan systemaattisen ja pitkäjänteisen strategian mukaan
kehittää.

Tavoitteeseen

päästään

teorioihin

tutustumalla

ja

tutkimalla

tapaustutkimuksen keinoin valitun kohdeyrityksen toimintaa sekä sen muutoksia
toimintaympäristön muutosten myötä, sekä niitä tapahtumia ja keinoja, joilla yritys
on

pystynyt

kestävään

kasvuun

pienestä

muutaman

ihmisen

ohjelmistokehityspalveluita tarjoavasta yrityksestä suuremmaksi, omilla tuotteillaan
skaalautuvaa liiketoimintaa harjoittavaksi, yritykseksi.
Tutkimuskysymys:


Miten muutokset heijastuvat ohjelmistoalan yrityksen strategiaprosessiin?
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Tutkimuskysymystä avataan seuraavilla alakysymyksillä:


Millainen on yrityksen strategiaprosessi?



Mitä

erityispiirteitä

yrityksen

toimiminen

ohjelmistoalalla

tuo

strategiaprosessiin?
Tutkimus

suoritettiin

laadullisena

tapaustutkimuksena,

jossa

tärkein

aineistonkeruumenetelmä oli yrityksen johtamisessa ja toiminnan suunnittelussa
mukana olleiden henkilöiden haastattelut. Yrityksen toiminnasta kertyneitä kirjallisia
aineistoja käytettiin haastatteluaineiston tukena luomaan tarkempaa kuvaa yrityksen
toiminnan vaiheista ja auttamaan analyysivaiheessa tunnistamaan yrityksen
kehityksen vaiheita ja toimintaympäristön tilanteita.
1.3 Tutkimuksen merkittävyys, keskeiset tulokset ja johtopäätökset
Tutkimuksen

tarkoituksena

on

syvällisesti

ymmärtää

tapausyrityksen

strategiaprosessia sekä tehdä selkoa niistä tapahtumista ja tapahtumien syistä ja
seurauksista,

jotka

ovat

tuoneet

muutoksia

yrityksen

strategiaprosessiin.

Tutkimuksen tuloksia analysoidaan aikaisemman ohjelmistoalan ja strategiaprosessin
tieteellisen tutkimuksen kautta.
Tutkimuksen tavoitteena on tuoda uusia puolia esille tai vahvistaa aikaisempien
tutkimusten tuloksia strategiaprosessista ohjelmistoalan yrityksissä uudesta ja tälle
tutkimukselle
toimimisen

ominaisesta
erityispiirteiden

näkökulmasta,
vaikutusta

joka

yrityksen

tarkastelee

ohjelmistoalalla

strategiaprosessiin

ja

sen

muutoksiin yrityksen ja sen toimintaympäristön muutosten myötä. Tämä tutkimus
pyrkii tuottamaan lisä-arvoa tieteelliseen keskusteluun strategiaprosessista tuomalla
esille

avoimuuden

merkitystä

ohjelmistoalalla

toimivan

yrityksen

strategiaprosessissa. Toimialana ohjelmistoala on teknologisesti nopeasti kehittyvä,
toisin sanoen uusien teknisten ratkaisuiden ja niiden kautta liiketoimintaratkaisuiden
määrä ja muutostahti korostavat, ajantasaisten tietojen saamiseksi, ohjelmistoalan
tutkimuksen tarpeellisuutta ja ainaista ajankohtaisuutta, huolimatta siitä, että
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ohjelmistoalasta on julkaistu lukuisia tutkimuksia, monista eri näkökulmista. Myös
strategioita ja strategiaprosessia on tutkittu aiemmin monesta näkökulmasta, mutta
tämä tutkimus pyrkii tuomaan ehkäpä vähemmän esillä ollutta näkökulmaa
strategiaprosessissa, eli avoimuuden merkitystä, esiintymistä ja niiden muutoksia
ohjelmistoalan yrityksen strategiaprosessissa toiminnan ja yrityksen muutosten
aikana. Tutkimus voi antaa arvokasta tietoa ohjelmistoalan yrityksen perustamista
suunnittelevalle, yritystä johtavalle tai yrityksen suunnittelu- ja johtotehtävissä
mukana oleville henkilöille, koska tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset auttavat
hahmottamaan

strategiaprosessia

ja

merkitystä

yrityksen

menestyksellisen

johtamisen kannalta.
Tutkimuksen

tuloksena

on

luotu

viitekehys

ohjelmistoalan

yrityksen

strategiaprosessista, jota voidaan käyttää strategiaprosessin määrittelyyn sekä
hahmottamiseen.
strategiaprosessin

Tutkimuksen

johtopäätöksistä

muodostuvan

kahdesta

voidaan

toisiaan

todeta

yrityksen

tukevasta

puolesta:

suunnitelmallisuudesta ja emergenttisyydestä. Suunnitelmallisuus on yrityksen johto
keskeistä suunnitelmallista yrityksen toiminnan suunnan, tavoitteiden, keinojen
määrittelyä, kun taas emergenttisyys on yrityksen henkilöstöstä sekä heidän kauttaan
yrityksen toimintaympäristöstä lähtevää strategian luontia tai monessa tapauksessa
strategian muodostumista tiedostamatta tai ohjaamattomasti. Yrityksen ja sen
toimintaympäristön

muutokset

saavat

aikaan

painopisteen

muutoksia

strategiaprosessiin, joka tarkoittaa että osan aikaa suunnitelmallisen strategian
muodostuksen periaatteet ovat keskeisessä asemassa, kun taas toisissa tilanteissa
emergenttinen strategian muodostus on tärkeämmässä roolissa. Edellä mainitun
mukaan myös vaihtelee johdon kontrolli ja mahdollisuus suoraan vaikuttaa yrityksen
strategiaprosessiin.
Toinen keskeinen tutkimuksen havainto on ohjelmistoalalla toimimisen vaikutus
strategiaprosessiin.

Strategian

keskeisyys

kannattavaan

kasvuun

pyrkivässä

ohjelmistoalan yrityksessä korostaa strategia- ja strategiaprosessi-osaamisen roolia
yrityksen johtamisessa. Myös henkilöstövaltaisuus sekä osaamisen ja tiedon
sitoutuminen yrityksen henkilöstöön korostaa strategiaprosessin hallinnan merkitystä
ohjelmistoalan yrityksessä, koska strategioiden ja strategiaprosessin keskeinen
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komponentti, tieto ja sen analysointi, on tiiviisti henkilöstöön sitoutunut ja täten
strategiaprosessi on keskeisessä asemassa tämän tiedon hyväksikäyttämisessä.
Ohjelmistoalan henkilöstö- ja tietokeskeisyys korostavat avoimuuden merkitystä
strategiaprosessissa, koska prosessin onnistuminen ja sitä kautta yrityksen menestys
on riippuvainen tiedosta, sen laadusta sekä sen välittymisestä organisaatiossa
päätöksenteon rakennusaineiksi.
1.4 Tutkimuksen rajaukset ja rajoitteet
Tämä tutkimus

rajoittuu tutkimaan strategiaprosessia, sen

muutosta sekä

ohjelmistoalalla toimimisen erityispiirteiden vaikutusta yhden tapausyrityksen kautta,
joten tutkimuksen havainnot eivät ole suoraan yleistettävissä koskemaan muita
yrityksiä, edes ohjelmistoalalla toimivia, mutta tulosten ja johtopäätösten kautta
luodut havainnot tutkittavasta ilmiöstä ovat yleistettävissä tai siirrettävissä muihin
olosuhteisiin.
Tutkimuksen näkökulma on aineiston vuoksi painottunut tapausyrityksen johdon
näkökulmaan tutkittavasta ilmiöstä, joten tämä on pidettävä mielessä tutkimuksen
tuloksia tarkasteltaessa ja arvioitaessa. Esimerkiksi se voi painottaa johdon roolia ja
merkitystä strategiaprosessissa, jättäen johdon kontrollin

ja vaikutusvallan

ulkopuolella olevien strategiaprosessin puolien merkityksen vähemmälle huomiolle.
Tutkimuksen

näkökulma

keskittyy

strategian

tutkimukseen

sen

luomisen

menettelytapojen, tai toisin sanoen prosessinäkökulman, kautta, joten tutkimus rajaa
ulkopuolelle strategian sisältöön tai niiden muutoksiin liittyvät kysymykset ja
tarkastelut.
1.5 Tutkimuksen keskeiset käsitteet
Tämän tutkimuksen keskeiset käsitteet liittyvät yrityksen tai organisaation strategiaan
tai sen luontiin, toisin sanoen sen strategiaprosessiin. Ohjelmistoala tutkimuksen
keskeisenä tutkimusympäristönä luo tarpeen sen käsitteiden määrittelyyn, mutta
tutkimuksen keskittyessä strategiaprosessiin sen käsitteet ovat keskeisiä tutkimuksen
ymmärtämiselle.
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Pettigrew et al. (2006) määrittelevät strategian kaavaksi, joka muodostuu ajan myötä
organisaation jäsenten päätösten ja toimenpiteiden kautta. Kaavan muodostumiseksi
päätökset ja toimenpiteet eivät voi olla sattumanvaraisia vaan niihin vaikuttaa
yrityksen organisaatiollinen viitekehys.(Pettigrew ym. 2006: 192)
Mintzberg et al. (1985) puolestaan määrittelevät strategian organisaation johtajien
”suunnitelmiksi” tulevaisuuteen. Strategian muodostus puolestaan määritellään
analyyttiseksi pitkän aikavälin tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien muodostamisen
prosessiksi. (Mintzberg & Waters 1985: 257.) Toisaalla Mintzberg et al. (1992)
määrittelevät strategian luonnin keskeiseksi ongelmaksi tasapainon löytämisen
vakauden ja muutoksen välillä toimintaa ohjattaessa, toisin sanoen kuinka onnistua
niin toiminnan keskittämispyrkimyksissä ja tehokkuuden aikaansaamisessa, kun
samalla tulisi sopeutua ja pysyä ajan tasalla muuttuvan toimintaympäristön
vaatimusten kanssa. (Mintzberg & Quinn 1992: 110.)
Tässä tutkimuksessa emergenttisyys strategiaprosessissa tarkoittaa ja korostaa koko
organisaation henkilöstön roolia strategian luonnissa. Yksittäisten henkilöiden
jokapäiväisessä toiminnassaan tekemät päätökset ja toimenpiteet vastauksina
muuttuviin tilanteisiin, ovat osa strategiaprosessia ja vaikuttavat enemmän tai
vähemmän koko yrityksen strategiaan ja toimintaan. Emergenttisyydessä korostuu
toiminnan ja muutosten liikkeelle lähteminen organisaation alemmilta tai
operatiivisilta tasoilta nousten ja vaikuttaen ylöspäin organisaation hierarkiassa.
Suunnitelmallisuus puolestaan tässä tutkimuksessa ymmärretään organisaation
johtoon keskittyväksi strategian luonniksi. Organisaation johto, käyttäen apunaan
organisaation muuta henkilöstöä, tekee johtopäätökset sekä asettaa tavoitteet
organisaatiolle sen mukaan. Muutokset, ohjeet ja toiminnan tavoitteet lähtevät
keskitetysti organisaation johdolta ja leviävät toiminnan mukana alaspäin
organisaation hierarkiassa.
Ohjelmistoalasta on tutkimuksen kannalta oleellista tietää sen liiketoiminnallisesta
rakenteesta. Ohjelmistoala, verrattuna moneen muuhun toimialaan, on suhteellisen
työvoimavaltainen toimiala, jossa henkilöstön rooli, tietämys ja osaaminen ovat
keskeisessä asemassa liiketoiminnan menestyksessä. Jos ohjelmistoalan yrityksen

13
toiminnassa,

kuten

yleensä

liiketoiminnan

määrittelyssä

tehdään,

otetaan

lähtökohdaksi toiminnan kannattavuuden kasvaminen sekä liiketoiminnan kasvu,
niin ohjelmistoalalla se tarkoittaa ohjelmistotuoteliiketoimintaan keskittymistä.
(Metsä-Tokila 2012:31,33,44.) Monen korkean teknologian tai ohjelmistoalan
yrityksen toiminta on tuotekehityspalveluiden tarjoamista toimialan muille yrityksille
(Rönkkö & Peltonen 2012: 26)., jolloin kasvu voi tapahtua yksinomaan henkilöstön
määrän kasvun kautta, jolloin kannattavuuden kasvu jää pienemmäksi, koska
henkilöstön työmäärä voi kasvaa vain rajallisesti, eikä palveluiden katettakaan voi
kasvattaa merkittävästi toiminnan volyymin siitä kärsimättä.
1.6 Tutkimuksen rakenne
Tutkimuksen rakenne noudattaa pro gradu -työssä yleisesti käytettävää rakennetta.
Johdannossa käytiin läpi tutkimuksen perusteita, rajauksia sekä keskeisiä käsitteitä.
Toisessa kappaleessa tutustutaan aikaisempaan tutkimukseen strategiaprosessista
sekä sen mukana tuleviin termeihin ja käsitteisiin. Kolmannessa kappaleessa
tarkastellaan ohjelmistoalaa ja sen erityispiirteitä strategiaprosessin kannalta.
Neljännessä kappaleessa luodaan käsitellyn tieteellisen kirjallisuuden perusteella
teoreettinen viitekehys tutkimuksen suorittamiselle, jonka jälkeen viidennessä
kappaleessa

käydään

läpi

tutkimuksessa

käytettyä

tutkimusmenetelmää,

aineistonkeräysmenetelmää, aineiston rakennetta sekä esitellään tutkimuskohde
alustavasti. Kuudennessa kappaleessa esitellään tutkimuksen tulokset, sekä
viimeisessä seitsemännessä kappaleessa esitellään muun muassa tutkimuksen
johtopäätökset sekä ehdotukset jatkotutkimuksen aiheiksi.
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2

STRATEGIAPROSESSI TIETEELLISESSÄ KESKUSTELUSSA

Tässä luvussa tarkastellaan mitä tieteellisessä keskustelussa on aiemmin kirjoitettu
yrityksen strategiaprosessista, sekä sen muutoksesta yrityksen muutostilanteissa.
Tarkastelussa keskitytään tutkimaan strategiaprosessia emergenttisyyden sekä
suunnitelmallisuuden kautta.
Strategian

tieteellisen

tutkimuksen

kentän

ymmärtämiseksi

tuodaan

esille

Whittingtonin (2001) neljä perspektiiviä strategioiden tai strategiaprosessien
tutkimukseen.

Kuva 1: Neljä perspektiiviä ja niiden merkitys strategioihin (Whittington 2001)

Kuvassa 1 esitellään Whittingtonin määritelmän mukaisesti neljä eri koulukuntaa tai
näkökulmaa strategian tutkimuksessa.

Klassinen näkökulma korostaa voittojen

merkitystä liiketoiminnan tavoitteena, ja näkee rationaalisen suunnittelun parhaaksi
keinoksi saavuttaa tämä tavoite. Evolutiivisessa näkökulmassa puolestaan yrityksen
johdon kykyä suunnitella ja toimia järkiperäisesti pidetään pienempänä, jolloin
suurempi rooli voittojen maksimoimisessa on markkinoilla sekä niiden kilpailullisten
prosessien luomalla luonnollisella valinnalla. Prosessuaalinen näkökulma jakaa
evolutiivisen näkökulman ajatuksen rationaalisen päätöksenteon tärkeydestä tai
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mahdollisuuksista toiminnan järjestämisessä, mutta markkinat ja organisaatiot
nähdään sekalaisiksi ja hankaliksi ilmiöiksi, joista strategiat nousevat epäselvyyden
ja pienten kehitysaskeleiden kautta. Markkinoiden ja organisaatioiden epäselvyys ja
monimutkaisuus ovat ne tekijät, jotka mahdollistavat kilpailuedun ja strategioiden
luomisen. Systemaattinen näkökulma puolestaan luottaa organisaatioiden ja niiden
johdon kykyihin ja mahdollisuuksiin suunnitella ja toimia tehokkaasti omissa
toimintaympäristöissään, mutta toiminnalla tavoitellut tulokset nähdään olevan
historiallisesti ja kulttuurisesti sidonnaisia asioita, toisin sanoen ei aina ja kaikkialla
pelkästään voiton maksimointiin keskittyvää (Whittington 2001: 11 -26.)
Edellä esitellyn viitekehyksen puitteissa tämä tutkimus keskittyy tutkimaan
prosessien näkökulmaa strategioihin, asemoituen prosessuaalisten ja klassisten
näkökulmien välimaastoon horisontaalisella akselilla, jopa korostaen klassista
näkökulmaa,

koska

tutkimuksen

aineistossa

korostuu

johdon

näkökulma

strategiaprosessiin. Van de Venin (1992) mukaan prosessinäkökulmassa korostuu
kolme käsitystä prosessista. Nämä ovat: logiikka, joka selittää syy-seuraus-suhteen
itsenäisten ja niihin yhteydessä olevien muuttujien välille; käsitteiden ja muuttujien
ryhmä, joka viittaa yksilöiden tai organisaation suorittamiin toimenpiteisiin; sekä
tapahtumaketjujen jono, joka selittää kuinka asiat muuttuvat ajan myötä. (Ven 1992:
169.)
Tässä tutkimuksessa prosessinäkökulmaa pyritään rikastamaan tutkimalla valitun
tapauskohteen toiminnassa tulleita muutoksia, niistä tehtyjä johtopäätöksiä sekä
toimenpiteitä, joilla on pyritty korjaamaan halutun ja todellisen tilanteen välistä
erovaisuutta. Tutkimus pyrkii vahvistamaan tältä osin aikaisempien tutkimuksien
tuloksia ja tuomaan omasta ainutlaatuisesta näkökulmastaan monipuolisuutta
tieteelliseen keskusteluun strategiaprosessista.
Seuraavassa alaluvussa tutustutaan eri strategioiden määritelmiin. Tarkastelun
tarkoituksena on tuoda esille strategioiden kautta osa-alueita, jotka ovat oleellisia
strategiaprosessin tai strategian muodostamisen kannalta.
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2.1

Strategiaprosessi strategiamallien kautta tarkasteluna

Monipuolisen ja kokonaisvaltaisemman määritelmän saamiseksi strategiaprosessista
käydään seuraavaksi läpi strategiamallien kautta strategiaprosessia. Tarkastelemalla
strategioita saadaan esille asioita, jotka niiden rakentamisessa on jouduttu ottamaan
huomioon, toisin sanoen mitä strategiaprosessissa on oleellista strategioiden kautta
katsottuna.
Eri strategiamalleja on huomattavan paljon. Seuraavassa esitellään niistä vain
muutamia, koska niiden esittelyn kautta saadaan strategiaprosessin rakentumisen
kannalta oleelliset asiat esille. Lukuisten eri (Esim. (Porter 1996),(Chaffee 1985),
(Hamel & Prahalad 1989)) strategiamallien joukosta tutkimukseen on valittu
Mintzbergin (1985) strategiamallit, koska ne sopivat parhaiten tutkimuksessa
rakentuvaan strategiaprosessin määrittelyyn, ja siten lisäävät tässä tutkimuksessa
tavoiteltavan strategiaprosessin kuvauksen monipuolisuutta ja syvyyttä.

Suunnitelmallinen

Yrittäjyys

Sateenvarjo

Prosessi

Emergenttinen

Kuva 2: Strategia-mallit jatkumona. Mintzberg (1985)

Mintzbergin (1985) mukaan toinen ääripää strategian suunnitelmallisuudessa on
täydellinen ja kaikki mahdollisuudet huomioonottava toiminta, jonka suorittaminen
etenee

suoraviivaisesti

toimintaympäristö

on

päätetyn

strategian

ymmärrettävissä

ja

mukaan.
ainakin

Tilanteissa,

kontrolloitavissa

joissa
ellei

ennustettavissa, suunnitelmallista strategiaa noudattamalla voi olla tarpeellista
tavoitella päättäväisesti tavoitteita strategisen oppimisen kustannuksella. (Mintzberg
& Waters 1985: 272.)
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Mintzbergin et al. (1985) mukaan yrittäjyysstrategia (entrepreneurial) puolestaan on
hieman suunnitelmallista strategiaa vapaampi tarkoitusten ja tavoitteiden asettamisen
tarkkuudessa ja selkeydessä. Tämä strategia on yleinen pienissä omistajiensa
johtamissa yrityksissä. Strategialle on ominaista, että sen asettaminen ja toiminnan
suunnan määrittäminen on voimakkaasti keskittynyt omistajaan tai omistajiin.
Strategia esiintyy tavallisesti pienissä ja nuorissa yrityksissä, jotka pyrkivät
turvaamaan toimintansa jatkuvuuden niche1-markkinoiden varaan rakentamalla, ja
joissa henkilökohtaisen kontrollin kautta pystytään toimintaa ohjaamaan. Huolimatta
strategiaprosessin voimakkaasta keskittymisestä emergenttejä ominaisuuksia voi
myös prosessissa esiintyä, koska toiminnan visio määrittää vain yleisen suunnan
toiminnalle, jättäen tilaa tilanteisiin sopeutumiselle. Strategian sopeutuminen
muuttuviin tilanteisiin erottaa tämän strategian suunnitelmallisista strategioista.
(Mintzberg & Waters 1985: 260 -261.)
Sateenvarjostrategia puolestaan on omiaan organisaatiossa, jonka eri toimintaan
vaikuttavat tekijät ovat vain osaksi organisaation johdon vaikutusvallan alla.
Laittamalla yleiset rajat toiminnalle ja antamalla toimintavapauden näiden rajojen
sisällä

yrityksen

johto

mahdollistaa

toimintaympäristön

monimutkaisuuden,

kontrolloimattomuuden sekä ennustamattomuuden huomioonottamisen toiminnassa,
koska organisaation jäsenillä on mahdollisuus vastata ympäristön toiminnalle
asettamiin haasteisiin strategiaprosessin kautta. Organisaation johto asettaa
strategioille raamit, jonka puitteissa toiminta tulee pitää, mutta muuten saa strategia
nousta toiminnan ja ympäristön määrittelemistä lähtökohdista. Toiminnan vision
määrittelee edelleen organisaation johto. Itse vision toteutus strategian tasolla on
muiden organisaation jäsenten määriteltävissä, jolloin johdon yhdeksi tehtäväksi
tulee muiden vakuuttaminen vision tavoittelemisen tärkeydestä. Määritelmällisesti
sateenvarjostrategia omaa niin tarkoituksellisia ja emergenttejä mutta myös
’tarkoituksellisesti emergenttejä’ puolia.

Tosimaailman eri strategiat omaavat

käytännössä kaikki sateenvarjo-strategian joitakin ominaisuuksia, organisaation johto

1

Tilanne, jossa yrityksen tuotteet tai palvelut voivat menestyä, kun niitä myydään erityisille tai
tietyille asiakkaille tai asiakasryhmille. Lähde: http://www.merriam-webster.com/dictionary/niche,
Viitattu: 31.3.2014
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ei toisaalta koskaan yksinomaan määrää toiminnasta, ja myös harvoin on tilanteita
joissa johdon näkemys tai suositus ei olisi jossain muodossa päätösten takana.
(Mintzberg & Waters 1985: 263.)
Prosessistrategia jättää sateenvarjostrategiaan verrattuna vielä astetta vapaammat
kädet organisaation jäsenille strategian sisällön määrittelyssä, kun taas organisaation
johto vastaa ja määrittelee strategian luonnin prosessin etenemisestä. Tämä strategia
ottaa vielä paremmin huomioon organisaation toimintaympäristön asettamat
vaatimukset.

Ympäristön

monimutkaisuus,

ennustamattomuus

sekä

kontrolloimattomuus vaativat, että organisaation jäsenet pystyvät huomattavasti
vaikuttamaan toiminnan suuntaan ja tavoitteisiin. Johdon osallistuminen strategian
luontiin tapahtuu epäsuorin keinoin, kuten henkilöstön valintapäätöksillä tai
organisaation rakenteella ohjaamalla strategisia päätöksiä tekevien henkilöiden
työskentely-ympäristöä tai -viitekehystä. (Mintzberg & Waters 1985: 264.)
Mintzberg et al. (1985) mukaan emergentti-strategia tarkoittaa pelkistettynä
strategiaa, jossa toiminta on johdonmukaista ja jatkuvaa ilman minkäänlaista
suunnitelmallisuutta.

Toisaalta

Mintzberg

määrittelee

emergentin

strategian

toimivien ratkaisuiden oppimiseksi, toisin sanoen toimenpide kerrallaan etsitään
mahdollista

kaavaa

tai

johdonmukaisuutta

onnistuneen

lopputuloksen

saavuttamiseksi. Lähestymistapa mahdollistaa organisaation johdon oppimisen
avoimuuden,

joustavuuden

ja

herkkyyden

kautta.

Tilanteissa,

joissa

toimintaympäristö on epätasapainossa, monimutkainen tai muuten vaikeasti
lähestyttävä, ainoa keino ratkaisuiden löytämiseksi voi olla toiminta vajaan tiedon
varassa reagoimalla muuttuvan tilanteen vaatimuksiin. Toisaalta johdon voi olla
mahdotonta pysyä tarpeeksi lähellä jokapäiväistä toimintaa organisaatiossa
saadakseen ajantasaista ja yksityiskohtaista informaatiota päätösten tekemiseksi,
jolloin on vain tehokasta antaa päätösvaltaa henkilöille, joilla tuo informaatio on
tukenaan realististen strategioiden muodostamiseksi. Emergentin strategian vahvuus
on nimenomaan sen tarjoamassa mahdollisuudessa strategiseen oppimiseen.
(Mintzberg & Waters 1985: 257, 271 -272.)

19

Kuva 3: Eri strategioiden kautta löydetyt strategiaprosessin osa-alueet

Kuvassa 2 tulee esille eri osa-alueet, jotka ovat osallisina strategiaprosessi
muodostumisessa; Strategiaprosessilla pyritään ohjaamaan organisaation toimintaympäristöä, ennustamaan toimintaympäristöä tai sopeuttamaan organisaatiota
toimintaympäristön muutoksiin suunnittelun ja tavoitteiden asettamisen kautta. Kuten
aiemmin esille otetuista strategiamalleista voimme todeta, organisaation johto ohjaa,
kontrolloi ja valtuuttaa yrityksen henkilöstöä toimimaan suunnitelmallisesti
muutosten

vaatimalla

tavalla,

kun

taas

yrityksen

henkilöstön

päätösten,

toimenpiteiden ja tilanteista omaavan tiedon varassa strategia muodostuu tai nousee
organisaatiosta toteutuneeksi strategiaksi.
Tässä kappaleessa tarkasteltiin erilaisten strategioiden kautta strategiaprosessia sekä
siihen

oleellisesti

liittyviä

osa-alueita

yritysten

toiminnassa.

Yhteenvetona

kappaleesta saadaan strategiaprosessiin merkittävästi vaikuttaviksi osa-alueiksi
toimintaympäristö,

henkilöstö

sekä

yrityksen

johto.

Toimintaympäristön

ennustettavuus sekä sen kehityksen mahdollinen ohjaaminen tai kontrollointi ovat
tekijöitä, jotka vaikuttavat strategiaprosessin muodostumiseen. Organisaation
toiminnan suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen ovat riippuvaisia toimintaympäristöstä, ja ovat sopeutumista toimimaan kussakin toimintaympäristön
tilanteessa. Organisaation sisällä henkilöstön valtuuttaminen päätöksentekoon edes
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auttaa strategiaprosessin reagointiherkkyydessä toimintaympäristön muutoksiin, kun
taas johdon toiminnan ohjaus ja kontrolli ovat tekijöitä, joilla pyritään varmistamaan
toiminnan suunta ja tavoitteellisuus. Henkilöstön valtuutuksen kautta tulevat
päätökset ja toimenpiteet, jotka muokkaavat ja luovat todellisen ja toteutuneen
strategian. Seuraavassa kappaleessa mennään syvemmälle strategiaprosessiin
tarkastelemalla tarkemmin sen toista puolta, eli suunnitelmallisuutta ja sen
ilmenemistä strategiaprosessissa, toisin sanoen yleisesti organisaation johdon
aloitteesta etenevää puolta. Suunnitelmallisuuden tarkastelu on oleellinen asia
luotaessa tutkimukselle teoreettista viitekehystä kappaleessa neljä.
2.2

Suunnitelmallisuus strategiaprosessissa

Tässä alaluvussa tarkastellaan suunnitelmallisuutta osana strategiaprosessia, koska se
muodostaa toisen oleellisen osa-alueen yritysten strategian muodostuksesta, jolloin
sen tarkempi käsittely osana tutkimusta on keskeistä.
Yksi tarkoituksellisen (Deliberate) strategian konkreettisemmista muodoista on,
Mintzbergin et al. (1985) mukaan, suunnitelmallinen strategia. Suunnitelmallisessa
strategiassa organisaation johtavassa asemassa olevat yksin muodostavat ja
ilmaisevat tavoitteensa mahdollisimman tarkasti ja pyrkivät näiden tavoitteiden
saavuttamiseen tarkoin suunnitellun yhteisen toiminnan kautta. Strategiseen
suunnitelmaan laaditaan toiminta-ohjelmat ja niiden toteutumista ja ohjaamista
suorittavat

hallintamekanismit

tavoitteiden

saavuttamisen

varmistamiseksi.

Suunnitelmallinen strategia on riippuvainen organisaation ympäristön tilasta,
erityisesti

sen

ennustettavuudesta,

suotuisuudesta

ja

kontrolloitavuudesta.

Toimintaympäristössä, joka muuttuu ja on monimuotoinen, suunnitelmallisen
strategian toimeenpaneminen on hyödytöntä, koska todennäköisesti suunnitelmaa ei
voida toteuttaa suunnitellulla tavalla. (Mintzberg & Waters 1985: 259.)
Maritz et al. (2011) mukaan suunnitelmallisen strategian prosessi kulkee yleensä
ylhäältä alas organisaatiossa. Sille ovat ominaisia piirteitä; järjestys, päätöksenteon
läpinäkyvyys sekä koordinoidut toiminnalliset pyrkimykset, joita pystytään
valvomaan ja ohjailemaan tehokkaasti. Strategia on selkeää ja hyvin viestittyä
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kaikkien organisaation sidosryhmien kesken. Huonona puolena suunnitelmallisessa
strategiassa on sen hitaus ja kyvyttömyys muutoksille, yksityiskohtaisuus jättää
vähän tilaa muutoksille toimintaympäristössä tai sidosryhmien muuttuville
vaatimuksille. (Maritz ym. 2011: 108 - 110.)
Andersen

(2004)

määrittelee

suunnitelmallisen

strategian

strategisiksi

suunnitteluprosesseiksi, joissa järjestelmällisesti käsitellään organisaation tehtävää,
tavoitteita, tutkitaan yrityksen kilpailullista toimintaympäristöä, analysoidaan
strategisia vaihtoehtoja sekä koordinoidaan toteutuksen toimenpiteitä organisaation
sisällä. Prosesseissa pyritään tarkastelemaan rationaalisesti analysoiden strategisia
kysymyksiä organisaation kokonaisuuden kannalta. (Andersen 2004b: 1275.)
Regnérin (2003) mukaan yritysten ylimmän johdon, konserneissa konsernijohdon,
liiketoimintayksiköiden johdon tai yritysten johtokunnan strategian luontia
määrittelee

toimialaan

keskittyminen

ja

nykyisten

osaamisten

ja

tiedon

hyödyntäminen deduktiivisesti. Strategiaprosessi perustuu monesti alaisten tai
kolmansien osapuolien tietojen, kuten toimialaraporttien, virallisten ennusteiden tai
muiden dokumenttien käyttöön strategian luomisessa. Prosessille on ominaista
toimintatapojen, kuten muodollisten tutkimusten, mallien ja sääntöjen, perustuminen
aiemmin hankittuun tietoon teknologioista ja markkinoista, toisin sanoen
strategiaprosessi on nykyisten liiketoimintojen tehokkaampaan hyödyntämiseen
tähtäävää. Hyödyntämiseen liittyen, ylempi johto painottaa päätelmiensä tukena
aikaisempia

strategioita

tai

deduktiivista

liiketoimintamahdollisuuksien

arvostaminen

päätöksentekoa,
voi

vääristyä.

jolloin

uusien

Organisaatioiden

ylimmän johdon strategian käsitteet ja tulkinnat ovat vakiintuneemmat ja
kiinteämmät. Johtamisen viitekehykset ja tietorakenteet ovat puolestaan tarkemmin
määriteltyjä

ja

läheisemmin

sidoksissa

nykyisen

strategian

toimialaan,

resurssitarpeisiin sekä markkinoiden rakenteisiin. (Regnér 2003: 71 - 73.)
Jarzabkowskin (2008) mukaan proseduurillinen strategian luonti on hallinnollisten
toimenpiteiden,
suunnitelmien

kuten

suoritustason

käyttämistä

strategian

seurannan,

budjettien

muotoiluun.

ja

operatiivisten

Strategian

jatkuvuuden

takaamiseksi johto sulauttaa strategian osaksi suunnitelmia, tavoitteita ja toiminnan
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seuraamista.

Nämä

tekijät

ovat

puolestaan

osa

organisaation

resurssien

jakorakenteita. Toisin sanoen strategian sisällyttäminen osaksi suunnittelukiertoa,
jossa resurssit ja tavoitteet määritellään, ja joiden toteutumista sitten seurataan ja
tuetaan, mahdollistaa strategian jatkuvuuden. (Jarzabkowski 2008: 629 - 630.)
Yhteenvetona

suunnitelmallisuus

strategiaprosessissa ilmenee muun

muassa

keskitettynä, järjestelmällisenä tiedonkäsittelynä, jossa tiedon lähteet ovat monesti
ulkoisia, ja niiden antamat tiedot eksplisiittisiä tai käsitteellisiä luonteeltaan. Valta,
vastuu ja monelta osin myös tieto suunnitelmallisessa strategian luonnissa ovat
keskitettyjä, ja toiminnan kontrolloinnilla ja valvonnalla on korostunut rooli
toiminnanohjauksessa. Suunnitelmallisuus auttaa siis ohjaamaan ja keskittämään
organisaation tai yrityksen toimintaa tavoitteiden, kannattavuuden tai kasvun
tehokkaaksi saavuttamiseksi.
Suunnitelmallinen strategiaprosessi ei edistä strategista oppimista organisaatioissa,
koska tiedon jaon luonne ja jaetun tiedon laatu eivät ole optimaaliset syvempää tai
strategista

oppimista

varten.

Edmondsonin

(2008)

mukaan

suorittamisen

tehokkuuteen perustuva tai lyhyen aikavälin tehokkuuden maksimointiin pyrkivä
organisaatio (ei-oppimiseen erityisesti panostava) ei ole tehokas oppimisen kannalta,
koska johtamismallit eivät kannusta uusien toimintamallien hakemiseen tai
kokeilemiseen. Ne luovat jopa pelkoa kyseenalaistaa saatua tietoa tai ehdottaa omia
ideoitaan. Oppimisen kannalta tärkeää tiedonsiirtoa ja tiedon levittymistä ei pääse
tällaisessa organisaatiossa tapahtumaan, koska ei haluta häiritä suorittamisen
tehokkuutta ja rikkoa toimivia prosesseja. (Edmondson 2008: 62 - 64.)
Edmondsonin (2008) mukaan suorittamiseen keskittyvä organisaatio ei panosta
tarpeeksi niille sektoreille, joissa oppiminen on kriittinen komponentti. Panostuksia
niille alueille lykätään, niitä ei suosita tai niiden alueiden toimintojen suorittamiseen
ei anneta tarpeeksi työvoimaa. Tästä kaikesta on seurauksena, ettei oppimiseen ole
aikaa,

ja

oppimisen

mahdollistamat

löytymättä.(Edmondson 2008: 62 - 64.)

uudet

lähestymistavat

jäävät
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Kolmantena suorittavan organisaation ongelmakohtana oppimisen kannalta on
epäterve

sisäinen

kilpailu

organisaation

sisällä.

Onnistumisista

parhaan

palkitseminen ei kannusta kyseistä organisaation osaa jakamaan tietoa vaan
panttaamaan sitä, jotta seuraavallakin kerralla onnistuttaisiin olemaan paras.
Palkitseminen koko organisaation onnistumisesta lisää halua jakaa osaamista ja
informaatiota myös organisaation muille osille.(Edmondson 2008: 62 - 64.)
Neljäs suorittavan organisaation ongelma tulee sen vaarasta jämähtää omaan
erinomaisuuteensa. Johto uskoo että nykyinen toiminnantaso ja keinojen käyttäminen
ovat luoneet menestyksen ja että näillä keinoin menestys myös tulee jatkumaan.
Toisin sanoen ulkopuolisten tekijöiden vaikutus toiminnan perusteiden muuttumiseen
jää huomaamatta.(Edmondson 2008: 62 - 64.)
Tässä kappaleessa tuotiin esille strategiaprosessin suunnitelmallista luonnetta, eli sen
suunnitelmallisuutta edistäviä ominaisuuksia, kuten toiminnan ja ideoiden suuntaa
ylhäältä alas organisaation hierarkiassa, toiminnan ja suoritusten kontrollointia,
johtokeskeisyyttä, keskittynyttä valtaa ja tietoa, muodollisuutta, rationaalisuutta ja
järjestelmällisyyttä. Suunnitelmallisuus on oleellinen organisaation tai yrityksen
toiminnan suunnan pysymisessä sekä organisaation tavoitteiden yhtenäisyyden
kannalta. Toisin sanoen suunnitelmallisuus on yrityksen tai organisaation toimintaa
koossa pitävä voima, ja keino varmistaa toiminnan suunta erilaisten näkemysten ja
vaihtoehtojen ristiaallokossa. Suunnitelmallisuuden huono puoli on, ettei se edistä
oppimista organisaatiossa, jolloin liiketoiminnan kannattavuudelle ja jatkuvuudelle
kriittiset havainnot ja tiedot voivat jäädä huomaamatta ja hyväksikäyttämättä. Edellä
mainitusta on seurauksena, että suunnitelmallisuus ei sovellu nopeasti tai jatkuvasti
muuttuvissa toimintaympäristöissä käytettäväksi, vaan se on parhaimmillaan
tilanteissa, joissa toimintaympäristö ei muutu tai sen muutokset ovat vähäisiä.
Monipuolisemman

ja

täydellisemmän

kuvan

luomiseksi

strategiaprosessista

tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, on suunnitelmallisuuden syvällisempi
ymmärtäminen tarpeellista.
Edellä mainittu toteamus monipuolisesta ja täydellisestä kuvasta pätee myös
seuraavaan kappaleeseen, jossa tutustutaan strategiaprosessin toiminnasta nousevaan
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luonteeseen, tai toisin sanoen sen emergenttiin puoleen. Emergenttisyys on se
ominaisuus tai toimintatapa, jolla organisaatio tai yritys varmistaa että sen
toiminnassa otetaan huomioon ajantasaisin ja oleellisin tieto päätösten ja
toimenpiteiden tekemiseksi. Oleellisin ja uusin tieto toimintaympäristön muutoksista
on niiden organisaation henkilöiden saatavilla ja hallussa, jotka ovat läheisimmässä
kanssakäymisessä organisaation toimintaan oleellisesti vaikuttavista organisaation
ulkopuolisista tahoista ja ympäristöistä. Tästä johtuen monipuolisen kuvan ja
näkemyksen

luominen

strategiaprosessista

tutkimuskohteen

analysoimiseksi

edellyttää emergenttisyyden käsittelyä.
2.3

Emergenttisyys strategiaprosessissa

Edellisessä kappaleessa tarkasteltiin strategiaprosessin suunnitelmallisuutta, ja tässä
kappaleessa syvennytään strategiaprosessin toiseen laitaan, emergenttisyyteen.
Lisäämällä

emergenttisyyden

tutkimuksessa

käytettävään

teoreettiseen

viitekehykseen, jota käytetään myöhemmässä vaiheessa tutkimuksen tulosten
analysointiin, saadaan tarkasteluun mukaan toinen puoli strategiaprosessista, joka tuo
esille operatiivisen henkilöstön roolia, merkitystä ja painoarvoa strategian tai
toiminnan suunnan luomisessa.
Regnér (2003) tutki strategiaprosessia organisaation eri osastojen näkökulmista.
Hänen mukaansa strategian luonti organisaation reuna-alueilla on ulkoisista
lähtökohdista nousevaa ja tutkimukseen perustuvaa. Organisaation ulkoreunoilla
toimivat henkilöt, kuten alemman ja keskitason johtajat, tekniset henkilöt tai muut
liiketoiminnan

operatiivisissa

tehtävissä

toimivat,

keskittyvät

strategisissa

toimenpiteissään ja tiedon keräyksessään ulkopäin tulevan tiedon keräykseen ja
sisäistämiseen. Tiedon lähteet ovat toimialan konsultit, asiakkaat, kilpailijat sekä
toisaalta tärkeitä ovat myös muiden toimialojen vastaavat toimijat. Toiminta pyrkii
jatkuvan kanssakäymisen tai yhteistyön kautta saamaan tietoa ulkoisilta toimijoilta
osaamisten kehittämiseksi. Vaihtoehtoisesti tarvittavaa osaamista voidaan hankkia
yritysostojen tai muiden osaamisen hankintakeinojen kautta. Organisaation reunaalueiden henkilöstön tiedonkeräys on omakohtaista ja suoraa tietoa, joka ei perustu

25
kolmansien osapuolien keräämiin raportteihin tai ennusteisiin. (Regnér 2003: 66 67.)
Regnérin mukaan tunnusomaista reuna-alueiden strategiselle toiminnalle on
kokeellinen tutkimus, sisältäen kokeiluja ja menettelytavallisia keinoja selvittääkseen
uusia toimintamalleja tai teknologioita. Kokeilujen myötä tulleista uusista
havainnoista ja kokemuksista organisaation reuna-alueiden johto tekee ja sopeuttaa
uusia strategisia tulkintoja. Tiedon lähteet ovat monipuolisia ja usein epävirallisia,
kun taas strategioiden määrittelyn lähtökohtana ei pidetä käytössä olevia määrittelyjä
vaan johto pyrkii luomaan uusia strategisia määrittelyjä ja edistämään niiden käyttöä
myös muissa organisaation osissa. (Regnér 2003: 69.)
Jarzabkowski (2008) käyttää termiä vuorovaikutteinen strategiaprosessi kuvaamaan
sitä kuinka johto pyrkii saamaan organisaation jäsenet toteuttamaan strategiaa
toimenpiteissään.

Vuorovaikutteinen

strategiaprosessi

muokkaa

käsitteiden

merkityksiä, voimasuhteita ja normeja, joiden kautta organisaation jäsenet toteuttavat
strategiaa. Vuorovaikutteinen strategiaprosessi antaa johdolle mahdollisuuden
toteuttaa resurssien jakoa suostuttelun ja valtasuhteiden kautta.(Jarzabkowski 2008:
629.)
Emergenttisyys voi olla myös suunnitelmallisista luonteeltaan, eli johto voi tietoisilla
toimenpiteillään edesauttaa emergenttien toimintatapojen käyttöä ja sitä kautta antaa
tilaa ideoiden nousemiselle koko organisaatiosta. Esimerkiksi Andersen (2004)
käyttää termiä hajautettu strategian luonti määrittelemään päätösjärjestelmää, jossa
tärkeät strategiset vaikutteet nousevat organisaation alempien tasojen johtajilta.
Keskijohdon osallistuminen organisaation strategisen päätöksenteon prosesseihin
tapahtuu päätöksiin osallistumalla ja sitä kautta vaikuttamalla strategisiin
lopputuloksiin. Toinen hajautettua strategian luontia määrittelevä seikka on
keskijohdon mahdollisuus aloitteiden tekemisiin ilman ylemmän tason johdon lupaa,
toisin

sanoen

jaettu

päätöksentekovalta

aloitteentekokyvyn. (Andersen 2004a: 1274.)

mahdollistaa

keskijohdon
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Yhteenvetona voidaan sanoa, että emergenttisyys strategiaprosessissa ilmenee
vastuun, päätösvallan sekä tiedon jakona organisaatiossa parhaan mahdollisen
lopputuloksen

aikaansaamiseksi.

Emergenttisyys

on

strategiaprosessin

ominaisuuksien jatkumolla toinen ääripää tarkasteltaessa sitä kontrollin, vastuun- ja
vallanjaon, tiedon laadun, tiedonvaihdon luonteen ja muiden ominaisuuksien kautta.
Emergenttisyydessä vastuu ja valta ovat hajautettua ja jaettua, tieto on hiljaista
luonteeltaan ja sen vaihto on vapaamuotoista ja hierarkioista vapaata. Nopeasti
muuttuvan toimintaympäristön sekä toiminnassa tarvittavan tiedon suuren määrän ja
sen jatkuvan muuttumisen vuoksi hajautettu päätöksenteko mahdollistaa eteen
tulevien mahdollisuuksien tehokkaan hyväksikäytön, kun organisaation jäsenet
pystyvät ottamaan vastuuta ja tekemään itsenäisesti ja siten nopeasti päätöksiä näiden
mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Tehokkuuteen vaikuttaa myös prosessissa
käytettävän tiedon laatu. Tilanteita ovat ratkaisemassa henkilöt, jotka ovat jatkuvasti
ja tiiviistä kiinni jokapäiväisessä tekemisessä, ja jotka sitä kautta omaavat hiljaista
tietoa toiminnan perusteista, toisin sanoen heillä on parhaat ja ajankohtaisimmat
tiedot oikeiden tai vähiten väärien päätösten tekemiseen.
Edmondsonin (2008) mukaan turvallisissa ympäristöissä ihmiset ovat halukkaita
tarjoamaan ideoitaan, kysymään, kyseenalaistamaan ja jopa epäonnistumaan. Näistä
epäonnistumisista sitten kuitenkin opitaan. Turvalliseksi olonsa tuntevien ihmisten
rohkaisu oppimiseen tapahtuu avoimuuden, nöyryyden, uteliaisuuden ja huumorin
kautta. Turvallisessa ympäristössä ihmisten vastuuntunto asioista täytyy olla
korkealla tasolla, koska asioiden kontrolloinnin kautta ei voida toiminnan tasoa
mitata. Turvallinen toimintaympäristö, jossa on luottamusta ja keskinäistä
kunnioitusta, mahdollistaa vaikeiden asioiden esille ottamisen, ja kovien tavoitteiden
asettamisen. Johtoasemassa olevien viestit toiminnasta ovat tärkeitä turvallisen
ympäristön luonnissa, erityisesti lähimmän esimiehen merkitys asialle on suuri.
Tämä korostaa keskitason johtajien merkitystä koko organisaation toiminnassa,
koska juuri heidän kauttaan toiminnan toteutus järjestetään.(Edmondson 2008: 64 65.)
Ensimmäinen askel psykologisen turvallisuuden luomiseksi on selkeästi tunnustaa ja
viestiä, ettei valmiita vastauksia organisaatiota kohtaaviin haasteisiin ole. Omien
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epäonnistumisten ja vajavaisuuden tunnustaminen toimii esimerkkinä alaisille ja
rohkaisee heitä myös toimimaan samoin. Toinen vaihe on suorien, ei-johdattelevien
kysymysten esittäminen, siten että organisaation tai ryhmän mielipiteet ja ehdotukset
pääsevät aidosti esille ja tulevat kuulluiksi. Yrittämisen ja jopa siinä epäonnistumisen
avoin viestiminen kertoo uusien ideoiden olevan aina tervetulleita. (Edmondson
2008: 64 -65.)
Tässä kappaleessa tarkasteltiin emergenttisyyden ilmenemistä strategiaprosessissa, ja
sen ilmentymiä. Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan strategiaprosessin luonnetta
käytännön toiminnassa yrityksissä ja organisaatioissa. Strategiaprosessi käytännössä
on hyvin useasti samaan aikaan sekä suunnitelmallinen että emergenttinen.
Strategiaprosessin painopisteen tulisi vaihdella sen mukaan mikä kulloinenkin tarve
on.
2.4

Strategiaprosessi rakentuu niin emergentistä kuin suunnitelmallisesta
puolesta

Tässä alaluvussa tarkastellaan strategiaprosessin luonnetta ja ominaisuuksia
syvällisemmin siitä näkökulmasta, että strategiaprosessi tuskin koskaan on puhtaasti
emergenttiä tai suunnitelmallista, vaan kyseiset puolet täydentävät toisiaan
muodostaakseen tehokkaan keinon luoda strategioita.

Lisäksi tarkastellaan

syvällisemmin johdon roolia emergenttisyyden ja suunnitelmallisuuden kannalta,
toisin sanoen kuinka johdon tehtävät ja roolit saavat eri muotoja strategiaprosessin
luonteesta riippuen. Lyhyesti sanottu tarkastellaan siis kuinka organisaation sisäiset
asiat vaikuttavat strategiaprosessiin ja kuinka se puolestaan vaikuttaa organisaation
rakenteeseen, kulttuuriin sekä toimintapoihin.
Mintzberg et al. (1985) mukaan todellisuudesta ja käytännön elämästä ei
todennäköisesti löydy täysin suunnitelmallista tai emergenttiä strategiaa puhtaana
vaan käytettävät strategiat ovat näiden kahden ääripään välissä. Tosi elämän
strategiat vaihtelevat eri muuttujien ympärillä. Näitä muuttujia ovat johdon
tarkoitusten täsmällisyys, konkreettisuus, selkeys sekä organisaation halu tai kyky
jakaa tarkoitukset. Myös organisaation ja sen suorittamien toimenpiteiden kontrollin

28
ja johtamisen keskittymisellä, kokonaisvaltaisuudella sekä lujuudella on vaikutusta
strategioiden määrittelyssä, kuten on myös organisaation ympäristön suotuisuudella,
kontrolloitavuudella ja ennustettavuudella. (Mintzberg & Waters 1985: 257 - 258.)
Whittingtonin (2001) mukaan klassisen koulukunnan näkemyksessä korostuu yrityssuunnittelun

ja

taloudellisen

suunnittelun

tehokkuus

strategisten

päätösten

tekemisessä. Eri tekniikoiden ja muodollisten suunnitteluprosessien kautta on
mahdollista tehdä erillisiä objektiivisia päätöksiä pitkän aikavälin voittojen
maksimoimiseksi

yritystoiminnassa.

Kun

taas

prosessuaalisen

koulukunnan

näkemyksessä rationaalinen ja muodollinen päätöksenteko on harvoin merkittävää
toiminnan tavoitteiden saavuttamisessa, vaan strategiat nousevat tai ilmestyvät
tapahtumien johdonmukaisuuksien kautta, jolloin rationaaliseen ja muodolliseen
päätöksentekoon luottamisen sijaan tulisi pyrkiä pysymään mahdollisimman lähellä
käytännön toimintaa strategian luonnissa.(Whittington 2001: 57, 72.)
Myös Maritz et al. (2011) mukaan yritysten tosi elämän strategian luonnissa on niin
suunnitelmallisen kuin emergentin strategiaprosessin piirteitä. Suunnitelmallisen
strategian puolelta tulee täsmällisten tavoitteiden ja keinojen määritteleminen, kun
taas emergentin strategian puolelta tulee joustavat suunnittelurakenteet sekä
muutosten suvaitseminen. Strategian tehokkuuden varmistamiseksi puolestaan
yhteisen näkemyksen ja hyväksynnän saaminen on myös tärkeää yrityksille. (Maritz
ym. 2011: 108 - 109.)
Andersenin (2004) mukaan organisaation strategisen päätöksenteon järjestelmä voi
pitää sisällään niin keskitetyt strategisen suunnittelun menetelmät kuin hajautetun
päätöksenteonprosessit.

Organisaation

painotukset

strategisten

suunnittelumenetelmien, päätöksiin osallistumisien sekä hajautetun päätöksenteon
valtuutuksien kanssa muodostavat organisaation strategian muodostumisen prosessin.
(Andersen 2004a: 1275 - 1276.)
Maritz et al. (2011) korostavat tarkoituksellisen (deliberate) strategian puolia
organisaatioiden hallinnon ja toiminnan kontrolloinnin järjestämisessä. Tavoitteiden
täsmällisyys niin ylemmällä tasolla kuin alemmallakin tasolla auttaa selkeiden
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tavoitteiden ja menetelmien kautta järjestyksen rakentamisen organisaation
prosesseihin, helpottaen siten organisaation toiminnan kontrollointia ja ohjausta.
Emergenttien strategioiden heikommat puolet tulevat esille toiminnan ohjauksessa ja
kontrolloinnissa, kun täsmällisiä tavoitteita ja menetelmiä ei etukäteen määritellä,
hankaloittaen toiminnan arviointia ja korjaavien toimenpiteiden tekemistä ajoissa.
(Maritz ym. 2011: 108 - 110.)
Johdon rooli
Mintzberg et al.(1985) mukaan useiden henkilöiden ajatustyön tuloksena ja
hierarkioissa

syntyneet

suunnitelmalliset

strategiat

ovat

jäykempiä

ja

muuttumattomampia kuin yhden tai muutamien henkilöiden luomiin strategioihin
perustuvat visiot, joita voidaan muuttaa nopeastikin. Tämä sopeutuminen on
riippuvainen yrityksen johdon kyvystä oppia ja sopeutua, luonnollisesti myös
yrityksen johdon vaihtumisen kautta strategiaprosessi muokkautuu väistämättä.
Strategiaprosessia myös jäykistää ja sen sopeutumiskykyä heikentää strategian
toimeenpanon ja suunnittelun toteuttamisen erotuksesta organisaatiossa. Tämä luo
tarpeen erilaisille suunnittelu- ja kontrolli- menettelytavoille, joiden myös on
muututtava

strategian

muuttuessa,

jolloin

toiminta

muutostilanteissa

hidastuu.(Mintzberg & Waters 1985: 260 - 261)
Mintzberg et al. (1985) mukaan organisaation johdon pystyessä tehokkaasti
toiminnan

ohjaukseen

strategiat

yleensä

muistuttavat

tyypiltään

enemmän

suunnitelmallista strategiaa, kun taas tilanteissa, joissa johdon kyky toiminnan
ohjaukseen

on

rajoitetumpaa,

strategiat

omaavat

enemmän

emergenttejä

ominaisuuksia. Valvonta ja kontrollointi-toimenpiteet keskitetään siihen että johdon
toiminnalle asettamia rajoja ja suuntaviivoja kunnioitetaan. Johdon reagoinnilla
asetettujen rajojen ylittämisiin voidaan vaikuttaa toimintaan ohjaavasti. Niin
toiminnan selvällä kieltämisellä, tilapäisellä toiminnan sallimisella kuin uuden
toiminnan lisäämisellä alkuperäiseen visioon osoitetaan vision mukautuvuutta ja
strategista oppimista. Jyrkällä suhtautumisella organisaation jäsenten rajojen
ylityksiin

voidaan

menettää

hyviä

mahdollisuuksia

sekä

kosketuspinta
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toimintaympäristöön, kun taas liian löysä linjaus voi merkitä toiminnan liiallista
rönsyilyä. (Mintzberg & Waters 1985: 263.)
Jarzabkowskin (2008) mukaan ylin johto voi varmistaa henkilöstön strategian
mukaisen

toiminnan,

kehittämällä

kiinnittämällä

hallinnollisia

huomion

menetelmiä.

henkilöstön
Hallinnollisten

toimintaan

sekä

toimenpiteiden

muokkaaminen tapahtuu yhteistyössä ylimmän johdon ja organisaation välillä
keskustelujen kautta. Näissä keskusteluissa määritellään resurssien jaon periaatteita
ja organisaation osastojen toimintaa, jotta ne molemmat rakentuvat jaettujen
käsitteiden ja yhteisten periaatteiden varaan. (Jarzabkowski 2008: 637.)
Jarzabkowskin (2008) mukaan yhdistävä strategia on yhtäaikaista suoraa
kanssakäymistä organisaation jäsenten kanssa suoritusmittauksen ja hallinnollisten
menettelytapojen perusteista ja tavoitteista. Johto keskittyy organisaation jäsenten
strategiaa muuttaviin toimenpiteisiin ja samanaikaisesti pyrkivät kehittämään
toimintatapoja, joilla sisällyttää uudet toiminnot osaksi resurssien jakamisen
päätöksentekoa.

Uuden toiminnan merkityksiä ja arvoperusteita johtamalla

organisaation johto varmistaa että resurssien jaon muutokset vastaavat muutoksia
toiminnan hyväksyttävyydessä, kuten sosiaalisessa paineessa hoitaa omaa osaa
toiminnassa ilman että siitä aiheutuu haittaa tai kustannuksia organisaation muille
osille. Organisaation johto siis pyrkii muuttamaan organisaation toimintatapa
rakenteita, samalla pyrkien muuttamaan itse toimintaa, joissa edellä mainitut
rakenteet ilmenevät. (Jarzabkowski 2008: 630.)
Mintzberg et al. (1985) mukaan organisaation johdon reagointi muiden jäsenten
tekemiin aloitteisiin kertoo paljon yrityksen strategiaprosessin luonteesta. Sallimalla
kokeilut osoitetaan että strategia ei ole pelkästään ylimmän johdon asia vaan siihen
voivat myös muut organisaation jäsenet vaikuttaa. (Mintzberg & Waters 1985: 263.)
Maritz et al. (2011) mukaan organisaation jäsenet arvostavat strategian yhdistävää
vaikutusta, joka puolestaan korostaa organisaation johdon roolia toiminnan
motivoinnin ja toiminnan tavoitteiden, suunnan ja merkityksen luojana. Rooli on
tärkeä, koska organisaation jäsenten noudatetun strategian hyväksyntä lisää
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ymmärrystä organisaation tarkoituksesta, sekä johtaa epäsuoraan sopimukseen
strategian tavoitteista. Strategian hyväksynnällä on merkitystä myös organisaation
jäsenten suhtautumisessa riskien ottamiseen. Johdon tulisi ottaa huomioon, että
henkilöt, jotka hyväksyvät ja luottavat strategiaan ovat rohkeampia päätöstensä
teossa ja siten voivat ottaa suurempia riskejä toiminnassaan. Emergenttejä
strategioita käytettäessä korostuu entisestään yhteisen strategian hyväksymisen tarve,
korostaen siten johdon roolia merkitysten luojana.(Maritz ym. 2011: 108 - 110.)
Maritz et al. (2011) mukaan johtajan rooli arkkitehtinä on vastata suunnitelmallisen
strategian muotoilusta, linjaten organisaation rakennetta tukemaan organisaation
tavoitteiden saavuttamista. Emergenttien strategioiden tapauksessa johtajan roolia
arkkitehtinä

on

vaikeampi

toteuttaa,

koska

strategiat

kehittyvät

ennalta

määrittelemättömissä paikoissa organisaatiossa mahdollisesti ilman johtajan panosta
tai tietoisuutta. Johdon arkkitehdin rooli korostuu emergenttejä strategioita
käytettäessä strategian tarkoituksen ja sen seurauksien viestimisessä organisaation
sidosryhmille. Täsmällisten tavoitteiden tai konkreettisen vision puute lisää riskiä
ohjeiden noudattamatta jättämiselle tai näkemyseroille, jolloin johtamisen ja
viestinnän merkitys organisaation ohjauksessa kasvaa. (Maritz ym. 2011: 108 - 110.)
Maritz et al. (2011) mukaan johtajan rooli voi emergentissä strategiassa olla muutosagentti, joka johtaa joustavampaan strategian luontiin. Suunnittelurakenteiden
joustavuus mahdollistaa organisaatioiden nopean reagoinnin toimintaympäristön
muutoksiin. Valtuuttamalla alemman tason johtajat oma-aloitteisuuteen ja päätösten
tekoon mahdollistetaan johtajan toimiminen muutos-agentin roolissa ja reagoiminen
ajoissa kaikkien organisaation sidosryhmien muuttuviin vaatimuksiin. (Maritz ym.
2011: 108 - 110.)
Mintzbergin et al. (1985) mukaan keskijohdon rooli strategiaprosessin eri puolien
yhdistämisessä on merkittävä. Keskijohto toimii uusien liiketoiminnan kehittämisen
kannalta oleellisten ideoiden ja uuden tiedon yhdistäjänä, toisin sanoen toiminnan
tavoitteena on nostaa alhaalta ylöspäin kohti organisaatiotason strategiaa niitä
aloitteita, jotka vievät liiketoimintaa eteenpäin. Toisaalta keskijohdon rooli on myös
toimia toiseen suuntaan strategiaprosessissa, eli varmistaa että ylhäältä alaspäin
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etenevät strategiset tavoitteet ja suunnitelmat tulevat otetuksi operatiivisessa
toiminnassa huomioon ja käytäntöön. Keskijohdon toiminnassa yhdistyvät niin
emergenttisen kuin suunnitelmallisen strategiaprosessin arvot enemmän kuin muiden
organisaatiotasojen toiminnassa. (Mintzberg & Waters 1985: 260 - 261.)
Hutt et al. (1988) mukaan organisaation johto voi edistää autonomista strategista
käyttäytymistä

organisaatiossaan

sallimalla

alaisilleen

riskien

ottamisen.

Sitoutuminen strategiaan puolestaan tapahtuu nopeammin autonomisen strategisen
käyttäytymisen myötä kuin ylhäältäpäin käynnistettyjen strategisten hankkeiden
tapauksessa. Esimerkiksi onnistunut asiakasesittely voi luoda konkreettisen näytön
tuotteen potentiaalista, kun taas ylhäältäpäin johdettujen strategisten aloitteiden
analyysiin käytetään todennäköisemmin enemmän systemaattisia ja muodollisia
keinoja. Huonona puolena alhaaltapäin lähtevissä liiketoiminta innovaatioissa on
niiden hankala ennustettavuus. Niitä voidaan rohkaista ja vaalia, mutta niitä ei voi
suunnitella täsmällisesti. Tiedonsiirron ja eri organisaation osastojen välisen
tiedonvaihdon mahdollistaminen edesauttaa alhaaltapäin lähtevien innovaatioiden
kehittymistä. (Hutt ym. 1988: 16 - 17.)
Mintzberg (1992) määrittelee johdon tehtäviä strategian rakentamiseksi tai
kehittämiseksi (crafting). Johdon tulee osallistua päivittäiseen toimintaan ja oppia
organisaationsa ja toimialansa toiminnasta henkilökohtaisen osallistumisen kautta.
Vakauden hallinnalla yrityksen johto pyrkii saamaan organisaation toimimaan
mahdollisimman tehokkaasti nykyisten strategioiden toteuttamiseksi. Jatkuvat
muutokset haittaavat yksityiskohtiin paneutumista ja sitä kautta haittaavat toiminnan
tehokkuuden saavuttamista. Tätä kautta vakauden hallintaan kuuluu oleellisena osana
tietoisuus ja näkemys siitä, koska on aika ylläpitää tasapainoa, ja koska on aika
muutokselle. (Mintzberg & Quinn 1992: 112 - 114.)
Edellä mainitun tietoisuuden aikaansaamiseksi on oleellista havaita muutokset ja
epäjatkuvuuskohdat toimintaympäristössä. Muutoksen ollessa yleensä jatkuvaa mutta
toisaalta

epäsäännöllistä

ja

järjestymätöntä,

tärkeäksi

osaamiseksi

nousee

liiketoiminnalle ja sen jatkuvuudelle oleellisten muutosten huomaaminen ajoissa
kaikkien muiden epäoleellisten ja väliaikaisten muutosten joukosta. Oleelliseksi
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asiaksi nouseekin tämän myötä sen hetkiseen toimintaan vaikuttavien asioiden
osaaminen ja tietämys, jotta epäjatkuvuuksien ja muutosten tunnistaminen ja
erottaminen onnistuu. Strategista tietämystä ja osaamista omasta liiketoiminnasta ja
toimintaympäristöstä ei saa pelkkiä raportteja lukemalla, vaan melkein ainoastaan
päivittäisen osallistumisen ja henkilökohtaisen tietämyksen kautta voi saada tietoa
päätöksenteon tueksi. (Mintzberg & Quinn 1992: 112 - 114.)
Tunnistamalla toiminnan trendit ja kehityslinjat puolestaan johto hallitsee strategiaa
havaitsemalla yksittäisten strategioiden nousun organisaatiossaan, ja tarpeen mukaan
auttaa niitä kehittymään tai puuttuu niiden kehitykseen. Liian nopea kehityksen
keskeyttäminenkin voi olla haitallista, koska todellisten vaikutusten ilmeneminen voi
tapahtua viiveellä. Toisin sanoen yrityksen johdon täytyy luoda organisaatioonsa
toiminta ilmapiiri, jossa eri strategiat voivat kehittyä. Keinoja tämän toteuttamiseen
ovat joustavat organisaatiorakenteet, luovien ihmisten palkkaaminen, väljien
kokonaisstrategioiden luominen ja huomion kiinnittäminen organisaatiosta nouseviin
strategioihin. Muutoksen ja jatkuvuuden yhteensovittamisella organisaation johto
puolestaan hallitsee muutoksen ja strategioiden oikeaa ajoitusta. Organisaation tai
yrityksen täytyy olla valmis muutokseen ennen kuin se voidaan onnistuneesti
toteuttaa. Liiallinen jatkuvuuden tai muutoksen suosiminen päätyy lopulta yrityksen
vahingoksi. Kaavojen tunnistamisen kautta johto voi tunnistaa oikean hetken hylätä
vanhat strategiat uusien nousevien strategioiden tieltä.(Mintzberg & Quinn 1992: 112
- 114.)
Organisaation kulttuuri, prosessit ja toimintamenetelmät, sekä niiden vaikutus
strategiaprosessin onnistumiseen
Maritz et al. (2011) mukaan organisaatioissa, joissa yhteistyötä ja keskinäiseen
riippuvuuteen

perustuvaa

toimintaa

arvostetaan

paljon,

noudatetaan

todennäköisemmin suunnitelmallista strategiaa täsmällisempine tavoitteineen ja
keinoineen. Vakauden ja ennustettavuuden arvostaminen voi myös johtaa
organisaation noudattamaan suunnitelmallisen strategian mukaisia täsmällisiä
tavoitteita ja keinoja, jopa joustavuuden kustannuksella. Epävakauden ja
ennustamattomuuden hyväksyminen puolestaan mahdollistaa enemmän emergentin
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strategian

luonnin

organisaatiossa

mahdollistaen

paremman

sopeutuvuuden

muuttuviin toimintaympäristöihin. Organisaatioissa, joissa oma-aloitteista tai
yksilöllistä toimintaa arvostetaan, täsmällisten tavoitteiden tai toimintakeinojen
määrittely on vähäisempää, viitaten emergenttien strategioiden suurempaan
todennäköisyyteen. (Maritz ym. 2011: 108 - 110.)
Regnérin (2003) mukaan strategiset toimenpiteet organisaation laidoilla kehittävät ja
työntävät strategisia kysymyksiä eteenpäin, kun taas jotkut yksittäiset tapahtumat
voivat olla ratkaisevia organisaatiotason strategian muotoutumiselle. Nämä
tapahtumat voivat olla jokapäiväisiä toimenpiteitä, joiden erottaminen muista
vastaavista tapahtumista ei välttämättä ole etukäteen mahdollista, mutta joiden kautta
uusi toteutunut strategia on lähtenyt muotoutumaan. Eroavaisuudet strategian luonti
keinoissa ja tiedon yhdistämiskeinoissa organisaation ulkoreunoilla olevien osien ja
ylimmän

johdon

välillä

aiheuttavat

eroavaisuuksia

strategisten

päätösten

perusteluissa, merkitysten muodostamisessa ja omaksutussa tiedossa. Tästä voi olla
seurauksena jatkuvaa jännitettä ja sitä kautta vastakkainasetteluja toiminnan aikana,
mutta monesti nämä ristiriidat osoittautuivat niiksi käännekohdiksi, joista
organisaatiotason strategia sai uuden suunnan. (Regnér 2003: 74.)
Organisaation laidoilla toimivien induktiivinen strategiaprosessi yksin ei riitä
luomaan strategisia muutoksia, kuten ei myöskään organisaation ylimmän johdon
keskitetty strategiaprosessi, vaan näiden yhdistelmän kautta strategian luonti
tapahtuu. Organisaation reuna-alueiden induktiivinen strategiaprosessi operatiivisentason prosesseineen ja käytäntöineen auttaa yhdistämään, koordinoimaan ja
sulauttamaan yhteen uutta tietoa uudeksi strategiseksi tiedoksi, käyttäen lähteenään
organisaation ulkopuolisia toimijoita ja toimialoja. Organisaation keskellä, ylimmän
johdon harjoittama deduktiivinen strategiaprosessi puolestaan tukee nykyisen tai
saavutetun tiedon hyödyntämistä soveltamisen, kehittämisen ja täydentämisen kautta.
(Regnér 2003: 76 - 77.)
Ristiriidat uusien ja vanhojen toimintatapojen ja – kulttuurien välillä eivät ole
ainutlaatuisia, vaan ne ovat strategiaprosessin ja muutosten mukanaan tuomia
ilmiöitä. Jarzabkowskin (2008) mukaan valitun strategisen lähestymistavan valintaan
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ja sitä kautta strategianprosessin onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi aiemman
strategian asema organisaatiossa. Strategian asema organisaatiossa näkyy jäsenten
suhtautumisessa siihen, toisin sanoen kuinka arvokkaana sen tavoitteiden
saavuttamista pidetään verrattuna muihin toimintoihin tai kuinka kyseisen strategisen
toiminnon suorittajia organisaatiossa arvostetaan. Vahvan sitoutumisen tilanteessa
nykyinen strategia on voimakkaasti sitoutettu organisaation toimintatapoihin ja
järjestelmiin sekä organisaation jäsenten arvoihin, normeihin ja tarkoituksiin.
(Jarzabkowski 2008: 632.)
Vänttinen et al. (2009) mukaan strategiaprosessin onnistumiseen vaikuttaa kaikkien
organisaation jäsenten osallistuminen ja toiminta strategian muodostamisessa.
Mekanistinen, ylhäältä alas etenevä suunnitteluprosessi ei edistä muutoksia,
oppimista ja innovaatioita organisaatioissa, kuten ei myöskään halukkuutta osallistua
strategiaprosessiin. Johtotason henkilöt yleensä pitävät strategiaprosessia ja siihen
osallistumista tärkeänä operatiivisenkin toiminnan kannalta, kun taas suorittavan
tason henkilöstö ei pidä strategiaprosessia tärkeänä toimintansa kannalta. Suorittavan
tason henkilöstön rooli strategiaprosessissa on merkittävä uuden oppimisen ja tiedon
saamisen kannalta. Suorittavan tason henkilöstöllä on paras tuntemus operatiivisesta
toiminnasta sekä paras ja ajankohtaisin tieto asiakastarpeista asiakasrajapinnassa
toimimisen ansiosta. Tästä johtuen suorittavan tason henkilöstön näkökulma ja sitä
kautta osallistuminen strategiaprosessiin on arvokasta. (Vänttinen & Pyhältö 2009:
788 - 789.)
Jarzabkowskin (2008) mukaan organisaation ja sen jäsenten löysä tai heikko
sitoutuminen nykyiseen toimintatapaan tai strategiaan helpottaa vuorovaikutteisen
lähestymistavan käyttöä strategian luonnissa, koska organisaation tai sen jäsenten
toimintatavat tai -järjestelmät eivät ole voimakkaasti sitoutuneet nykyiseen
strategiaan eivätkä siten ole ristiriidassa uusien lähestymistapojen kanssa. Vahvan
sitoutumisen tilanteessa tilanne on päinvastainen, nykyinen strategia on voimakkaasti
sitoutettu organisaation toimintatapoihin ja järjestelmiin sekä organisaation jäsenten
arvoihin, normeihin ja tarkoituksiin. Vuorovaikutteisen lähestymistavan tehtäväksi
tulee uuden strategian arvojen, tarkoitusten ja normien välittämisen lisäksi toimia
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vastavoimana aiemman strategian vastaaville asioille, jolloin toiminta hankaloituu.
(Jarzabkowski 2008: 632 - 634.)
Menettelytapoihin sitoutunut strategiaprosessi puolestaan onnistuu heikon tai löysän
sidoksen tilanteessa muokkaamaan tapajärjestelmiä, koska ne eivät ole voimakkaasti
aiemman strategian varaan rakentuvia. Strategiaprosessi muuttaa voimavarojen
jakauman muutoksen kautta voimatasapainoa organisaatiossa, toisin sanoen
muuttamalla resurssien jaon saatavuutta eri organisaation osissa. Nykyisen strategian
ollessa vahvasti sidoksissa toimintatapoihin ja – järjestelmiin, menettelytapoihin
perustuva strategiaprosessi ei pysty helposti uutta strategiaa sisällyttämään
organisaatioon, koska uutta strategiaa arvostetaan edellisen strategian arvojen ja
hyväksynnän kautta, jolloin uuden strategian mukaisia toimenpiteitä ei nähdä
tavoittelemisen arvoisina tai niitä voidaan jopa pitää haitallisina käytössä olevan
strategian ja arvopohjan kautta asiaa tarkasteltaessa.

Toimintatapojen- ja

järjestelmien muodollinen muutos ei siis saa muutosta itse toiminnassa aikaan
(Jarzabkowski 2008: 634 - 635.)
Jarzabkowskin (2008) mukaan yhdistävä strategiaprosessi pystyy saamaan strategian
muutoksen aikaan niin vahvan kuin heikonkin sitoutumisen olosuhteissa.
Käyttämällä hyväksi organisaation nykyistä tapajärjestelmää ja arvoja muutosten
aikaansaamiseksi niin toiminnallisella kuin menettelytapajärjestelmänkin tasolla,
organisaation johto voi vähentää tapajärjestelmän mukanaan tuomaa vastustusta
muutokselle sekä hienovaraisesti muokata tapajärjestelmää tukemaan uuden
strategian arvoja, normeja ja merkityksiä. Yhdistämällä tavoitellun strategian
mukaiset teot niin organisaation kuin sen yksittäisten jäsenten arvostamiin arvoihin,
esimerkiksi palkitsemisjärjestelmän tai resurssien lisäyksen kautta, luodaan
hyväksyntää uuden strategian mukaiselle toiminnalle. Uuden toimintamallin tai
strategian

tarpeen

korostamisella

voidaan

edelleen

auttaa

toiminnan

hyväksyttävyyden ja arvostuksen kasvua organisaatioissa, kuten myös organisaation
mielipidevaikuttajien saamisella mukaan toimintaan. Erilaisilla menettelytavallisilla
keinoilla, kuten tulosmittareilla, tehdään erot eri organisaation toimijoiden välillä
läpinäkyviksi ja kaikkien saataville, jolloin sosiaalisen paineen tai sitoutumisen
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kautta uuden strategian mukaiset toiminnot ja tavoitteet nähdään tavoittelemisen
arvoisena. (Jarzabkowski 2008: 635 - 636.)
Tässä alaluvussa tarkasteltiin strategiaprosessin ominaisuuksia ja luonnetta siitä
näkökulmasta, että se koostuu niin suunnitelmallisesta kuin emergentistä puolesta.
Molempia puolia tarvitaan organisaatioiden toiminnan jatkuvuuden ja toiminnan
tehokkuuden varmistamiseksi. Lisäksi käytiin läpi johdon eri rooleja ja tehtäviä
strategiaprosessin ohjaamisessa niin

suunnitelmallisesti

kuin

emergenttisesti

toimittaessa. Lisäksi tarkasteltiin organisaation kulttuurin, sisäisten prosessien ja
menetelmätapojen vaikutusta strategiaprosessin tehokkuuteen.
Syvällisemmän näkemyksen luomiseksi strategiaprosessista, seuraavassa alaluvussa
tarkastellaan strategiaprosessin muutosta niin toimintaympäristön kuin yrityksen
itsensä muutosten kautta.
2.5

Strategiaprosessin muutos

Tässä alaluvussa tarkastellaan strategiaprosessin muuttumista yrityksen itsensä
muutosten vuoksi, kuin myös yrityksen toimintaympäristön muutosten takia.
Tutkimuksessa tämän asian käsittely on oleellista, koska yrityksiin ja ihmisiin
sitoutuneena asiana strategiaprosessia ei voi ymmärtää syvällisesti ymmärtämättä sen
yhteyksiä yrityksiin ja niiden toimintaympäristöihin.
Mintzberg et al. (1985) mukaan strategiaprosessiin ja strategioihin vaikuttaa vahvasti
toimintaympäristö. Jopa siinä määrin, että organisaation johdon kontrolli tai
toimenpiteet vaikuttavat vähemmän toimintastrategioihin kuin mitä ympäristö
ulkopäin

pakottaa.

Ympäristön

eri

inhimilliset

toimijat

voivat

pakottaa

tarkoituksellisesti organisaation noudattamaan tiettyä strategiaa tai toimintaympäristö
voi itsessään rajoittaa organisaation vaihtoehtoja toiminnan järjestämisessä tai
strategian valinnassa. Ympäristö ei sulje pois kaikkia mahdollisuuksia mutta se ei
myöskään mahdollista kaikkien ratkaisuiden valitsemista kaikissa tilanteissa.
Toimintaympäristö siis aina asettaa omat rajoituksensa valitulle strategialle.
(Mintzberg & Waters 1985: 268 - 269.)
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Andersen (2004) tuo esille hajautetun päätöksenteon valtuutuksen positiivisia
vaikutuksia muuttuvissa toimintaympäristön tilanteissa. Toisin sanoen keskijohdon
mahdollisuus aloitteiden tekemiseen ilman ylemmän johdon etukäteistä hyväksyntää
vaikuttaa

myönteisesti

taloudelliseen

menestykseen

tilanteissa,

joissa

toimintaympäristö on muutoksessa. Aloitteiden tekeminen parantaa toiminnallista
reagointia muutoksiin ja parantaa organisaation tehokkuutta. Tehokkuuden
parantuminen perustuu alemman tason johdon läheisyydellä operatiiviseen
liiketoimintaan ja heidän hyvään ja ajankohtaiseen tietämykseen toimintaympäristön
tilanteista, mahdollistaen olennaisten päätösten tekemisen. Toiminnallinen reagointi
nopeutuu,

kun

alemman

hyväksyntäprosessin

kautta

tason

johtajien

hyväksyntää

ei

tarvitse

toimenpiteilleen

hakea

hierarkkisen

ennen

toteutusta.

Toimintaympäristöissä, jotka muuttuvat ennalta arvaamattomasti ja voimakkaasti,
tämä logiikka pätee erityisesti. Päätösten tekoon osallistuminen ei puolestaan aina
paranna taloudellista tulosta organisaatioissa, koska osallistavat prosessit ovat
suhteellisen aikaa vieviä sekä resursseja sitovia, hidastaen sopeutumista muuttuviin
tilanteisiin.(Andersen 2004a: 1287 - 1288.)
Andersenin (2004) mukaan strategisten suunnitteluprosessien käyttö liittyy
taloudelliseen suorituskykyyn teollisuuden toimintaympäristöissä, jopa niin että
strategisen suunnittelun yhteys taloudelliseen suorituskykyyn on selkeämpi
dynaamisilla teollisuuden aloilla. Hajautetun päätöksentekoprosessin tehokkuus
puolestaan paranee, kun sitä käytetään yhdessä strategisten suunnitteluprosessien
kanssa, jolloin uudet aloitteet käyvät läpi rationaalisen analyysin, kyvykkyyksien
yhdistämisen sekä keskinäisten toimenpiteiden yhteensovittamisen. Päätöksen tekoon
osallistumisen ja strategisten suunnitteluprosessien yhdessä käyttäminen puolestaan
vaikuttaa negatiivisesti taloudelliseen suorituskykyyn. Hajautettu emergentti strategia
muodostaa strategisen suunnittelun kanssa toisiaan tukevan strategiaprosessin ja voi
tätä

kautta

parantaa

organisaation

suorituskykyä,

toimintaympäristöissä. (Andersen 2004a: 1288 - 1290.)

erityisesti

dynaamisissa
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Ulkoiset

muutokset

strategiaprosessiin

tulevat

kriisien

ja

toimialan

markkinatilanteiden muutosten kautta
McCarthyn (2003) mukaan strategian muotoutumisen prosessi yrityksissä vaihtelee
ajan ja tapahtumien myötä. Kriisit tai toiminnan suuntaa määrittelevät hetket ovat
hyvin yleisiä, ja nuo tilanteet aiheuttavat muutoksia johdon strategiseen ajatteluun ja
sitä kautta yritysten strategiaprosesseihin. Kriisien syyt ovat yleensä puutteita
yrityksen resursseissa; Raha, markkinointi ja johtaminen ovat pää-osa-alueet, joista
yritysten ongelmat ovat lähtöisin. Rahoituksen ongelmat voivat johtua pääomien
vähäisyydestä tai menettämisestä, kyvyttömyydestä kontrolloida toiminnan kuluja tai
pääomista maksettavien korkojen kuluja tai ulkomaan valuuttojen kurssimuutoksista.
Markkinointi voi tuottaa ongelmia viivästyneiden uusien tuotteiden julkaisuna,
liiallisesta riippuvuudesta avainasiakkaasta, -toimittajasta tai – markkinoista,
asiakastarpeiden muutoksista tai markkinoiden kiristyneestä kilpailusta. Johtamisen
ongelmat voivat puolestaan koostua kokemuksen vähäisyydestä ja huonosta lainojen
hallinnasta,

kyvyttömyydestä

suojata

yleisesti

omia

tuote-oikeuksia

tai

yhteistyösuhteita luotaessa omaa yritystä ulkopuolisilta ostajilta. Yrittäjien
henkilökohtaiset ominaisuudet tai taipumukset osaltaan olivat edesauttamassa
kriisien syntyyn. (McCarthy 2003: 334 - 335.)
McCarthyn (2003) mukaan kriisien seurauksena yrittäjien ja yritysten panostus
toiminnan taloudelliseen suunnitteluun ja potentiaalisten asiakkaiden tarkempaan
kartoittamiseen kasvoi. Yrittäjien tietoisuus taloudellisen perustan merkityksestä
toiminnan jatkuvuudelle tuli entistä kirkkaammaksi, tuoden mukanaan myös
parempaa ennustettavuutta esimerkiksi tuotekehityksen suunnittelulle rahoituksen
varmuuden kautta. Kriisit myös vaikuttavat yrittäjien riskinottohalukkuuteen,
vähentäen sitä merkittävästi. Myös riskien arviointiin panostetaan entistä enemmän ja
omien toimenpiteiden mahdollisia seurauksia arvioidaan etukäteen enemmän.
(McCarthy 2003: 335 - 337.)
Toisaalta kehityksen ja kasvun kannalta kriiseillä on se negatiivinen seuraus, että se
saa yrittäjät ja yritykset keskittymään ensisijaisesti selviytymiseen, jolloin
mahdollisuuksien

innovatiiviseen

hyväksikäyttöön

on

panostaa

vähemmän

40
resursseja. Johdon suhtautuminen kriisin jälkeisessä tilanteessa uusiin suunnitelmiin
tai toimenpiteisiin heijastaa tätä uutta tietoisuutta epäonnistumisten seurauksista, kun
aiempi tarvelähtöinen ajattelu korvautuu toteutusmahdollisuuksien arvioinnilla, sekä
toimenpiteiden toteuttamista vastaan olevien argumenttien etsimisen sijaan
keskitytään argumentteihin minkä vuoksi toimenpiteet tai suunnitelmat täytyisi
toteuttaa. (McCarthy 2003: 335 - 337.)
Kriisien seurauksena myös yritysten sidosryhmien rooli muuttuu tärkeämmäksi,
toisin

sanoen

yrittäjien

täytyy

panostaa

enemmän

aikaa

viestintään

avainsidosryhmien kanssa, sekä perustella uudet toimenpiteet näille ryhmille. Tämä
sidosryhmien roolin tai merkityksen kasvun muutos on seurausta yrittäjän tai
yrityksen johdon uskottavuuden vähenemisestä kriisin seurauksena. Yleensä
ratkaisuna on jakaa yrityksen vastuuta sekä lisätä rahoittajien kontrollia yrityksen
päätöksiin omistusosuuden kasvattamisen kautta. Kriisien seurauksena itse
yrittäjätkin ovat tunnistaneet paremmin omat vahvuutensa ja heikkoutensa, avaten
mahdollisuuden useampien tahojen mukaan ottamisen yrityksen strategiaprosessiin,
sekä uusien, liiketoiminnallista osaamista omaavien päättäjien tuomisen mukaan
yrityksen johtoon. Toisiansa tukevia vahvuuksia omaavien henkilöiden muodostama
johtoryhmä on merkittävä tekijä kriisien ennaltaehkäisyssä, korostuen yrityksen koon
kasvaessa. Kaiken kaikkiaan strategian luonti kriisien seurauksena siirtyi
toiminnallisesta

ja

prosessilähtöisestä

strategian

muodostamisesta

kohti

suunnitelmallisempaa muotoa. (McCarthy 2003: 335 - 337.)
Yrityksen kehitys ja kasvu tuo mukanaan toiminnan painopisteen tarpeen muutoksia.
Prats et al.

(2012) mukaan yrityksen haasteen ollessa kasvun luominen, toisin

sanoen markkinoiden ollessa kyllästettyjä tai tuotteiden ollessa elinkaarensa
loppupuolella, yrityksen johdon tulisi antaa valtuuksia alemmalle johdolle
päätöstentekoon sekä rohkaista vastuunottamiseen. Myös yksittäisten aloitteiden
tukeminen

voi

auttaa

uusien

mahdollisuuksien

muuttamisessa

uudeksi

liiketoiminnaksi ja kasvavaksi liikevaihdoksi. Toiminnan onnistumisen kannalta on
myös tärkeää henkilöstön koulutus, ajan antaminen valmistautumiselle sekä
odotusten ohjaus tai johtaminen, jotta vältytään negatiivisiltä reaktioilta suhteessa
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väistämättä valtuuksien mukana lisääntyvään vastuuseen. (Prats ym. 2012: 124 125.)
Tilanne, jossa yritys menettää markkinaosuuttaan markkinoiden ollessa kasvussa, on
seurausta

yrityksen

sisäisen

toiminnan

tehottomuudesta

sekä

toiminnan

tehottomuudesta suhteessa strategisiin kumppaneihin ja asiakkaisiin. Johtamisen ja
organisaation

toiminnan

tulisi

tällaisessa

tilanteessa

pyrkiä

tuotteidensa

parantamiseen asiakastarpeiden tarkemman selvittämisen kautta, toisin sanoen
asiakassuhteiden hallintaan ja niiden syvyyteen tulee panostaa, kuten myös
markkinoinnin järjestämiseen, joko itsenäisesti tai yhteistyösuhteiden kautta.
Yrityksen sisällä tulisi saada oikeat ihmiset johtamaan muutosta, eli sellaiset henkilöt
johtamaan toimintaa, joilla on uskottavuutta, arvostusta organisaatioissa sekä hyvät
verkostot vaikuttaakseen muutoksen hyväksi organisaation eri tasoilla. Tärkeää on
myös henkilöstö kannustinjärjestelmien yhteensopivuus uusien tavoitteiden kanssa.
(Prats ym. 2012: 127 - 129.)
Yritys voi myös olla tilanteessa, jossa sen markkinaosuus kasvaa nopeampaa kuin
kohdemarkkinasegmentit, joissa se toimii. Huolimatta sen hetken positiivisista
vaikutuksista se voi kasvun myötä tuottaa ongelmia, kuten toimitusvaikeuksia,
laadun laskua, toiminnan monimutkaistumista ja koordinointi kustannusten kasvua.
Vastauksena edellä mainittuihin ongelmiin yrityksen johdon tulisi panostaa
johtamisresurssien määrään etupainotteisesti, toisin sanoen yrityksen toiminnassa
tulisi olla resursseja, joita voidaan käyttää odottamattomien ongelmien tai kasvun
myötä tarvittavien uusien järjestelmien ohjaamiseen. Myös toiminnan hallittu
kasvattaminen tuomalla vain yksi uusi tuote markkinoille, laajentamalla toimintaa
vain

yhdelle

uudelle

alueelle

tai

vain

yhden

uuden

liiketoimintamallin

käyttöönottamisella kerrallaan auttaa edellä mainittujen kasvun myötä tulevien
ongelmien

hallitsemiseen.

systemaattinen

tarkkailu

asiakastyytyväisyyden

ja

Toiminnan
ja

laadun

ongelmakohtiin

asiakaspysyvyys

ovat

kontrollointiin

auttaa

puuttuminen,
tärkeitä

mittareita.

sen

erityisesti
Laadun

varmistukseen täytyy panostaa myös rekrytoinnissa, koska uusi henkilöstö nousee
yleensä ajan myötä vastuullisempaan asemaan yrityksessä, ja vaikuttaa siten
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toiminnan suuntaan yhä merkittävämmin pitkällä aikavälillä. (Prats ym. 2012: 132 134.)
Kasvun johtamisen haaste yritykselle tulee tilanteessa, jossa markkinat tarjoavat
useita tilaisuuksia kasvun luomiselle. Tässä tilanteessa yrityksen johdon haaste on
järjestää näiden tilaisuuksien mahdollisimman tehokas hyväksikäyttö, joka tarkoittaa
että yrityksen tulisi keskittyä lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen
luodakseen kilpailullista etua, huolimatta siitä että nämä mahdollisuudet olisivatkin
vain väliaikaisia. Itse johtaminen muuttuu kasvun myötä enemmän ”numeroilla
johtamiseen”, jolloin ne keinot ja kyvyt, joilla kasvu on saatu aikaan, eivät
välttämättä enää ole parhaat mahdolliset nykyisen kokoisen ja edelleen kasvavan
toiminnan ylläpitämiseen. Tästä voi olla seurauksena tarve henkilöstön vaihdoksille
tai ainakin lisähenkilöstön palkkaukselle. Uuden henkilöstön tulisi olla kaavailtuihin
tehtäviinsä ”ylipäteviä”, jotta edelleen jatkuvan kasvun myötä heidän kyvyt riittävät
myös uusiin tilanteisiin. Nopea kasvu tuo myös organisaation kulttuurille haasteen,
kun toimintatavat ja henkilöstön määrä ja toimenkuvat muuttuvat jatkuvasti ja
nopeasti. Tilanteessa yrityksen johto voi joko hyväksyä kulttuurin itsenäisen
muutoksen tai pyrkiä vaikuttamaan sen kehitykseen arvojen kautta. Selkeät ja
tehokkaasti viestityt arvot tulevat osaksi organisaation prosesseja ja järjestelmiä,
jolloin organisaation kulttuuri muuttuu vähemmän kasvun myötä. Markkinoille
pääsyn nopeuden ollessa tärkeää tulisi organisaation johdon ottaa huomioon ja
hyväksyä ettei täydellisyys ja virheiden välttäminen ole mahdollista, vaan laadun
parantuminen tulisi tapahtua suhteessa kilpailijoiden arvotarjontaan. Oleellisista
nopean kasvun tilanteessa on keskittyminen oman toiminnan tehokkuuteen uusien
markkinatilanteiden hyväksikäytössä, samalla silmällä pitäen mahdollisten uusien,
kilpailunperusteita muuttavien, kilpailijoiden ilmestymistä markkinoille. (Prats ym.
2012: 137 - 139.)
Sarason & Tegarden (2003) mukaan aloittelevien yritysten tulisi panostaa strategisiin
suunnitteluprosesseihin,

kuten

yrityksen

tehtävän

määrittelyyn

sekä

sen

tehokkaaseen viestintään henkilöstölle, koska ne auttavat luomaan rakennetta
toimintaan ja ajattelemaan ennakoivasti toiminnan suunnittelussa. Kehityskaarensa
myöhemmässä

vaiheessa

olevien

yritysten

menestykseen

ei

strategisten
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suunnitteluprosessien merkitys ole niin selkeä mutta ne kuitenkin edelleen ovat
tarpeellisia toiminnan jatkuvuuden kannalta. (Sarason & Tegarden 2003: 13.)
Dougherty & Hardy (1996) mukaan suurten, elinkaarensa tasaisessa vaiheessa
olevien yritysten ongelma jatkuvassa tai pysyvässä innovaatioiden luomisessa on
organisaation luomat esteet innovaatioiden luomiseen. Innovaatioiden luonti
hankaloituu, koska resurssit, prosessien omistajuus sekä toiminnan tarkoitukset ovat
suurimmassa

osassa

organisaatioista

jakautuneet

pieneksi

osiksi

ympäri

organisaatiota ja ovat monesti enemmän henkilö- kuin organisaatioriippuvaisia.
Yksittäiset innovaatiot onnistuvat operatiivisen tason tai keskijohdon henkilöstön
aloitteiden, verkostojen ja kokemusten kautta, mutta pysyvää innovaatioiden
luomista ei saada aikaan yksittäisten henkilöiden kautta, koska edellä mainitut
verkostot, kokemukset ja aloitteet ovat rajallisia määrältään ja voivat poistua
organisaation muutosten tai organisaatiosta lähtevän henkilön myötä. Lyhyen
aikataulun ratkaisu ongelmaan on edelleen käyttää henkilökohtaisia verkostoja ja
henkilökohtaisia valtuutuksia ja keinoja, kuten uusien tulokkaiden mentorointi ja
vanhojen työntekijöiden mukana pitäminen kokemuksen ja osaamisen säilyttämiseksi
innovaatioiden luontiin ja sen rohkaisuun. Pitemmän aikavälin kestävämpänä
ratkaisuna, on luoda arvostusta uuden luomiselle ja innovaatioille. Henkilöstön
sisäistäessä uuden luomisen tärkeäksi organisaation arvoksi, mahdollistetaan
itseohjautuvuus valinnoissa. Lisäksi organisaation sisäinen viestintä strategioista ja
niiden vaikutuksista innovaatioihin tulisi olla aktiivista ja suunnitelmallisista
ylimmän johdon ja keskijohdon välillä. (Dougherty & Hardy 1996: 1147 - 1148.)
Tässä alaluvussa tarkasteltiin yrityksen kriisien ja kasvun, toisin sanoen erilaisten
muutostilanteiden vaikutusta strategiaprosessiin. Aiemman tutkimuksen mukaan
strategiaprosessi, yrityksen kasvun alkuvaiheissa tai kasvun ollessa nopeaa, sekä
kasvavaa yritystä koskettavien kriisien yhteydessä saa enenevässä määrin
suunnitelmallisen strategiaprosessin piirteitä. Tämä on seurausta tarpeesta saada
toimintaan

ennustettavuutta

sekä

tehokkuutta

liiketoimintojen

tehokkaaksi

hyödyntämiseksi. Kasvun tasoittuessa, tai pahimmassa tapauksessa liikevaihdon
pienentyessä, tulee tarve löytää ja kehittää uutta kassavirtaa uusien ideoiden kautta.
Tässä tilanteessa emergentin strategiaprosessin piirteet tulevat voimakkaammin
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esille, esimerkiksi viestintä strategian ja innovaatioiden merkityksistä nousee
merkittäväksi keinoksi edistää uusien ideoiden esille tuloa ja mahdollisuutta kehittyä
uudeksi liikevaihdoksi.
2.6 Yhteenveto strategiaprosessin teorioista
Tässä luvussa esiteltiin tieteellisen tutkimuksen näkemyksiä strategiaprosessista
suunnitelmallisuuden ja emergenttisyyden kautta tarkasteltuna. Suunnitelmallisuus
strategiaprosessissa ilmenee tavoitteena toimia keskitetysti, suunnitelmallisesti ja
tehokkaasti nykyisten liiketoiminnallisten kykyjen puitteissa parhaan mahdollisen
tuloksen saavuttamiseksi. Emergenttisyys puolestaan tähtää uuden tiedon ja uuden
osaamisen kautta luomaan uusia ideoita liiketoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi
tarkasteltiin strategiaprosessin mukautumista sen mukaan mikä kulloinenkin tarve
on; Yrityksen kasvutilanteessa toiminnan suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden tarve
merkitsee suunnitelmallisuuden korostumista, kun taas kasvun tai uuden kassavirran
tarve korostaa emergenttejä puolia strategiaprosessissa. Tässä luvussa esiteltyjen
asioiden avulla luodaan luvussa neljä teoreettinen viitekehys, jonka perusteella
tutkimusaineisto analysoitiin. Seuraavassa luvussa siirrytään käsittelemään toista
tutkimuksen suorittamisen kannalta oleellista osuutta, eli ohjelmistoalaa sekä sen
erityispiirteitä, jotka vaikuttavat strategiaprosessin muodostumiseen alan yrityksissä.
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3

OHJELMISTOALAN ERITYISPIIRTEET

Tässä luvussa tarkastellaan ohjelmistoalalla toimivien yritysten piirteitä ja
ominaisuuksia,

jotka

vaikuttavat

strategiaprosessin

muodostumiseen

ja

muodostamiseen niissä. Ohjelmistoalan korostunut rooli ja nykyinen haasteellinen
tilanne Oulun talousalueella tekee siitä ajankohtaisen ja tärkeän tutkimusympäristön.
Työvoimavaltaisena

alana

se

tarjoaa

myös

strategiaprosessin

kannalta

mielenkiintoisen ympäristön, koska prosessiin osallistuvien henkilöiden määrä ja
vaikutus toiminnan onnistumiseen osaamisensa ja sen kehittymisen kautta, on suuri.
Ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan ohjelmistoalan liiketoiminnan erityispiirteitä
yleisellä tasolla, yritysten liiketoiminnan rakenteiden kautta, jonka jälkeen
viitekehyksen rakentamisen kannalta oleellisten asioiden, kuten ohjelmistoalan
liiketoimintarakenteen vaikutusta sekä ohjelmistoalan henkilöstöriippuvaisuuden,
tarkastelua syvennetään toisessa ja kolmannessa alaluvussa.
3.1 Ohjelmistoalan yritysten liiketoiminnan rakenne
Ohjelmistoalan yritysten liiketoiminta on haasteellista johtuen henkilöstökulujen
suuresta osuudesta liiketoiminnan kokonaiskuluissa. Lisäksi ohjelmistotuotteiden
kehitys on aikaa vievää ja tuotekehityksestä syntyvät menot tulevat yleensä paljonkin
ennen

tuotteista

mahdollisesti

saatavia

tuottoja.

Suomessa

ohjelmistoalan

työntekijöistä 70 %:ia työskentelee pienissä tai keskisuurissa yrityksissä(Ali-Yrkkö J.
ym. 2008: 2).
Ohjelmistoalalla, kuten pienissä yrityksissä yleensä, resurssien määrä on suuri
ongelma kasvun kannalta. Erityisesti ohjelmistoprojektiliiketoiminnassa yhdenkin
lisä asiakkaan saaminen voi vaatia tuotekehityksen henkilöstön kaksinkertaistamisen,
kun taas asiakkuuden viivästyminen voi jättää henkilöstön tyhjäkäynnille.
Asiakkuuksien vähäinen määrä voi myös johtaa epävarmoihin kassavirtoihin. (Harris
ym. 2007: 89.)
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Tyypillisesti pienten ohjelmistoalan yritysten tarjonta on hyvin erikoistunutta ja
tuotteiden kohdemarkkinat ovat kapeita niche-sektoreita. (Bell 1995: 63.)
Ohjelmistoalan voidaan nähdä koostuvan kahdesta osa-alueesta: perinteisestä
korkean teknologian tuotannosta ja niihin liittyvien palveluiden tarjonnasta erityisesti
räätälöityjä ohjelmistoja tarjottaessa. Kansainvälistä toimintaa tarkasteltaessa alalla
on verrattain matalat sisäänpääsyn esteet, eikä yritysten koko ole ratkaiseva tekijä
toiminnan kannattavuudelle. Lisäksi ohjelmistoalan tuotteiden korkea kannattavuus
vähäisen fyysisten tuotteiden tarpeen kanssa tekee tuotteista helposti jaettavia. (Bell
1995: 72.)
Blumling et al. (2002) mukaan ohjelmistoalan yritysten toiminta eroaa muista
toimialoista tuotemarkkinoiden, rahoituksellisten piirteiden ja työvoiman rakenteen
osalta.

Tuotemarkkinoiden

ohjelmistotuoteliiketoiminnan
ympärille.

Tämä

verkottuneissa

on

osalta
keskittymisessä

seurausta

erovaisuudet
nopeasti

teknologisen

toimintaympäristöissä,

korkeista

tulevat

ilmi

menestyvän

tuottajan

yhteensopivuuden

tarpeista

kuluista,

jotka

aiheutuvat

toimittajanvaihdoksesta, sekä tuotannon ja myynnin volyymin kasvun myötä
johtuvasta suuresta tuottojen kasvusta. (Blumling ym. 2002: 77 - 79.)
Rahoituksellisesti ohjelmistoala eroaa muista toimialoista yrityksen taloudellisen
rakenteen vuoksi. Ohjelmistoalan yritysten varat ovat yleensä aineettomia, kuten
työtekijät, asiakassuhteet tai teknologia, jolloin yrityksen arvottaminen varojen
kautta on monimutkaista. Tästä on seurauksena että ohjelmistoyritysten toimintaa
arvotetaan enemmän tulojen ja tuottojen kautta kuin muilla toimialoilla. Yrityksen
henkilöstön ollessa tärkeä osa sen varallisuutta on sen palkkauksesta ja
palkitsemisesta pidettävä huolta jo yrityksen arvottamisen vuoksi. (Blumling ym.
2002: 77 - 79.) Myös Atheyn (1998) mukaan ohjelmistoliiketoimintaa harjoittavan
yrityksen kilpailukyky riippuu yrityksen kyvyistä houkutella, pitää ja kehittää
teknisiä ja markkinoinnin

osaajia, koska

toimiala on lähes

yksinomaan

tietointensiivistä (Athey 1998: 76).
Myynnin volyymi ja erityisesti sen kasvun merkitys yrityksen tuottojen kannalta on
merkittävä ohjelmistoalalla. Tästä johtuen ohjelmistotuoteliiketoimintaa harjoittavien
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yritysten on melkein pakko pyrkiä saavuttamaan kasvua uusien maantieteellisten
toimipaikkojen, uusien markkinasegmenttien, tuotteiden tai myyntikanavien kautta,
luoden tilanteita, joissa yritysten toiminta on hajautunutta ja kustannustehotonta.
(Blumling ym. 2002: 80.)
Hyvönen (2003) jakaa ohjelmistoalan ohjelmistotuotteiden ja – palveluiden yleisen
luonteen mukaan kolmeen toisiaan leikkaavaan osa-alueeseen. Ohjelmistotuotteet
muodostuvat ”puhtaista” ohjelmistotuotteista, joita voidaan monistaa sellaisenaan tai
vähäisin tuotantokustannuksin laajemmalle asiakaskunnalle. Tuotantokustannusten
vähäisyys ja laaja potentiaalinen asiakaskunta antavat tuoteliiketoiminnalle suuren
taloudellisen voittopotentiaalin.” Tuotteistaminen tuo kuitenkin myös mukanaan
haasteita tuotekehityksen innovatiivisuuteen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja
markkinointiin. (Hyvönen & Helokunnas 2003a: 2.)
Asiakaskohtaiset

ohjelmistot

puolestaan

räätälöidään

ainutlaatuiseen

asiakastarpeeseen, jolloin ratkaisu ei ole monistettavissa ja tuotantokustannukset ovat
suuremmat kuin tuoteliiketoiminnassa. Ohjelmistoyritys voi tuoteliiketoimintaa
pienemmin riskein toteuttaa hankkeen, koska ohjelmistosta saatava hyöty on
asiakkaan

kannalta

selkeä

ja

merkittävä.

Asiakaskohtaisten

tuotteiden

voittopotentiaali on kuitenkin pieni, koska yhteen hankkeeseen rajoittuvana sitä ei
voida monistaa tai monistamisen mahdollisuus on epäsuora. Asiakaskohtaisten
ohjelmistojen

kehitys

on

työvoiman

myyntiin

keskittyvä

liiketoimintamuoto.(Hyvönen & Helokunnas 2003a: 3.)
Sulautetuissa ohjelmistoissa ohjelmistokomponentti muodostaa kiinteän osan
laajempaa järjestelmää. Sulautettu ohjelmisto voi olla, sovelluksestaan riippuen, niin
monistettava tai asiakaskohtainen. (Hyvönen & Helokunnas 2003a: 3.)
Käytännön elämässä jako monistettaviin ja asiakaskohtaisiin ohjelmistotuotteisiin ei
ole useinkaan selkeä. Asiakaskohtaisten tuotteiden kehittämisessä pyritään
mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman suureen monistettavien komponenttien
käyttöön

tuotantokustannusten

pienentämiseksi

ja

aiempien

ratkaisujen

hyödyntämiseksi. Kaikki ohjelmistotuotteet sisältävät myös aina jonkinasteisen
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palvelukomponentin.

Asiakaskohtaisissa

ohjelmistoissa

palveluiden,

kuten

käyttökoulutus, erilaiset oheismateriaalit tai ohjelmiston ylläpito ja päivitys, osuus on
yleensä suurempi kuin puhtaiden ohjelmistotuotteiden ollessa kyseessä. (Hyvönen &
Helokunnas 2003a: 3.)

Kuva 4: Ohjelmistoalan tuotetyypit (Hyvönen 2003)

Tässä alaluvussa tarkasteltiin ohjelmistoalan liiketoimintaa yleisesti sekä eri
tuotetyyppien kautta tarkasteltuna. Tarkastelusta voimme todeta, että ohjelmistoalan
yrityksen toiminnalle on tyypillistä suuri riippuvuus tiedosta ja sitä kautta osaavasta
henkilöstöstä, koska syvällinen osaaminen ja tieto ovat enemmän sidoksissa
henkilöihin kuin organisaatioon tai sen prosesseihin. Esimerkiksi Nonaka (2000) tuo
esille tiedon merkityksen organisaatioiden menestyksessä sekä sen kuinka tieto on
aina lähtöisin yksilöstä (Nonaka 1991: 90, 97). Myös Mata et al. (1995) tuovat esille
kuinka informaatioteknologian johtamisen- ja organisoinnin kyvyt ovat keskeisessä
asemassa kestävän kilpailuedun luomisessa IT-alalla (Mata ym. 1995: 500).
Strategiaprosessin kannalta tämä tarkoittaa henkilöstön roolin korostumista
strategioita luotaessa. Esimerkiksi Myersin (1996) mukaan tiedon merkityksen
kasvaminen muuttaa työntekoa itse-ohjautuvammaksi sekä vähentää johdon roolia ja
merkitystä toiminnan organisoinnissa (Myers 1996: 46 - 47). Toisin sanoen edellä
mainitun voidaan katsoa korostavan emergenttisyyden roolia strategiaprosessissa,
koska hiljainen kilpailukyvyn kannalta kriittinen tieto on henkilöstön hallussa ja
kuten todettua sen hyväksikäyttäminen onnistuu parhaiten emergenttisesti toimien.

49
Yksittäisen

työntekijän

työpanoksen

kasvattamisen

mahdollisuuden

ollessa

rajallinen, tuottavuuden kasvun on tultava osaamisen paketoimisen ja monistamisen
kautta myynnin volyymin ja myynnin kasvun kautta, toisin sanoen tuotteistamisen
kautta. Tästä on monessa tapauksessa seurauksena, että kannattavuuden kasvuun
pyrkivän yrityksen strategiaprosessissa tulee ottaa huomioon niin tuoteliiketoiminnan
vaatimukset

kuin

palveluliiketoiminnan,

aiemmankin
tarpeet.

liiketoimintamuodon,

Rahoituksellinen

tavallisimmin

rakenne

myös

tuo

siis
oman

näkökulmansa strategiaprosessin muotoutumiseen. Yrityksen toiminnan arvotuksen
perustuessa etupäässä tulojen ja tuottojen arvottamiseen tulee liikevaihdon
tasaisuudesta ja ennustettavuudesta keskeisempää, ja täten se on otettava strategiassa
ja sitä kautta strategiaprosessissa huomioon. Seuraavassa alaluvussa tarkastellaan
tarkemmin

tutkimuksen

suorittamisympäristön

piirteitä

keskeisten

liiketoimintamuotojen kautta saadaksemme käsityksen ohjelmistoalalla toimimisen
merkityksestä strategiaprosessin rakentumiseen.
3.2 Liiketoimintamuotojen vaikutukset toiminnan organisointiin
Tässä alaluvussa tarkastellaan kahta tutkimuksen kannalta oleellisinta ohjelmistoalan
liiketoimintamuotoa. Kuten aiemmin todettiin, perinteisesti ohjelmistoalalla toimiva
yritys

lähtee

liikkeelle

tarjoamalla

osaamistaan

toisille

alan

yrityksille

tuotekehityspalveluiden muodossa. Ohjelmistoalan toiminta on yleensä hyvin
projektipainotteista,

joten

tuotekehityspalveluiden

tarjonta

on

monesti

ohjelmistoprojektiliiketoimintaa. Ensiksi siis tarkastellaan palvelutoiminnan piirteitä,
jonka jälkeen syvennytään ohjelmistotuoteliiketoiminnan piirteisiin, koska, kuten
todettua, vain osaamisen tuotteistamisen kautta voidaan toiminnan tuottavuutta ja sitä
kautta yrityksen kannattavuutta parantaa. Lopuksi tehdään yhteenvetoa esille
tulleiden piirteiden merkityksestä strategiaprosessin rakentumiselle.
Ohjelmistoprojektiliiketoiminta
Hyvösen (2003) mukaan ohjelmistoprojektiliiketoiminnan kuluista noin puolet
koostuu ohjelmistokehitysprosessin eri kuluista, kuten järjestelmän ja ohjelmiston
vaatimusten hallinnasta ja suunnittelusta, ohjelmistosuunnittelusta, toteutuksesta,
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ohjelmiston ja järjestelmän integroinnista ja testauksesta sekä ohjelmiston ja
järjestelmän

ylläpidosta.

Kustannukset

ovat

valtaosin

suoria

palkkakuluja,

alihankintatyöstä aiheutuvia kuluja sekä erilaisia epäsuoria kuluja, kuten esimerkiksi
matkakulut. (Hyvönen & Helokunnas 2003a: 24.)
Toinen puolikas kuluista koostuu viiden eri prosessiluokan aiheuttamista kuluista.
Hallintaprosessit pitävät sisällään projektin, laadun, sekä riskien hallinnan kuluja,
koostuen valtaosin palkkakuluista. Tukiprosessit pitävät sisällään asiakaskohtaisen
dokumentaation

hallinnan,

laadunvarmistuksen,

asetusten

verifioinnin

ja

ja

tuoteominaisuuksien

validoinnin,

hallinnan,

katselmoinnit

sekä

ongelmanratkaisun. Näistäkin kuluista suurin osa muodostuu palkkakuluista sekä
mahdollisista matkakuluista. Organisaatioprosessit pitävät puolestaan sisällään
liiketoiminnan ja prosessien suunnittelun sekä prosessien ja henkilöstön kehittämisen
ja ohjelmistoinfrastruktuurin. Koulutukseen ja infrastruktuuriin liittyvät kustannukset
ovat näiden prosessien suurimmat osa-alueet. Asiakas-toimittajaprosessit taas pitävät
sisällään projektin oman ohjelmistojen hankinnan sekä asiakasorganisaation suuntaan
tehtävän asiakastarpeiden hallinnan ja ohjelmistojen toimituksen. Projektin
ohjelmistotyökalujen ja –alustojen hankinta muodostavat tämän osa-alueen
kustannukset. Kolmansien osapuolien tuotteita hyödyntävien projektien tapauksissa
nämä kulut voivat olla palkkakulujen jälkeen suurin menoerä. Ohjelmistojen
toimitukseen puolestaan voi sitoutua henkilöstö- ja matka-kuluja asiakkaan tiloissa
tapahtuvien asennus- ja testaustöiden muodossa.(Hyvönen & Helokunnas 2003a: 24.)
Edellä mainitut kolmansien osapuolten tuotteet toimivat hyvänä siirtymänä
seuraavaan käsiteltävään asiaan eli tuoteliiketoimintaan, koska kolmansien
osapuolien

tuotteiden

käyttäminen

omissa

ohjelmistoprojekteissa

kasvattaa

tuotteistusastetta, jonka kasvun myötä voidaan alkaa puhua tuoteliiketoiminnasta.
Tuoteliiketoiminta
Siirtyminen tuoteliiketoimintaan auttaa tasoittamaan työn ja vaatimusten kuormaa
ajan suhteen. Kehittämällä omia ohjelmistotuotteita, joiden räätälöinti asiakkaiden
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vaatimusten mukaan on vähäistä, tarkoittaa että tuotetta voidaan monistaa monille
asiakkaille vähäisellä kehitystarpeella. (Harris ym. 2007: 89.)
Hyvösen et al. (2003) mukaan tuotteistamisella pyritään ensisijaisesti tuottavuuden
parantamiseen optimoimalla kustannusrakennetta ja resurssien hyödyntämistä.
Ohjelmiston

hyvän

monistettavuuden

myötä

lisäkappaleiden

tuottamisen

yksikkökustannus on hyvin pieni. (Hyvönen & Helokunnas 2003b: 22.)
Hyvösen mukaan (2003) tuotteistusasteen kasvaessa myös kustannukset kasvavat
merkittävästi. Tuotantokäytössä olevan ohjelmiston kustannukset voivat olla
enemmän kuin kolminkertaiset vastaavanlaisen prototyypin kustannuksiin verrattuna.
Puhtaaseen ohjelmistotuotteeseen siirryttäessä kustannukset voivat olla vielä
kolminkertaiset verrattuna yksittäisen järjestelmän toteutukseen verrattuna, eli kulut
voivat olla likimain kymmenkertaiset verrattaessa prototyypin valmistamista
valmiiseen ohjelmistotuotteeseen. (Hyvönen & Helokunnas 2003a: 25.)
Ohjelmistokehitysprosessien kuluja nostavat ohjelmiston toimivuuden varmistaminen
eri alustoilla sekä eri kieliversioiden ja muiden kansainvälistämisen tai
paikallistamisen vaatimien piirteiden kehitys- ja testauspanostuksen lisääminen.
Tuotteen yhtäaikaisen julkistamisen myötä tarvitaan yhtäaikaista tuotantoa, joka
merkitsee suurempaa toteutusorganisaatiota. Tilanteessa työmäärä ja sitä myötä
kustannukset kasvavat nopeammin kuin tehtävä työ, johtaen organisaation koon ja
kokonaiskustannusten oleelliseen kasvuun. Toisaalta tuotteen sarjakoon ja menekin
kasvaessa mahdollisten kolmansien osapuolten ohjelmistomoduulien lisenssimaksut
voivat muodostua huomioonotettavaksi osaksi kokonaiskustannuksia, jolloin
kustannustehokkaammaksi voi muodostua näiden moduulien korvaaminen oman
tuotekehityksen

ohjelmistoilla

tai

muilla

ratkaisuilla

lisäten

edelleen

ohjelmistokehityksen kustannuksia. (Hyvönen & Helokunnas 2003b: 25.)
Hallintaprosessien

osalta

kasvava

toteutustyön

määrä

merkitsee

kasvavaa

projektinhallintatyötä. Organisaation kasvun myötä myös alihankintatyön määrä ja
sen hallintaan käytettävän työn määrä kasvavat. Tukiprosessien merkitys puolestaan
korostuu tuotekehityksessä projektityöhön verrattaessa, koska eri tuotealustojen,
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tuotevarianttien, tuotteiden julkaisujen ja niiden versioiden määrän kasvaminen
kasvattaa tarvetta konfiguroinnin hallintaan. Laadunvarmistuksen merkitys korostuu
oleellisesti, koska sarjatuotantoon päässeen virheen kokonaiskustannukset voivat olla
kymmen- tai satakertaiset verrattuna yrityksen sisällä löydettyyn virheeseen
verrattuna, sitoen henkilöstöä asiakkaiden ongelmien ratkaisupalveluihin.(Hyvönen
& Helokunnas 2003a: 26.)
Organisaatioprosessit

puolestaan

muuttuvat

tuotejulkaisuprosessin

myötä

tasaisempaan sykliin tehden organisaation kehityksestä pitkäjänteisempää. Asiakastoimittajaprosesseissa taas siirrytään yksittäisen asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten
hallinnasta

markkinasegmenttien

tunnistamiseen

ja

markkinasegmenttien

tuotevaatimusten kokoamiseen ja analysointiin, tarkoittaen maantieteellisesti tai
toimialoittain kattavan tiedonkeruuverkoston tarvetta tai ulkopuolisten tietolähteiden
käyttöä. Oman tai kolmannen osapuolen myynti- ja markkinointiverkosto
asiakastarpeiden tiedonkeruun keinona nousee kustannuksiltaan merkittäväksi
tekijäksi yhdessä markkinoinnin ja myynnin kustannusten kanssa. Myynti ja
markkinointi voivat muodostaa jopa yli puolet tuotteen kokonaiskustannuksista.
(Hyvönen & Helokunnas 2003b: 26.)
Alajoutsijärvi et al.

(2000) mukaan siirtyminen projektipohjaisesta ohjelmisto-

liiketoiminnasta tuotepohjaiseen liiketoimintaan vaati uuden liiketoimintalogiikan
käyttöönottoa vanhan rinnalle, jolloin työnmäärä ja hallittavien asioiden määrä
kasvaa. Liiketoimintamuotojen toiminnassa tarvittavat keskeiset kyvyt vaihtuvat
projektiliiketoiminnassa

projektien

markkinoinnista

ja

johtamisesta

tuoteliiketoiminnan tuotteistamiseen, myyntikanavien hallintaan sekä strategisten
kumppanuuksien luomiseen toimialalla. Vaihdon luonne puolestaan vaihtuu
molemminpuolisesta,

monipuolisesta,

pitkän

aikavälin

suunnitelmallisesta

projektiluontoisesta vaihdannasta opportunistiseen, yksinkertaiseen, lyhyen aikavälin
ja tuotekeskeiseen vaihdantaan. Organisaation rakenne puolestaan muuttuu
tilapäisestä

projekti

organisaatiosta

markkina-,

organisaatioiksi.(Alajoutsijärvi ym. 2000: 155 - 157.)

tuote-

tai

matriisi
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Projektiliiketoiminnasta tuoteliiketoimintaan siirryttäessä tärkeä asia on huomioida
asiakkaan kokeman riskin muodostumisen perusteet. Tuntemattoman tuotteen ja
tuntemattoman toimittajan luomaa riskiä voidaan tuotteistamisella poistaa, kun
asiakas pystyy tutustumaan ja koekäyttämään ohjelmistotuotteen toiminnallisuuksia
ennen ostopäätöstä. (Alajoutsijärvi ym. 2000: 155 - 157.)
Harris et al. (2007) mukaan tuoteliiketoimintaan siirtyminen tuo mukanaan haasteita,
erityisesti

tuotevaatimusten

määrittely

on

hankalaa

monimuotoisten

markkinatarpeiden keskellä. Lisäksi tuotteiden täytyy pärjätä vertailussa muihin
vastaaviin tuotteisiin markkinoilla. Tuotevaatimusten löytämisessä tulee myös
vastaan pienissä yrityksissä resurssipula, markkinat voivat olla monimuotoiset ja
niiden vaatimusten selvittämiseksi ei ole mahdollista panostaa resursseja
monimuotoisiin selvityksiin ja toimenpiteisiin. (Harris ym. 2007: 90.)
Tuotteiden toimittaminen ja ohjelmistotuotteisiin oleellisesti liittyvä asiakastuki on
yleensä pienissä ohjelmistoalan yrityksissä myös tuotekehityshenkilöstön vastuulla.
Tämä auttaa tuotteiden eteenpäin viemisessä ja suunnittelussa tuomalla suoraan
kehittäjien eteen loppukäyttäjän tuotteen käyttötavan, tuotteissa mahdollisesti olevat
ongelmat sekä tuotteen potentiaaliset kehittämismahdollisuudet. Tuotekehityksen
henkilöstön suora yhteys asiakkaisiin vaikuttaa myös tuotteiden laatuun, koska he
ovat asiakasrajapinnassa henkilökohtaisesti vastuussa tuotteen toiminnasta.(Harris
ym. 2007: 92 - 93.)
Tuotteiden, tuotekehitysryhmien ja asiakasmäärien kasvaessa tuotekehityksen
asiakaslähtöisyyden järjestäminen suoraan tuotekehityksen ja asiakkaiden välisen
vuoropuhelun kautta vaikeutuu. Tämä johtuu siitä, että tuotekehittäjät erikoistuvat
pienempään osa-alueeseen, jolloin asiakkaiden kokonaisvaltainen tukeminen ja
järjestelmän

kokonaisuuden

hallinta

yksittäisellä

tuotekehittäjällä

vähenee.

Asiakkaiden monimuotoisuuden kasvaminen puolestaan lisää todennäköisyyttä, että
yksittäisen asiakkaan toiveet ja käyttötavat edustavatkin huonommin koko
asiakaskantaa, jolloin riski väärien johtopäätösten tekemiselle kasvaa.(Harris ym.
2007: 92 - 93.)
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Harris et al. (2007) mukaan yksittäisen asiakkaan vaatimuksiin panostaminen ei
takaa,

että

kyseiset

asiakastarpeet

olisivat

yleismaailmallisia.

Tätä

riskiä

vähentämään vähäisillä resursseilla toimivat yritykset pyrkivät pienillä ohjelmiston
muutoksilla kehityskierrosta kohti. Testaamalla markkinoiden reaktion uuteen,
vaikkakin

vielä

keskeneräiseen,

markkinatutkimuksen

tekeminen

ominaisuuteen
aiheesta.

tuotteessa

Uusien

voidaan

välttää

ominaisuuksien

pienet

kehitysaskeleet tarjoavat mahdollisuuden nopeampaan markkinoille pääsyyn, joka
voi

olla

asiakastyytyväisyyden

kannalta

merkittävä

asia.

Lisäksi

lyhyt

tuotekehityssykli mahdollistaa asiakkaiden vaatimusten nopean lisäämisen osaksi
tuotteita. Pienempien tuotemuutosten kehittämisellä ja julkaisulla on edellä
mainittujen lisäksi myös vaikutuksia ohjelmiston laatuun. Muutosten pieni määrä
vähentää todennäköisyyttä uusiin virheisiin, helpottaa ohjelmiston integrointia
muihin osa-alueisiin ja syntyneiden ongelmien paikantamista. Ajoittain tarvitaan
myös

suurempien

kehittämistä

tai

monimutkaisempien

ohjelmistotuotteissa,

jolloin

ominaisuuksien
tuotekehityksen

tai
sykliä

rakenteiden
joudutaan

pidentämään.(Harris ym. 2007: 91 - 92.)
Pienet yritykset pyrkivät myös tuotekehityksen riskien pienentämiseen hankkimalla
osan investointiin tarvittavasta rahoituksesta johtavilta asiakkailta.(Harris ym. 2007:
91 - 92.)
Henkilöstön osaamisen hyödyn maksimoimiseksi tulee panostaa niihin osa-alueisiin,
joissa osaaminen on suurimmillaan. Henkilöstön koulutus aiheuttaa niin suoria
kuluja kuin välillisiä kuluja keskeytyneen tuotekehityksen kautta. Kaiken uuden
kehitys täytyy heijastua tuotteen kuluihin ja sitä kautta myös tuotteen hintaan, jolloin
on vaarana muuttaa tuotteen kilpailullista asemaa markkinoilla. Pienissä yrityksissä
uuden teknologian käyttöönotto tapahtuu yleensä vasta pakon edessä eli tuotteen
kilpailunkyvyn kärsiessä ominaisuuden tai teknologian puutteesta. (Harris ym. 2007:
92 - 93.)
Tässä alaluvussa tarkasteltiin ohjelmistoalan liiketoimintamuotojen eroavaisuuksia,
jotta saadaan tarkempi kuva strategiaprosessin muodostumisen perusteisiin
tutkimusympäristössä, toisin sanoen ohjelmistoalan yrityksessä. Yhteenvetona
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voidaan todeta liiketoimintamuotojen ominaisuuksista ja niiden eroista, että
ohjelmistopalveluliiketoiminnassa oleelliset toiminnot eivät ole samoja kuin
ohjelmistotuoteliiketoiminnassa

tarvittavat

toiminnot.

Tämä

on

seurausta

asiakassuhteiden laadun ja määrän muuttumisesta siirryttäessä palvelutoiminnasta
tuoteliiketoimintaan. Ohjelmistotuotteiden ja toiminnan laadunvarmistus niin
tuotekehityksessä kuin asiakastuessa muuttuu monimutkaisemmaksi samalla kun sen
merkittävyys liikevaihdon kasvun ja varmistamisen, toisin sanoen liiketoiminnan
jatkuvuuden, kannalta nousee tärkeämmäksi. Tuotemarkkinoilla yleensä kilpailu on
kovempaa kuin palveluliiketoiminnassa, josta on seurauksena tarve ylläpitää laatua
eri tavalla kuin palveluliiketoiminnassa.
Edellä mainitusta on seurauksena, että yrityksen strategiaprosessin täytyy ottaa
huomioon muutoksen yrityksen toiminnan painopisteiden mukaan. Tällöin ovat
muutokset myös strategiaprosessissa tarpeen. Seuraavassa alaluvussa tarkastellaankin
miten ohjelmistoyrityksen strategiaprosessin ja johtamisen painopiste muuttuu
liiketoimintamuotojen sekä toiminnan kasvun ja muutosten mukaan.
3.3 Ohjelmistoyrityksen johtamisen painopistealueet ja strategiaprosessin
painotukset
Hoch et al.(2000) mukaan ohjelmistoalan yritysten johtamisen painopiste vaihtelee
toiminnan luonteen mukaan. Räätälöityjä ohjelmistopalveluita tarjoaville yrityksille
ihmisten johtaminen on tärkeää, suurasiakkaille räätälöityjä järjestelmiä tarjoaville
yrityksille on tärkeää hallita yrityksen yhteistyösuhteita toimittajien kanssa, kun taas
massamarkkinatuotteita tarjoaville yrityksille on oleellista tuotteen markkinointi ja
omien tuotteiden osuus kokonaismarkkinoista. (Hoch 2000) via (Hyvönen &
Helokunnas 2003b: 149.)
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Taulukko 1: Yrityksen johtamisen painopistealueet (Hoch et al. (2000))

Asiakaskohtaiset ohjelmistopalvelut

Ohjelmistotuotteet

1. Henkilöresurssit

1. Strategia

2. Ohjelmistokehitys

2. Markkinointi ja Myynti

3. Markkinointi ja myynti

3. Henkilöresurssit

4. Strategia

4. Ohjelmistokehitys

Hyvösen (2003) mukaan asiakaskohtaisia ohjelmistopalveluja tarjoavien yritysten
tärkein kohde liiketoiminnan johtamisessa on resurssikapasiteetin käyttöaste, kun
taas asiakkaita kiinnostavat resurssien hinta ja asiakaskohtaisen ratkaisun
toimitusaikataulu. Tästä johtuen asiakaskohtaisten ohjelmistopalveluiden tuottaminen
ei tarjoa kovin suuria mahdollisuuksia toiminnan laajentumiselle kansainvälistymisen
kautta. Ohjelmistotuoteliiketoiminnassa, erityisesti sellaisessa, jossa tuotteen jakelu,
ylläpito ja myynti voidaan toteuttaa tietoverkoissa ilman fyysistä logistiikkaa, pätee
kasvavien tuottojen periaate. Toisin sanoen kerran kehitetyn tuotteen jakelu on lähes
ilmaista ja markkinaosuuden kasvaessa tuotteen hintaa voidaan nostaa. (Hyvönen &
Helokunnas 2003a: 165.)
Hyvösen (2003) mukaan Suomen ohjelmistoyritykset ovat varsin usein aloittaneet
toimintansa asiakaskohtaisessa ohjelmistopalveluliiketoiminnassa.

Myöhemmin

tuotteistamalla osaamistaan yritykset pyrkivät laajemmille monistettavien tuotteiden
markkinoille. Muutoksen myötä johtamisen tärkeimmät painopisteet vaihtuvat
henkilöstöresurssien

hallinnasta

strategiaan

sekä

ohjelmistokehityksestä

markkinoinnin ja myynnin johtamiseen. (Hyvönen & Helokunnas 2003b: 166.)
Salomo et al.(2008) mukaan johdon tekninen osaaminen on nuorten teknologiaperusteisten yritysten kasvun kannalta tärkeää. Markkinoinnin ja markkinoinnin
johtamisen kyvyt puolestaan auttavat alkuvaiheessa luomaan kilpailijoita paremman
tuotetarjonnan, mutta liiallinen keskittyminen siihen alkuvaiheessa voi merkitä
nuoren

teknologia-yrityksen

tärkeimmän

kilpailuedun,

tuotteiden

teknisten
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ominaisuuksien, jäämistä heikompaan rooliin. Oikean tasapaino löytäminen tässäkin
asiassa on siis tärkeää. (Salomo ym. 2008: 195.)
Tässä alaluvussa tarkasteltiin ohjelmistoalan liiketoimintamuotojen merkitystä
johtamisen ja toiminnan painopisteeseen sekä sitä kautta strategiaprosessin
muodostumiseen. Tuoteliiketoiminta merkitsee aiemman tutkimuksen mukaan
tarvetta keskittyä yrityksen strategiaan sekä markkinointiin ja myyntiin, kun taas
palveluliiketoiminnassa henkilöstöresurssien ja ohjelmistokehityksen johtaminen
ovat keskeisessä asemassa. Strategiaprosessiin edellä mainittu vaikuttaa suoraan
strategian roolin korostumisen kautta, toisin sanoen strategian luontiin, mittaukseen,
ja kontrolliin täytyy panostaa laadullisesti ja määrällisesti enemmän kuin aiemmin.
Tuoteliiketoimintaan

siirtyminen

merkitsee

toiminnan

monipuolistumista

ja

monimutkaistumista tuotetuen, asiakastarpeiden analyysin sekä muiden tekijöiden
tullessa

osaksi

organisaation

operatiivista

toimintaa,

merkiten

samalla

strategiaprosessin monimutkaistumista ja siihen osallistuvien henkilöiden osaamistarpeiden kirjon kasvamista.
3.4 Yhteenveto ohjelmistoalan erityispiirteistä
Tässä luvussa käytiin läpi ohjelmistoalan erityispiirteitä sekä niiden vaikutusta
strategiaprosessiin rakentumiseen. Yhteenvetona voidaan todeta, että tyypillisen
ohjelmistoalan yrityksen strategiaprosessin täytyy muuttua toiminnan kasvaessa.
Palveluliiketoiminnassa jokapäiväinen toiminta väistämättä keskittyy, resurssien
käyttöasteen ollessa toiminnan merkittävin ajuri, henkilöstön osaamisen ja
henkilöstön käyttöasteen ympärille, joka strategiaprosessin kannalta tarkoittaa
vähäisempää

roolia

toiminnan

järjestämisessä.

Strategiaprosessi

on

siis

yksinkertaisempi, ja se keskittyy teknisten tai ohjelmistonkehitykseen liittyvien
asioiden ympärille, koska asiakkaiden määrän ja vaatimusten määrän ollessa pieni
tarve asiakas-vaatimusten tai -tarpeiden hallintaan on pieni. Strategiaprosessin
painotuksen kannalta johtopäätöstä on hankalampi hahmottaa. Emergenttisyys
toisaalta korostuu henkilöstön läheisten ja tiiviiden asiakassuhteiden kautta, eli
palvelutehtävissä toimiva henkilöstö on hyvässä asemassa asiakas-vaatimusten ja tarpeiden selvittämiseksi, ja sitä kautta uusien liike-ideoiden luomiseksi. Myös tiedon
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ja informaation merkitys ja sen sitoutuminen tiukasti henkilöstöön tekee
emergenttisesti toimimisesta tärkeää, koska tiedon siirtyminen ja hyväksikäyttö
edellyttää avointa vuorovaikutusta ja mahdollisuutta vaikuttaa toiminnan suuntaan.
Toisaalta myös suunnitelmallisuus korostuu, eli miten asiakassuhteista saatavaa
informaatiota ja mahdollisesti saatavia uusia ideoita käytetään hyväksi ilman, että
toiminta ei liikaa hajaannu ja aiheuta tehottomuutta koko organisaation kannalta.
Tuoteliiketoimintaan panostaminen merkitsee organisaation prosessien ja tarvittavien
toimintojen määrän kasvamista ja monipuolistumista, jolloin toiminnan hallinta ja
ennustettavuus nousevat tärkeämpään asemaan. Toisin sanoen suunnitelmallisuuden
roolin kasvaminen strategiaprosessissa on helppo hahmottaa. Toisaalta myös
emergenttisten toimintatapojen osa tulee ottaa strategiaprosessissa huomioon, koska
toiminnan jatkuvuus voidaan turvata vain jatkuvalla kehityksellä ja uusien ideoiden
tuottamisella.
Seuraavassa luvussa tehdään yhteenvetoa esitellyistä teoreettisista näkemyksistä
viitekehyksen muodossa. Luotua viitekehystä käytetään myöhemmässä vaiheessa
tutkimusaineiston analysointiin.
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4

STRATEGIPROSESSIN

TEOREETTINEN

VIITEKEHYS

OHJELMISTOALALLA
Tässä luvussa esitellään strategiaprosessin kirjallisuudesta luotua viitekehystä sekä
vedetään

yhteenvetoa

niistä

erityispiirteistä,

joita

ohjelmistoala

tuo

strategiaprosessiin. Alla olevassa kuviossa tuodaan esille kirjallisuuskatsaukseen
perustuvassa viitekehyksessä strategiaprosessin emergenttisyys, suunnitelmallisuus,
ja strategiaprosessin ominaisuudet, jotka korostuvat sen mukaan kumpi puoli
strategiaprosessissa on keskeisemmässä asemassa. Toimintaympäristön tila vaikuttaa
organisaatioon aiheuttamalla muutospaineita organisaation toiminnalle. Nämä
muutospaineet voivat olla suuret, jos ympäristön tila muuttuu nopeasti, jatkuvasti tai
paljon.

Vakaassa

tilanteessa

muutospaineet

puolestaan

ovat

vähäisemmät.

Organisaatio tai yritys vastaa muutospaineisiin muuttamalla toimintaansa vastaamaan
uutta

tilannetta

turvatakseen

toimintansa

jatkuvuuden

ja

kannattavuuden.

Strategiaprosessi on se toimintatapa, jolla toimintaa pyritään muokkaamaan joko
toiminnan tehokkuutta ja suunnitelmallisuutta tai uuden toiminnan ideoimista ja
löytämistä

korostaen.

Seuraavassa

alaluvussa

tarkastellaan

lähemmin

strategiaprosessin osuutta viitekehyksessä, jonka jälkeen toisessa alaluvussa
paneudutaan ohjelmistoalan vaikutukseen viitekehyksen muodostumisessa.
4.1 Strategiaprosessi
Strategiaprosessia voidaan edellä tehdyn kirjallisuuskatsauksen valossa määritellä
dualistiseksi, toisin sanoen sitä määrittelee niin koko organisaatiosta nouseva
emergenttisyys,

kuin

sen

organisaation

johtokeskeinen

suunnitelmallisuus.

Strategiaprosessin ominaisuuksissa tulee esille se strategiaprosessi, jota yrityksissä ja
organisaatioissa on käytössä. Toiminnan tehokkuus ja toiminnan pitkäjänteisyys ovat
eräällä tapaa toiminnan järjestämisen kannalta vastakkaisia arvoja. Organisaatioiden
perustavanlaatuinen strateginen kysymys onkin, kuinka järjestää riittävän tehokas ja
kannattava toiminta nykyhetkellä, ja samaan aikaan varmistaa että organisaation
toiminta ja tuottavuus ovat turvattuja myös tulevaisuudessa. Strategiaprosessin
tieteellisen tutkimuksen vastaus kysymykseen on, tämän katsauksen perusteella,
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yhtäaikainen toimiminen niin emergenttien kuin suunnitelmallisten toimintatapojen
kautta strategian muodostamiseksi.
Mintzberg et al. (1985) mukaan organisaatioiden koon ja muodollisuuden määrän
kasvaessa strategiaprosessi näyttää siirtyvän emergentistä strategiasta enemmän kohti
suunnitelmallista, kun toiminnan alkuperäinen visio otetaan suunnittelun perustaksi
ja perustavaa laatua olevia muutoksia siihen ei enää useasti tehdä. (Mintzberg &
Waters 1985: 260 - 261.)
Strategiaprosessi

siis

etenee

operatiivisen

tason

toiminnan

uusien

liiketoimintamahdollisuuksien etsinnästä strategian edistämisen ja rakentamisen
kautta osaksi yrityksen virallista strategiaa. Samalla prosessin painopiste siirtyy
emergenttisistä arvoista ja toimintatavoista kohti suunnitelmallisia tapoja ja arvoja
strategian

muodostamisessa.

Operatiivisella

tasolla

uusien

liiketoimintamahdollisuuksien etsintä vaatii uuden tiedon keräämistä, oppimista sekä
tietojen yhdistämistä. Asiakaskontaktien kautta saadaan tärkeää tietoa markkinoiden
vaatimuksista, joka puolestaan yhdistettynä tekniseen tietämykseen mahdollistaa
uusien ratkaisuiden kehittämisen. Edellä mainittu mahdollistuu, kun organisaation
johtajuudessa arvostetaan tiedon jakamista, oma-aloitteisuutta, annetaan valtuuksia
kokeiluihin, hyväksytään riskienotto, ymmärretään muutosten tarve ja rooli
toiminnan kehittämiseksi. (Mintzberg & Waters 1985: 260 - 261.)
Ylimmän johdon rooli on varmistaa strategiaprosessin eteneminen niissä rajoissa ja
kohti niitä tavoitteita, jotka organisaatio on asettanut itselleen. Johdon toimintaa
ohjaa täten enemmän suunnitelmallisuus strategian luonnissa, ja sen eri arvot. Johdon
tehtävänä on myös ohjata koko organisaation strategiaprosessia joko kohti
suunnitelmallisuutta tai emergenttisyyttä, sen mukaan nähdäänkö nykyisten
liiketoimintojen tehostaminen tärkeimmäksi prioriteetiltaan, vai onko tarvetta
panostaa

merkittävästi

uusien

liiketoimintamahdollisuuksien

löytämiseen

tulevaisuuden kassavirtojen varmistamiseksi. Toisin sanoen emergenttisyys voi siis
myös olla suunnitelmallista luonteeltaan.
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Tässä alaluvussa tehtiin yhteenvetoa strategiaprosessin osuudesta tutkimuksen
viitekehyksessä, seuraavassa alaluvussa keskitytään ohjelmistoalan vaikutukseen
tutkimuksessa, eli miten strategiaprosessin viitekehys muuttuu ohjelmistoalan
erityispiirteiden vaikutuksesta.
4.2

Ohjelmistoala strategiaprosessin kannalta

Strategiaprosessin kannalta ohjelmistoala tarjoaa erityisen kehitysympäristön, koska
strategian luomisen ja toiminnan perusteet tyypillisimmässä ohjelmistoalan yrityksen
tapauksessa

muuttuvat

merkittävästi

kasvun

aikana.

Alkuvaiheessa

projektiluontoisen palvelumyynnin ollessa merkittävin liikevaihdon lähde toiminta
perustuu vahvasti henkilöstön osaamiselle ja kyvyille ohjelmistonkehityksessä.
Markkinointi ja myynti ovat yhteistyösuhteiden kautta tapahtuvaa sekä niiden
rakentamiseen

keskittyvää.

Markkinat

ovat

ominaisuuksiltaan

verkottuneet,

paikalliset sekä hyvin tunnetut. Vaihdon kohde puolestaan on asiakkaan kanssa
yhteistyössä ja asiakkaan tarpeita silmällä pitäen rakennettu tuote, jossa palvelun
osuus voi olla suuri. Asiakassegmentti on yleensä hyvin kapea ja asiakkaat
tunnettuja. Tuoteperusteisessa toiminnassa puolestaan markkinoinnin ja myynnin
luonne ja painoarvo muuttuvat, koska markkinat muuttuvat etäisemmiksi,
suuremmiksi sekä kilpaillummiksi. Vaihdon

kohde on puolestaan useille

ohjelmistoalustoille sopiva modulaarinen tai standardinen tuote, jonka asiakassegmentit ovat laajat ja tuntemattomat. (Alajoutsijärvi ym. 2000: 155.)
Edellä mainituista on seurauksena, että tuoteliiketoiminnan myötä strategiaprosessiin
tulee lisää tekijöitä ja muuttujia, kun varmuus asiakkaiden vaatimuksista pienenee
sekä niiden vaatimusten määrä kasvaa asiakkaiden ja käyttötapojen määrän
kasvaessa. Organisaation toiminnalle se merkitsee niin tuotekehityksen kuin koko
organisaation

tehtävien

määrän

kasvamista

ja

monimutkaistumista.

Tähän

kehitykseen vastaaminen on suunnitelmallisuuden lisääminen sekä tehtävien
priorisoinnin

ja

päätöksenteon

keskittäminen,

jotta

toiminnan

pysyminen

suunnitelluissa raameissa pystytään varmistamaan sekä liiallisen rönsyilyn
aiheuttama

tehottomuuden

kasvu

estämään.

Ohjelmistotuoteliiketoiminnan

strategiaprosessissa tulee myös ottaa huomioon se, että asiakkaiden ja tuettavien
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tuotteiden määrän kasvu itsessään hankaloittaa toiminnan järjestämistä, koska uudet
tuote-

ja

asiakaskohtaiset

muutokset

väistämättä

monimutkaistavat

ohjelmistotuotteen arkkitehtuuria, jolloin tuotteen ylläpidettävyys voi hankaloitua
sietämättömälle tasolle, johtaen koko tuotteen uudelleenrakentamisen tarpeeseen.
Edellä mainitun suunnitelmallisuuden ja keskittämisen vaarana on kosketuspinnan
menettäminen asiakkaiden tarpeisiin, koska keskittyminen organisaation omaan
toimintaan voi heikentää kuvaa ketä varten yritys tai organisaatio loppujen lopuksi
toimiikaan, toisin sanoen siis yrityksen asiakaslähtöisyyttä. Emergenttisyyden
edistämisellä

strategiaprosessissa

voidaan

tätä

kehitystä

tasapainottaa.

Asiakasosaaminen ei perinteisesti ole se vahvuus, jonka varaan aloittava
ohjelmistoalan yritys rakentaa toimintaansa, vaan vahvuus löytyy teknologiaosaamisesta, joten kasvun ja tuoteliiketoimintaan siirtymisen myötä yrityksen tarve
painottaa

osaamistaan

hallintaan

korostuu,

strategiaprosessin

voimakkaammin
joka

puolestaan

huomioonottamisen

asiakassuhteiden
edelleen

ja

korostaa

tärkeyttä,

toimitusketjujen

myös

koska

emergentin

kuten

todettua

emergenttisyyden rooli asiakastarpeiden muuttamisessa uusiksi liikeideoiksi on
keskeinen.
Metsä-Tokila et al. (2012) mukaan ohjelmistoalalla on vahva side muiden
toimialojen

kanssa,

ja

alan

viime

aikojen

kehitystä

ei

voida

selittää

ohjelmistoteknologioiden muutoksella vaan asiakastoimialojen kehittyminen ja
muuttuminen ovat ohjanneet myös ohjelmistoalan kehitystä (Metsä-Tokila 2012: 14).
Edellä

mainittu

korostaa

ohjelmistoalan

yrityksen

tarvetta

tarkkailla

toimintaympäristöään sekä havainnoida siinä tapahtuvia muutoksia oman toimintansa
muuttamiseksi. Strategiaprosessissa se nostaa emergenttisyyden merkitystä, koska
asiakastarpeista ja niiden muutoksista tiedon saaminen on ohjelmistoalan yritykselle
tärkeää, ja kuten todettua emergenttisyys auttaa nimenomaan uuden tiedon
löytämisessä, ja sitä kautta uusien liikeideoiden kehittämisessä.
Tässä alaluvussa tarkasteltiin ohjelmistoalan osuutta tutkimuksen teoreettisessa
viitekehyksessä.

Johtopäätöksenä

voidaan

todeta,

että

ohjelmistoalalla
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strategiaprosessi muuttuu yrityksen kasvun ja kehityksen myötä, kuten millä tahansa
muullakin toimialalla, mutta ohjelmistoalalla toimivalle yritykselle emergenttisyyden
korostamiselle on tarve tasapainotettaessa kasvun ja toiminnan monimutkaistumisen
mukanaan tuomaa suunnitelmallisuuden osuutta strategiaprosessin kehityksessä.
Seuraavassa luvussa esitellään tutkimuksen suorittamiseen liittyviä menetelmiä sekä
esitellään tutkimuksen aineistoa, jotta lukija saa kuvan tutkimuksen suorittamisesta ja
sen mahdollisista vaikutuksista lopputuloksia ja tutkimusta arvioitaessa.
Kuvassa 5 tutkimuksen viitekehyksessä on yhdistettynä strategiaprosessin suhde
toimintaympäristöön sekä suunnitelmallisen että emergentin strategiaprosessin ja
niille yhteiset strategiaprosessin ominaisuudet. Tasapainovaaka kuvaa sitä kuinka
emergenttisyyden tai suunnitelmallisuuden painoarvo prosessissa vaihtelee sen
mukaan miten toimintaympäristö sitä muokkaa, ja yrityksen organisaatio sitä
tietoisesti

muuttaa.

Vaa’an

asento

kuvaa

sitä,

kuinka

ohjelmistoalalla

emergenttisyyden roolin tulisi olla merkittävämpi, koska nopeasti muuttuvana ja
muista toimialoista riippuvaisena toimialana strategiaprosessin tulisi olla herkkä
havainnoimaan ja reagoimaan ympäristöstä tuleviin muutoksiin. Toisaalta myös
ohjelmistoalan tietointensiivisyys korostaa emergenttisyyden tarvetta, koska uuden
tiedon tarpeen korostuminen korostaa tarvetta tiedonkeräyksen varmistamiselle.

Kuva 5: Tutkimuksen teoreettinen viitekehys
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5

TUTKIMUSMETODI SEKÄ TUTKIMUKSEN AINEISTO

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen suorittamisen menetelmä, tutkimusaineiston
valintaperusteita sekä itse tutkimusaineiston rakennetta. Tutkimus toteutettiin
laadullisena tapaustutkimuksena. Haastattelut toteutettiin vuoden 2013 kesän ja
syksyn aikana.
Hirsjärvi et al.(1997) mukaan, ”laadullisessa tutkimuksessa on lähtökohtana
todellisen elämän kuvaaminen”, sekä ”kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään
tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.”. Yleensä laadullisessa
tutkimuksessa pyritään pikemminkin löytämään tai paljastamaan tosiasioita
enemmän kuin todentamaan jo olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi ym. 1997: 152.)
Tässä tutkimuksessa kuvataan todellista elämää ohjelmistoalan yrityksessä sekä niitä
ratkaisuja

ja

tapahtumia,

jotka

muodostivat

yrityksen

strategiaprosessin.

Kokonaisvaltaista ja täydellistä kuvaa strategiaprosessista yrityksessä ei ole
mahdollista tämän tutkimuksen puitteissa rakentaa, mutta mahdollisimman rikkaan ja
monipuolisen kuvan rakentaminen nimenomaan juuri johdon näkökulmasta antaa
tutkimukselle merkittävyyttä, koska strategiaprosessissa ja sen rakentumisessa on
yrityksen johdolla merkittävä vaikutus. Tässä tutkimuksessa ei välttämättä onnistuta
löytämään uusia tosiasioita, mutta pyritään kokonaisvaltaisesti kuvaamaan todellisen
elämän ilmiöitä.
Ensimmäisessä alaluvussa esitellään tämän tutkimuksen suorittamiseen valittua
tutkimusmenetelmää sekä sen valintaperusteita. Toisessa alaluvussa tarkastellaan
tutkimuskohteen valintaperusteita sekä kolmannessa alaluvussa aineiston keräyksen
menetelmää sekä kuvaillaan aineistoa ja sen sisältöä.
5.1 Tapaustutkimus tutkimusmenetelmänä
Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, koska tutkimusmenetelmänä
laadullinen menetelmä auttaa saavuttamaan tutkimuksen kannalta oleellista ja
monipuolista tietoa kohdeyrityksen toiminnasta. Syvällisen ja sisällöllisesti rikkaan
tiedon saaminen on oleellista, kun tutkimuskohteena ovat toimintatavat tai prosessit.

65
Yinin (2009) mukaan tapaustutkimusta tutkimusmenetelmänä käytetään monissa
tilanteissa lisäämään tietoa yksilöistä, ryhmistä, organisaatioista ja sosiaalisista,
poliittisista

ja

vastaavista

tilanteista.

Tapaustutkimus

auttaa

säilyttämään

kokonaisvaltaiset ja merkitykselliset tosi-elämän tapahtumien ominaisuudet. (Yin
cop. 2009: 4.) Järvisen & Järvisen (2000) mukaan case- tai tapaustutkimus voi olla
kuvailevaa, teoriaa testaavaa tai teoriaa luovaa. ”Joskus voi käydä niin, ettei mitään
teoreettisesti uutta löydykään, mutta casen kuvaus voi silti sisältää uutta tietämystä
siitä, millainen maailma on.”. (Järvinen & Järvinen 2000: 78.)
Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmän valinta perustuu tarpeelle saada syvällistä
tietoa strategiaprosessin toiminnasta, ja koska tutkitaan tosielämän monimutkaista
asiaa tutkimusmenetelmänä tapaustutkimus auttaa pääsemään syvälle tutkittavaan
aiheeseen sekä antaa mahdollisuuden kerätä laadullisesti hyvää aineistoa tutkittavasta
ilmiöstä.
Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi valittiin haastattelu monestakin syystä.
Ensiksikin strategiaprosessin tutkimuksen kannalta on oleellista saada rikasta ja
monipuolista aineistoa tutkittavasta kohteesta, jolloin tiedon laatu nousee oleelliseksi
tekijäksi. Muilla keinoin aineisto olisi määrältään ehkä suurempi mutta laadultaan
selkeästi heikompi. Toiseksi tutkimusaihe koskee mennyttä aikaa, jolloin
havainnointi tutkimuskeinona on pois suljettu. Kolmanneksi tutkijalla ei ollut
mahdollisuutta päästä tutustumaan tutkimuskohteen dokumentteihin tai muuhun
materiaaliin, joita strategiaprosessista on kenties saatavilla. Hirsjärvi et al. (1997)
mukaan haastattelun suurimpana etuna on joustavuus aineiston keräyksessä, toisin
sanoen aineiston keruuta on mahdollista säännellä tilanteen edellyttämällä tavalla
sekä vastaajia myötäillen. Perusteena haastattelun käyttämiselle voidaan myös pitää
tietoa siitä, että tutkimuksen aihe tuottaa monitahoisia ja moniin suuntiin meneviä
vastauksia, tai halutaan syventää saatavia tietoja, esimerkiksi pyytämällä perusteluja
esitetyille mielipiteille. (Hirsjärvi ym. 1997: 194.)
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5.2 Tapauksen valintakriteerit
Tutkittava ohjelmistoalan yritys valikoitui tutkimuskohteeksi, koska sen kehityskaari
lähes yksinomaan ohjelmistokehityspalveluita tarjoavasta paikallisesta yrityksestä
suureksi kansainväliseksi ohjelmistotuotteita valmistavaksi yritykseksi tarjoaa
monipuolisen ja hyvän mahdollisuuden tutkia strategiaprosessia ja sen muutosta
yrityksen kasvun aikana. Lisäksi yritys organisaatioina on tärkeä tutkimuskohde,
koska se yksi niistä ”Oulun teknologiabuumin” suhteellisen harvoista yrityksistä,
jotka pystyivät tekemään muutoksen ohjelmistopalveluiden tarjoamisesta omien
ohjelmistotuotteiden valmistamiseen ja myyntiin. Edellä mainitun sekä tutkimuksen
arvioitavuuden vuoksi tutkimusta ei tehdä nimettömänä, kuten yleensä on
tieteellisessä

tutkimuksessa

tavallista.

Tutkimuskohteen

nimeäminen

auttaa

tutkimuksen merkittävyyden arvioinnissa, kun lukija voi halutessaan tutustua
omakohtaisesti yrityksestä julkisesti saatavilla olevaan materiaaliin ja arvioida tämän
tutkimuksen johtopäätöksiä ja tuloksia niiden valossa.
Tämän yrityksen valinta tutkimuksen tapaukseksi on tärkeää myös Oulun
talousalueen kannalta, koska kuten Hyry (2004) toteaa, Oulun talousalueen
investoinnit sekä uudet teolliset rakenteet eivät ole pystyneet luomaan pitkän
aikavälin tuotannollista perustaa, vaan suurin osa yrityksistä, erityisesti ohjelmisto- ja
bioteknologian aloilla ovat pieniä ja keskittyvät tuotekehitysprojekteihin (Hyry 2004:
196). Siispä keskittymällä tutkimuksessa yritykseen, joka on pystynyt kasvamaan ja
tekemään siirtymän tuoteliiketoimintaan voi tarjota oleellista tietoa niin tieteellisen
tutkimuksen kuin käytännön liiketoiminnan kannalta.
5.3 Aineiston kerääminen
Tutkimus alkoi kirjallisuuteen tutustumisella, jolloin saatiin kuva aihealueesta
julkaistuista tutkimuksista ja siitä, mitä strategiaprosessiin liittyy, ja kuinka
ohjelmistoalan

erityispiirteet

vaikuttavat

strategian

luomiseen.

Teorioihin

tutustumalla saatiin selville asioita, joihin tutkimus tällöin vielä potentiaalisissa
kohdeyrityksissä tulisi keskittää.
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Hirsjärvi et al. (1997) mukaan kvalitatiivisen aineiston keruussa käytetään aineiston
riittävyyteen tai kylläisyyteen viittaavaa saturaation käsitettä, toisin sanoen aineistoa
kerätään niin kauan kunnes samat asiat alkavat toistua aineistoa kerättäessä, monesti
haastatteluissa (Hirsjärvi ym. 1997: 171).
Tässä tutkimuksessa aineiston kerääminen tapahtui tutkimalla uutisjuttuja, lähinnä
internet-julkaisuista, yrityksen tilinpäätöksiä, sekä tärkeimpänä lähteenä yrityksen
toiminnassa mukana olleiden henkilöiden haastattelut. Kerätty aineiston käsittelee
yrityksen toimintaa sen perustamisvuodesta 1990 vuoteen 2008, jolloin viimeinkin
haastatelluista henkilöistä poistui yrityksen palveluksesta. Haastateltuja henkilöitä oli
yhteensä kolme kappaletta ja haastatteluita oli yhteensä neljä kappaletta kesän ja
syksyn 2013 aikana. Yrityksen tilinpäätöksiä oli tutkimukseen saatavilla yhteensä
kuusi kappaletta vuodesta 2002 vuoteen 2007.
Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, jotka olivat olleet strategian luonnissa ja
yrityksen johtamisessa mukana, jolloin yksityiskohtaisen ja oleellisen tiedon
saaminen tutkimuksen aiheesta varmistui. Riittävän haastatteluaineiston määrä
määriteltiin tutkimuksen aikana; kun oleellista uutta tietoa ei enää lisähaastatteluista
saatu, voitiin todeta tutkimuksen laajuuden ja oleellisuuden kannalta tarvittavat tiedot
kerätyiksi.
Haastattelut suoritettiin henkilökohtaisina teema-haastatteluina. Haastattelut kestivät
yhteensä noin viisi tuntia, ja kolme haastattelua nauhoitettiin tarkemman analyysin
mahdollistamiseksi. Hirsjärvi et al. (1997) mukaan ”teemahaastattelussa on
tyypillistä, että haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat tiedossa, mutta
kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat” (Hirsjärvi ym. 1997: 171).
Haastateltavat valittiin henkilöitä, jotka parhaiten saattaisivat tietää tutkittavasta
ilmiöstä kohdeyrityksessä. Järvinen & Järvinen (2000) mukaan ilmiöalueen laajaan
kattavuuteen voidaan pyrkiä kysymällä haastateltavilta henkilöiltä myös ketä muita
tulisi tutkimuksessa haastatella (Järvinen & Järvinen 2000: 153). Haastateltavilla
henkilöillä on yleensä paras tietämys organisaationsa rakenteesta ja siitä kuka osaa
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vastata tutkimuksen asioihin. Myös tässä tutkimuksessa haastatelluilta saatiin
vinkkejä jatkohaastatteluja koskien.
Tutkimuksessa haastatellut henkilöt:
Perustaja
Yksi yrityksen perustajista, toimi useissa tehtävissä yrityksessä, mukaan lukien
johtoryhmässä.
Strategiavastaava
Vastasi muiden tehtävien ohella strategiaprosessista yrityksestä. Tuli mukaan
yrityksen toimintaan kasvun keskivaiheilla.
Myynnin kehittäjä
Toimi

liiketoiminnankehitys-

sekä

johtotehtävissä

erityisesti

myynnin

ja

markkinoinnin-tehtävissä. Oli mukana yrityksen toiminnassa lähes perustamisesta
saakka.
5.4 Aineiston analysointi
Haastattelut purettiin nauhalta tekstiksi, joka sitten jaoteltiin viitekehyksen teemojen,
toisin sanoen suunnitelmallisen ja emergentin strategiaprosessin ominaisuuksien ja
piirteiden mukaisesti. Tutkimuksen alkuvaiheessa käytettiin yrityksen toiminnasta
kertyneitä Internet-artikkeleita muodostamaan yleiskuvaa yrityksen kehityskaaresta,
sekä myöhemmässä vaiheessa analysoitaessa tutkimuksen tuloksia yrityksen
tilinpäätökset toimivat tukena arvioitaessa yrityksen toimialan markkinoiden
tilannetta sekä yrityksen asemaa niillä.
Aineiston analysointi on toteutettu edellisessä luvussa luodun teoreettisen
viitekehyksen pohjalta. Aineiston analyysissä on pyritty noudattamaan, Hirsjärvi et
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al. (1997) mukaista periaatetta, valitsemalla sellainen analyysitapa, joka parhaiten
tuo vastauksen ongelmaan tai tutkimuskysymykseen (Hirsjärvi ym. 1997: 212).
Yinin (2009) mukaan teoreettisen viitekehyksen käyttämisellä analyysin pohjana on
hyviä puolia, kuten se auttaa keskittymään analyysissä aineiston oleelliseen tietoon
koko aineiston sijaan, lisäksi se auttaa organisoimaan koko tapaustutkimuksen ja
määrittelemään vaihtoehtoisia viitekehyksiä tutkittavaksi. ”Kuinka” ja ”miksi” kysymykset auttavat ohjaamaan tapauksen tutkimusta tehokkaasti eteenpäin. (Yin
cop. 2009: 130 - 131.)
Tutkimuksen aineiston analyysissä pyrittiin löytämään ne asiat, jotka parhaiten
kertovat, mitä tutkimuskohteen strategiaprosessiin kuului, miten strategiaprosessi
eteni ja kehittyi sekä miksi asioita tehtiin niin kuin niitä tehtiin. Teemojen mukaan
jaotellusta

aineistosta

saatiin

selville

kohdeyrityksen

strategiaprosessin

ominaisuuksia. Tässä tutkimuksessa ei pyritä luomaan uusia malleja, vaan saamaan
selville ja esittelemään tutkimuskohteen strategiaprosessia sekä vertaamaan sitä
aiemman tieteellisen tutkimuksen havaintoihin. Mahdollisuuksien mukaan tietysti
pyritään uusien näkökulmien tai ideoiden esille tullessa täydentämään tieteellistä
keskustelua tutkittavasta ilmiöstä.
Hirsjärvi et al. (1997) mukaan tulosten tulkinnalla tarkoitetaan ”sitä, että tutkija
pohtii analyysin tuloksia ja tekee niistä omia johtopäätöksiä.”, lisäksi ”tulkinta on
myös aineiston analyysissa esiin nousevien merkitysten selkiyttämistä ja pohdintaa.”
(Hirsjärvi ym. 1997: 213). Tässä tutkimuksen tulosten tulkinnassa pyritään
painottamaan tulosten merkitystä tieteellisen tutkimuksen kannalta sekä niiden
merkitystä liiketoiminnan johtamisen käytäntöjen kannalta.
5.5 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti
Hirsjärvi et al. (1997) määrittelevät validiteetin mittarin tai tutkimusmenetelmän
kyvyksi mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata, tai laadullisen tutkimuksen
tapauksessa kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen yhteensopivuutta
(Hirsjärvi ym. 1997: 216 - 217). Validiteetti tai pätevyys voidaan myös määritellä,
miten hyvin tutkimus mittaa tutkittavaa ilmiötä tai sen ominaisuuksia. Tämän
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tutkimuksen validiteettia on pyritty parantamaan lähdemateriaalin valintaprosessin
kautta, valitsemalla lähdeaineistoa sen mukaan, että se kuvaisi monipuolisesti
tutkittavaa ilmiötä.
Hirsjärvi et al. (1997) määrittelee reliabiliteetin, tutkimuksen tai mittauksen kyvyksi
antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Heidän mukaansa laadullisen tutkimuksen
luotettavuutta lisää tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta. (Hirsjärvi
ym. 1997: 216 - 217.)
Reliabiliteetti voidaan myös määritellä sen mukaan kuinka luotettavia ja toistettavia
tutkimuksen tulokset ovat. Toistettavuus ja yleistettävyys ovat yksittäisen
tapaustutkimuksen ollessa kyseessä ongelmallisia asioita, mutta niiden sijaan
luotettavuutta

tässä

tutkimuksessa

pyritään

luomaan

perustelemalla

tehdyt

johtopäätökset hyvin ja tuomaan niihin johtaneet ajatteluketjut selkeästi esille.
Aineiston keruu saturaation kautta voi heikentää tutkimuksen reliabiliteettia:
Hirsjärvi et al.(1997) mukaan tämä metodi on riippuvainen tutkijan oppineisuudesta,
koska siitä riippuu kuinka paljon uusia näkökulmia voi tutkimusaineistoa kerätessä
voi löytää tai havaita. Toisin sanoen, kuinka voidaan olla varmoja, ettei
tutkimuskohde ei enää tuota uutta informaatiota? Saturaatiomenetelmä on kuitenkin
käytännössä koiteltu keino aineiston keräyksen määrän määrittelyssä. (Hirsjärvi ym.
1997: 171.) Tässä tutkimuksessa reliabiliteetin tätä puolta on pyritty vahvistamaan
laajalla kirjallisuuteen

tutustumisella,

sekä asiassa luultavasti

auttaa,

että

kohdeyrityksen toimiala on tutkimuksen tekijälle aikaisemmasta työkokemuksesta
tuttu, jolloin terminologia ja monet toimintatavat ovat entuudestaan tuttuja. Toisaalta
tämä aiheuttaa vaaran että tutkimuksen kannalta oleellisia asioita jää käsittelemättä,
koska ne ovat tutkijalle tuttuja tai alan tuntemuksen vuoksi jopa huomaamattomia, eli
tutkijan toimialasta ja sen piirteistä luodut näkemykset ja käsitemallit vaikuttavat
vääristävästi tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksen suorittamisen aikana aineistoa
kerättiin, kunnes haastatteluissa alkoi toistua samat teemat, jolloin todennäköisyys
uuden tai poikkeavan aineiston löytymiselle alkoi vähentyä.
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Haastattelu tutkimusmenetelmänä voi myös sisältää reliabiliteettia heikentäviä
puolia: Hirsjärvi et al. (1997) mukaan haastatteluissa voi olla monia virhelähteitä,
kuten haastateltava, itse haastattelija tai tilanne kokonaisuudessaan. Haastattelun
luotettavuutta voi heikentää se, että ”haastattelussa on taipumus antaa sosiaalisesti
hyväksyttäviä vastauksia.”. (Hirsjärvi ym. 1997: 195.) Tämän tutkimuksen
luotettavuutta haastateltavien osalta lisää se seikka, etteivät haastateltavat ole työ- tai
muunlaisessa
haastattelut

suhteessa
järjestettiin

tutkimuksen

kohteena

henkilökohtaisina,

olevaan

jolloin

yritykseen.

asioiden

Lisäksi

esilletuonti

oli

vapaamuotoista ja ajankäytöllisesti rajoittamatonta. Haastattelututkimuksen vaarana
on toisaalta mahdollisuus että haastateltava esittää asiat itselle myönteisessä valossa.
Erityisesti tässä tapauksessa, johtuen pitkästä aikavälistä haastatteluiden ja
tutkittavien tapahtuminen välillä, on mahdollista myös että tutkittavan ilmiön
kannalta oleellisia asioita on päässyt haastatelluilta unohtumaan vääristäen
tutkimusaineistoa ja siten tutkimuksen lopputuloksia.
Hirsjärvi et al.(1997) mukaan ”haastattelussa on ratkaisevaa, miten haastattelija osaa
tulkita

haastateltavan

vastauksia

tällaisten

kulttuuristen

merkitysten

ja

merkitysmaailmojen valossa (Hirsjärvi ym. 1997: 196). Tutkimuksen haastatteluissa
pyrittiin estämään virhetulkintojen syntyminen tarkentavien kysymysten sekä
etukäteisvalmistautumisen kautta. Tutkimuksen todennäköisin virhelähde sijaitseekin
haastattelijan

ja

tutkimuksentekijän

tulkinnoissa

haastattelujen

vastauksista.

Tutkimuksen tätä virhettä pyritään vähentämään perustelemalla johtopäätökset ja
analyysin perusteet sekä tuomalla esille mahdollisimman selkeästi ja monipuolisesti
johtopäätösten tekemiseen vieneet ajatteluketjut, jotta lukija voi itse päätellä
johtopäätösten oikeellisuuden.
Tässä luvussa tarkasteltiin tutkimusmenetelmää, tutkimusaineistoa sekä tutkimuksen
laatuun liittyviä kysymyksiä, jotta lukija voi tehdä päätöksen tutkimuksen arvosta ja
sen panoksesta tieteelliseen keskusteluun. Seuraavassa luvussa esitellään aluksi
tutkimuksen kohteena olleen yrityksen toiminta ja kehityskaari lyhyesti, jonka
jälkeen paneudutaan tutkimuksen tuloksiin.
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6

TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset tarkastelemalla tutkimuksen aineistosta
nousseita havaintoja kappaleessa neljä luodun teoreettisen viitekehyksen kautta.
Tämä luku rakentuu viidestä alaluvusta, ensimmäisessä alaluvussa esitellään
tutkimuksen kohteena olleen yrityksen kehityskaari ja tausta lyhyesti, jonka jälkeen
seuraavissa alaluvuissa esitellään yrityksen strategiaprosessia ja sen kehitystä
yrityksen kasvun ja muutosten mukana. Seuraavaksi siis tarkastellaan yrityksen
kehitystä

lyhyesti

perustamisestaan

vuonna

1991

haastattelu-aineiston

loppumisvuoteen 2008.
6.1 Tutkimuskohde: Nethawk Oyj
Nethawk (Nykyisin osa EXFO-konsernia) perustettiin vuonna 1991 nimellä X-net
Oy. Sen perusti neljän henkilön ryhmä, joka työskenteli Nokia PC Datan
palveluksessa PC-pohjaisten ohjelmistojen kehityksessä. Heidän koulutuksellinen
taustansa oli tekniikkaan painottunutta ja heidän aiemmat työpaikat sekä silloinen työ
antoivat hyvän toimialakohtaisen osaamisen ja tieto-taidon lähteä kehittämään
liiketoimintaa. Potentiaalisen asiakkaan tarve ulkoistaa silloinen PC-pohjainen
kehitys toisaalta veti ja toisaalta työnsi yrityksen perustamiseen. Yrityksen
toimialaksi tuli testausjärjestelmien kehittäminen, koska perustajien aiempien
työnkuvien

kautta

heillä

oli

syvällistä

osaamista

ja

ajantasaista

tietoa

ohjelmistokehityksestä, siinä tarvittavasta testauksesta ja saatavilla olevilla
testausratkaisuista.
Alussa yrityksen toiminta oli yksinomaan ohjelmistokehityspalveluiden tarjoamista
asiakasyrityksille. Palveluliiketoiminnan tai alihankinnan kautta yritys pysyi lähellä
asiakkaita, sai tietoa heidän tarpeistaan ja lisäksi sai tulorahoitusta omien tuotteiden
kehitykseen. Tuoteliiketoiminnan ensiaskeleet otettiin vuonna 1993 PC-pohjaisen
analysaattori-tuotteen kauppojen muodossa. Yrityksen keskeinen osaaminen perustui
PC:n ja palvelimen välisen tietoliikenteen seuraamiseen ja sen analysoinnin
helpottamiseen seurausviestien avulla. Kyseisenä aikana tietoliikenteen analysointiin
tarvittavat

laitteet

maksoivat

paljon

ja

olivat

omina

erillisinä

laitteina
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epäkäytännöllisiä. Toisin sanoen markkinoilla oli tarve paremmille ja halvemmille
ratkaisuille tietoliikenteen analysoimiseksi. X-netin ratkaisu oli mahdollistaa
testaaminen ja analysointi halvan ja tietokoneeseen helposti liitettävissä olevan
PCMIA-kortin kautta.
X-net laajensi toimintaansa 90-luvun alkupuolella nousussa olleeseen GSMteknologiaan osaamistaan soveltamalla. GSM-tukiaseman kehityksessä tarvittiin
myös tietoliikenteen analysointia ja seuraamista, jolloin yritys pystyi tarjoamaan
omaa osaamistaan asiakkaan tuotekehitysprojekteihin. Tämä toi mukanaan tärkeää
osaamista GSM-tekniikan puolelta. Vuoteen 1995 mennessä tuoteliiketoiminnan
määrä ja liikevaihto olivat kasvaneet siinä määrin, että palveluliiketoiminnan
olosuhteiden ja näkymien muututtua heikommiksi yritys keskittyi kokonaan
tuoteliiketoimintaan.
Vuoteen 2000 asti yrityksen kasvu oli lineaarista ja suhteellisen tasaista. Sen jälkeen
yritys kasvoi myös yritysostojen kautta. Vuonna 2000 X-Net osti Kaski-Techin.
Oston perusteena oli tarve panostaa palvelupuolen kehitykseen yrityksessä sekä tarve
edelleen kehittää yrityksen tuotetarjontaa. Oston myötä yrityksen toiminta laajeni
edelleen myös Suomessa Kemiin ja Lappeenrantaan. Vuonna 2001 yrityksen nimeksi
otettiin yrityksen tuotemerkki Nethawk. Nethawkin tavoite oli pitää kasvu omissa
käsissä, joten kasvua ulkomaille haettiin tytäryhtiöiden kautta. Vuoden 2000 aikana
tytäryhtiötä perustettiin niin Eurooppaan, Aasiaan kuin Pohjois-Amerikkaankin.
Vuonna 2005 Nethawk kasvoi puolestaan ostamalla yhdysvaltalaisen ipNetfusion yrityksen, jonka myötä Nethawk laajeni edelleen Yhdysvalloissa, ja lisäksi uutena
toimipisteenä mukaan tuli Intia. Oston taustana oli teknologinen tarve kehittää
yrityksen

tuotetarjontaa

lisäämällä

siihen

PC:tä

suorituskykyisempiä

laitteistoratkaisuita. Vuonna 2010 Nethawkin osti puolestaan kanadalainen EXFO.
Tässä alaluvussa tarkasteltiin Nethawkin historiaa ja toimintaa yleisellä tasolla, jotta
lukija pystyy paremmin hahmottamaan seuraavissa luvuissa esiteltävien asioiden
aseman osana kokonaisuutta, josta muodostuu yrityksen kehityskaari. Seuraavassa
alaluvussa

tarkastellaan

yrityksen

strategiaprosessia

Nethawkin

toiminnan
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alkuvaiheissa vuodesta 1991 vuoteen 2000. Tämä oli eräänlainen rajapyykki
yrityksen toiminnan ja kasvun kehittymisessä, koska sen jälkeen kasvu tuli myös
yritysostojen kautta ja toimintaympäristön muutos alkoi aiheuttamaan enemmän
haasteita liiketoiminnan järjestämiselle. Yrityksen perustamisesta vuoteen 2000 asti
kasvu oli orgaanista, eli yritys kasvoi lähinnä henkilöstö-, asiakas- ja toimipaikkojen
määrän lisääntymisen myötä.
6.2 Orgaanisen kasvun aika

Kuva 6: Orgaanisen kasvun aikainen strategia-osa-alueiden kehitys

Tässä alaluvussa tarkastellaan X-netin perustamisen jälkeisen ajan kasvua ja sen ajan
strategiaprosessia vuoteen 2000 asti saadaksemme selville, millainen yrityksen
strategiaprosessi oli alkuvaiheessa ja orgaanisen kasvun aikana. Eri kasvuvaiheiden
kautta

strategiaprosessin

tarkasteleminen

on

tarpeellista,

jotta

tutkimuksen

tavoitteena oleva monipuolinen kuva tutkittavasta ilmiöstä saadaan luotua.
Toiminnan alussa yrityksen toimintaympäristö oli verrattain ennakoimaton; tekniikan
kehityksen suunnasta ei ollut varmuutta, toisaalta esimerkiksi 90-luvun alun lamalla
ei ollut merkittävää vaikutusta toimintaan. Mukautuminen ympäristön vaatimuksiin
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oli paras keino toiminnan eteenpäin viemiseksi. Toimintaympäristön analyysiin ja
ennustamiseenkin oli laittaa resursseja vasta myöhemmin toiminnan jo kasvettua.
Yrityksen alkutaipaleella strategian määrittely oli epämuodollista sekä pienenä alle
10 henkilön yrityksenä toiminnan koordinointi ja suunnitelmien täytäntöönpano oli
suoraviivaista ja henkilökohtaista. Jaottelua strategiaprosessin etenemiselle ylhäältä
alaspäin tai alhaalta ylöspäin on tällaisessa tilanteessa hankala tehdä.
”Että X-netin aikana, se strategia luotiin, vaikka se varmaankin monestikin tuli juuri
sellaiseksi minkä Toimitusjohtaja oli jo etukäteen ajatellut, niin kuitenkin kun siihen
osallistuttiin porukalla, niin se sitouttaa hirvittävän hyvin, plus että se on samalla
informoitu hyvin.” (Myynnin kehittäjä)
Tiedonvaihto puolestaan oli suoraviivaista ja kaikkien osallistuminen oli mahdollista:
”Se meni vähän, jos nyt ajatellaan vaiheita, niin silloin kun, mää olin 13:sta
työntekijä... Niin siihen saakka kun meitä oli joku 40, 37 taisi olla silloin,… Joka
tapauksessa niin, silloinhan se siirtyi itsestään se tieto.”
”.. Strategiset suunnitelmat tehtiin, mutta kaikki tavalla tai toisella osallistuivat
siihen. Meillä itse asiassa monesti pidettiin strategia-päiviä, joissa käytännössä oli
melkein kaikki läsnä…” (Myynnin kehittäjä)
Edellä mainitusta voidaan havaita, että aloittelevan ja kooltaan pienen yrityksen
strategiaprosessin rakentuminen tai rakentaminen on yksinkertaista ja nousee
helposti arkipäivän toiminnan yhteydessä. Toisaalta edellä mainituista lainauksista
voidaan myös havaita, että prosessi oli luonteeltaan myös suunnitelmallista
johtokeskeisyyden korostumisen kautta. Myös viestinnän ja avoimuuden merkitys
nousee esille alkuvaiheen toiminnassa henkilöstön sitoutumisen varmistamiseksi.
Viestinnän järjestäminen on puolestaan helppoa, koska muodollisten prosessien tai
kirjallisten

dokumenttien

käyttäminen

ei

ole

tarpeellista,

koska

läheisen

kanssakäymisen ansioista asioita voidaan käsitellä epämuodollisesti ja yhdessä koko
henkilöstön kanssa.

76
Tiedonkeräys tuotekehityksen mahdollistamiseksi pyrittiin kuitenkin saamaan alusta
asti järjestelmälliseksi ja prosessuaaliseksi. Laatujärjestelmän käyttöönotolla vuonna
1992 pyrittiin rakentamaan näitä prosesseja sekä sitomaan yrityksessä jo olevaa
osaamista

prosesseihin

liiketoimintasuunnitelman

yksittäisten
laatimisella

henkilöiden
ihan

toiminnan

sijaan.

Myös

alussa

pyrittiin

suunnitelmallisuuteen ja toiminnan pitkäjänteisyyden luomiseen.
Liiketoiminnan suunnittelu oli alusta asti asiakaslähtöistä, joskin osakkaiden ja
työntekijöiden tekninen osaaminen auttoi luomaan kilpailuedun niin käytettävyyden
kuin hinnankin kautta. Asiakassuhteiden merkitys yritykselle ja sen tutkimus- ja
kehitystoiminnalle oli alusta asti suuri. Oppimisen ja asiakastarpeiden selvittämisen
kannalta palveluliiketoiminta tarjosi tärkeän kanavan. Esimerkiksi PCMIA-korttiin
perustuvan analysaattorin kehittämisen idea tuli jakelukanavan edustajan kautta.
Tästä tapauksesta voimme todeta emergenttisyyden olleen myös osa yrityksen
alkuvaiheen strategiaprosessia. Myynti- tai muun asiakaspalvelu-henkilöstön
merkitys uusien ideoiden välittäjinä ja esille tuojina on emergenttisyyden eräs piirre.
”Meillä oli siinä vaiheessa suurempi osa liikevaihtoa kuitenkin tuli alihankinnasta,…
koska mää näin sen sillä lailla, että sinne käytetään hukkaan sellaisia resursseja,
jotka voitaisiin käyttää tämän tuotteen kehittämiseen ja parantamiseen.” (Myynnin
kehittäjä)
Tässä

vaiheessa

X-net

toimi

ohjelmistotuoteliiketoiminnassa.

niin
Edellä

ohjelmistopalveluliiketoiminnassa
mainitusta

voimme

havaita,

kuin
että

strategiaprosessiin kuului varhaisessa vaiheessa keskustelua siitä, miten toimintaa
tulisi viedä eteenpäin. Jännitteitä tai ristiriitoja strategiaprosessissa ei kuitenkaan
suuremmin ollut, vaan asiat saatiin etenemään keskustelujen ja perustellun
vuoropuhelun kautta.
”.. Että ollaan pantu tämän verran tuotteeseen ja sillä on tullut tämä liikevaihto, että
me saadaan tällä työllä 80 %:a katetta, ja sitten tämän verran on pantu taas
alihankintaan ja sieltä tulee semmoinen 15 %:ia..” (Myynnin kehittäjä)
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Edellä mainittu lainaus osoittaa, että palveluliiketoimintaympäristön tiukkeneminen
teki siihen investoimisen jatkamisen kyseenalaiseksi yritykselle, samalla kun omien
tuotteiden menestys ja kannattavuus teki siihen sijoittamisesta houkuttelevamman
vaihto-ehdon, saaden aikaan ensimmäisen suuren muutoksen toimintaan ja sen
suuntaan, toisin sanoen muuttamaan yrityksen liiketoimintastrategia yksinomaan
tuoteperustaiseksi vuonna 1995.
Toiminnan painopisteen siirtyessä tuoteliiketoimintaan tuotekehityksen rinnalle nousi
lisätehtäväksi asiakas- ja tuotetuen antaminen. Kasvun myötä tuotetuki täytyi ottaa
huomioon myös yrityksen organisaatiossa. Toisaalta teknologinen kehitys muutti
tuotetuen suorittamista Internetin käytön helpottaessa ja nopeuttaessa toimintaa,
vaikka asiakasmäärien ja saadun asiakaspalautteen kasvun myötä työmäärä
vastaavasti kasvoi.
Palveluliiketoiminnan poistuttua yrityksen keino pysyä lähellä asiakkaita oli
tuotteiden räätälöinti asiakastarpeiden mukaan, mikä mahdollisti tiiviin yhteyden ja
asiakasvaatimuksista ajan tasalla pysymisen. Myyntikanavien ja jälleenmyyjäyhteistyön merkitys oli toiminnan alussa jo liiketoiminnan luonteesta johtuen
vähäistä, mutta toiminnan kasvun ja tuoteliiketoimintaan panostamisen myötä
merkitys kasvoi, ja niiden hallintaan täytyi panostaa enemmän resursseja. Erityisesti
jälleenmyyjäsopimusten merkitys myynnin varmistamiseksi nousi tärkeään asemaan.
Sopimusten pituus, jälleenmyyjän tarjolla olevat kilpailevat tuotteet sekä yleensäkin
jälleenmyyjien

valitseminen

tulivat

oleellisiksi

kysymyksiksi

kasvun

ja

tuoteliiketoimintaan satsaamisen myötä. Kasvun ja liikevaihdon volyymin kasvun
myötä myös varaston ja logistiikkaprosessin hallinta nousivat tärkeiksi.
”Niin se -96 on kyllä erittäin voimakkaasti kasvun aikaa monessa mielessä, ja tuota
silloin tuli tarvetta vähitellen organisoida sitä, että meille tuli, alettiin rekrytoimaan,
niin kuin konkreettisesti just kansainvälisempää myyntiporukkaa, ja alettiin
miettimään jälleen myyntikanavia.” (Myynnin kehittäjä)
Kuten teoriaosuudessa ohjelmistoalasta todettiin, tyypillisesti ohjelmistoalan
yritykselle toiminnan siirtyessä palveluliiketoiminnasta kohti tuoteperusteista
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liiketoimintaa ja toiminnan kasvaessa toiminnan perusteiden tulee myös muuttua.
Kasvun myötä strategiaprosessiin osallistuvien määrä ja siinä huomioonotettavien
asioiden määrä kasvavat, jolloin paine järjestää ja systematisoida strategian luontia
kasvaa. Strategiaprosessille se merkitsee suunnitelmallisuuden ja suunnitelmallisten
keinojen käytön merkityksen kasvua, jotta toiminnan keskittyminen ja sen tehokkuus
eivät kasvun myötä laskisi.

Kasvun myötä toimintaympäristöä pystyi jo jonkin

verran ennakoimaan ja vaikuttamaan yrityksen paikkaan siinä. Esimerkkinä tästä on
vuoden 1995 alihankintaliiketoiminnasta luopuminen olosuhteiden muututtua.
Kasvun myötä yritykseen perustettiin johtoryhmä ohjaamaan strategian suunnittelua
ja valvomaan strategian jalkautusta toimintaan. Kasvun myötä myös erilliset
liiketoiminta-alueet

muodostettiin

ohjaamaan

kunkin

osa-alueen

strategian

muodostusta ja jalkautusta toimintaan. Liiketoiminta-sektorien muodostamisessa
käytettiin niin tuotepohjaista kuin asiakassegmenttipohjaista jaottelua. Yleinen
strategia tai suuntaviivat alueiden omille strategioille tulivat yrityksen johdolta.
”Business-yksiköt teki jo 90-luvun lopulla omat strategiat, ne yhdistettiin yrityksen
strategiaan, tietenkin niin ettei niissä kitkaa saanut olla taikka ristiriitaa. Sama
jatkui minusta silloin 2000, ehkä painotuksia muutettiin jonkun verran myös, että
myynnillinen, että joku myynti-strategia, tai markkinointistrategia,… että sielläkin
piti miettiä se suunnitelma vähän pitemmälle.” (Myynnin kehittäjä)
Kasvun myötä asiakasvaatimusten ja -tarpeiden käsittely ja priorisointi muuttui
yrityksessä vielä selkeämmin järjestelmälliseksi. Yritykseen perustettiin johdon,
myynnin, tuotekehityksen sekä tuotetuen henkilöistä koostuva raati, jonka tehtävänä
oli tätä tehtävää suorittaa tuottoarvioiden kautta tapauksia analysoimalla.
Riskien ottamiseen yrityksessä suhtauduttiin avoimesti, toisin sanoen alaisille
annettiin valtuuksia päätöksentekoon, ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien
löytämiseksi sallittiin kokeiluja. Toiminta-ohjeet puolestaan olivat väljät, eli
toiminnan järjestämiseen oman näkemyksen mukaan puolestaan oli valtuuksia ja
tilaa.
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Emergenttisyyteen panostaminen tai sen suunnitelmallisuus strategiaprosessissa
näkyi muun muassa strategiatiimien kokoamisessa strategian luontia varten:
”Liiketoiminta-alueen

vetäjä

keräsi

siitä

omasta

porukastaan

semmoisen

strategiatiimin, tyypillisesti kolmesta-viiteen ihmistä, jotka laativat sen liiketoimintaalueen strategian, ja meillä oli tietty prosessi…” (Strategiavastaava)
”…Kyllä mää koin että sen sisälle, että se oli ihan meidän, sen porukan yhteinen
strategia, että pohdittiin sitä aidosti minusta keskenämme … Kyllähän sitä aina
keskusteluissa, käytiin läpi hyvin vapaastikin näitä asioita, ja kuitenkin siellä
tekijöissä oli tämmöisiä kavereita, jotka mä olin rekrytoinut, tai jotka olin tuntenut
vaikka kuinka kauan. Eihän meillä ollut hierarkkinen asenne-ilmapiiriltään se
organisaatio Suomessa yhtään. Että siellä oli kaikki ihan kavereita keskenään, pystyi
puhumaan kenelle tahansa ja eikä siellä tarvinnut koskaan pelätä sitä tilannetta.”
Myynnin kehittäjä)
Edellä mainituista voimme todeta, että X-netin strategiaprosessissa kasvun myötä
edelleen korostuivat suunnitelmallisuuden piirteet. Toiminnan kontrollointiin ja
suuntaviivojen noudattamiseen käytettiin täsmällisten tavoitteiden asettamista eri
liiketoimintasektoreille. Toisaalta myös emergenttisyyden esiintyminen voidaan
havaita siitä, että strategian luonnissa liiketoimintayksiköillä oli vastuu omien
strategioidensa luonnista. Myös vastuun antaminen alaisille sekä tilan antaminen
alaisten omalle ajattelulle strategian työstämiseksi kertovat emergenttisyyden roolista
strategiaprosessissa.
Nethawkilla keskijohdon rooli tuotepäälliköiden muodossa oli tärkeässä asemassa
strategiaprosessin etenemisessä:
”…Busineksessa missä me oltiin, niin se oli hyvin konkreettinen, selkeä. Kun
asiakkaitten määrä on loppujen lopuksi pieni, elikkä kun seuraamalla ehkä viittä
asiakasta, saat tietää mihin maailma menee, teknologia on tuota monimutkainen,
mutta sitten kun sen hallitsee, niin ne uudet asiat on pieniä. Ja sitten taas se
tuotekehitysprosessi meillä oli selkeä. Jos siitä oli kokemusta, jos oli ollut
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tuotekehityksessä, niin se tuotepäällikkö pystyi silloin tekemään todella tehokasta
työtä. Ja sen takia meillä piti olla juuri sen tyyliset tuotepäälliköt. Ei ne varmaan
joka firmassa olis voinut sitä tehdä. Mutta kyllä mä niin kuin sanoisin että ne
keskijohto, oli asemansa puolesta, mutta olivat kyllä aika kirkasta kärkeä taas niin
kuin yrityksen menestymisen kannalta. Hyvin tärkeitä henkilöitä.” (Myynnin
kehittäjä)
”Meidän näkökulmasta tavallaan ne tuoteyksiköiden tuotepäälliköt oli avainihmisiä,
koska ne omistivat, ikään kuin sen tuotteen, speksasivat sen. Ne oli sellaisia, jotka
osasivat käydä asiakkaissa, mutta tunsivat myös tekniikan. … niin sitten meidän piti
löytää sellaisia ulospäinsuuntautuneita, myynnillisiä tyyppejä, niin kuin tähän
positioon. Ja niitä oli aika harvassa semmoisia hyviä ihmisiä tuohon hommaan.”
(Strategiavastaava)
Ylin johto pyrki toiminnassaan pysymään lähellä jokapäiväistä ja operatiivista
toimintaa osallistumalla ja olemalla aktiivisesti mukana ryhmiensä tehtävissä:
”Mehän siis johdettiin niin kuin koko taloa sillä tavalla niin kuin edestä…
Periaatteessa niin kuin logiikka oli että kaikki asiat pyrittiin delegoimaan
mahdollisimman alas. Tärkeintä oli ne niin kuin johtoryhmän näkökulmasta se
business-yksiköiden ja myynnin ja tuotekehityksen saumaton yhteistyö, ja se ei taas
onnistu ilman sitä, että olet siinä jatkuvassa tekemisessä keskenään. Siinä mielessä
se oli hyvinkin suoraviivainen ja käytännöllinen se meidän tapa toimia, että
semmoista niin kuin että olisi niin kuin ”johto”, niin toimitusjohtajaa ei erottanut
koodarista vaatetuksen perusteella.” ( Strategiavastaava)
”Kyllä mä osallistuin ihan niin kuin kaikkiin tehtäviin meidän business-yksikössä,
kirjoittelin data-lehtiä, kirjoittelin markkinointi-materiaaleja, ja en koe yhtään että
johtamiseen olisi mennyt. Kehityskeskustelut oli se aika, joka voi suoraan sanoa meni
johtamiseen, johtoryhmän kokouksiin, mutta työpäivä, kyllä mä sen johtamisen,
tämmöisen byrokratian sitten hoidin työajan ulkopuolella, että minun mielestä
sitäkään ei ollut paljoa.” (Myynnin kehittäjä)
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Ylin johto siis osallistui jokapäiväiseen operatiiviseen toimintaan mahdollistaen
ajantasaisen ja syvällisen tiedon saamista toimialan tilanteesta ja kehityssuunnista.

Nethawkilla sitouttamiseen pyrittiin henkilökohtaisen osallistumisen sekä avoimen
viestinnän kautta:
”…jos se oikein järjestetään, se prosessi, rakentamisprosessi, niin siinä sitoutuu se
porukka. Ja jos ei se ihan muutu 180 astetta eri suuntaan se strategia, niin nämä
ihmiset jo tietää, ja se viestintä vaan kertoo että näin se meni niin kuin pitikin. Että
se on välttämätöntä se viestintä, mutta ilman sitä sitoumusta siitä ei ole hyötyä.”
(Myynnin kehittäjä)
”Kävin tiimeittäin siitä puhumassa tai TJ kävi puhumassa, siitä mitä tämä tarkoittaa,
keskeisen viestin kertomista. Muita strategian jalkauttamiseen liittyviä asioita,
organisointiin

tai

tuotestrategiaan

liittyviä

asioita

käytiin

läpi

myös

kuukausipalaverissa, johon osallistui koko henkilöstö. Strategia oli aina yksi osa
kyseisessä palaverissa läpikäytäviä asioita.” (Strategiavastaava)
Strategiadokumentit olivat myös aina vapaasti kaikkien saatavilla organisaation
sisäisessä verkossa.
Strategian onnistumisen kannalta ja siten strategiaprosessissa oleellinen asia on
henkilöstön sitouttaminen strategian tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Edellä mainitut
havainnot Nethawkilta kertovat toimintatapojen ja viestinnän suunnitelmallisuudesta
henkilöstön sitouttamiseksi strategioihin ja sitä myötä suunnitelmallisuudesta
strategiaprosessissa. Toisaalta edellä mainittujen havaintojen voidaan katsoa
kertovan strategiaprosessin emergenttisyydestä vuorovaikutteisuuden kautta. Se, että
”…viestintä vaan kertoo että se meni niin kuin pitikin”, kuvaa henkilöstöllä olevan jo
näkemyksen esiteltävästä strategiasta, ja täten heidän on täytynyt osallistua sen
luomiseen.
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Yhteenvetona X-netin orgaanisen kasvun vaiheesta voidaan todeta emergenttisyyden
roolin keskeisyys yrityksen toiminnan alkuvaiheessa kun osaamista pyritään
tuotteistamaan

ja

sitä

kautta

luomaan

kasvun

edellytyksiä

skaalautuvalle

liiketoiminnalle. Toisaalta yrityksen kasvun, toisin sanoen henkilöstön, tuotteiden ja
asiakkaiden määrän kasvun, myötä voidaan havaita suunnitelmallisuuden nousu
keskeisempään asemaan strategiaprosessissa.
Tässä alaluvussa tarkasteltiin X-netin strategiaprosessia yrityksen perustamisesta
vuoteen 2000 asti, jotta kokonaisvaltaisen kuvan luonti strategiaprosessin
kehityksestä yrityksessä onnistuisi. Seuraavassa alaluvussa tarkastellaan yrityksen
toimintaa vuodesta 2000 eteenpäin. Tätä ajanjaksoa voidaan kuvata epävakaan
kehityksen ajaksi, johon kuului niin orgaanista kasvua, kasvua yritysostojen kautta
sekä liikevaihdon kasvun pysähtymistä. Tämä ajanjakso yrityksen toiminnassa
päättyy jälleen uuteen merkittävään muutokseen Nethawkin toiminnassa.
6.3 Epävakaan kehityksen aika
Vuosi 2000 oli monellakin tapaa vedenjakaja yrityksen kehityksessä, koska se aloitti
ajanjakson, jolloin organisaation toiminta ja strategiaprosessin kehitys muuttuivat
niin suunnitelmallisten toimenpiteiden kuin toimintaympäristön muutosten kautta.
Tätä ajanjaksoa kesti vuoteen 2005, joka oli toinen käännekohta, koska silloin
Nethawk aloitti toimintansa laajentamisen kolmannelle liiketoiminta-alueelle,
viranomaisliiketoimintaan.

Tässä

alaluvussa

tarkastellaan

strategiaprosessia

yrityksessä vuodesta 2000 vuoteen 2008 asti sekä tehdään analyysiä verraten
Nethawkin strategiaprosessia aiemmassa tieteellisessä tutkimuksessa esille tulleisiin
strategiaprosessin piirteisiin.
Vuonna 2000 strategiaprosessin kehitykseen ja systematisointiin panostettiin, kun
yritykseen palkattiin prosessia vetämään ja ohjaamaan Strategiavastaava. Hänen
tehtävä oli ottaa strategiaprosessi haltuun ja tehdä siitä johdettavampi. Kasvun myötä
entinen tapa ei enää toiminut, koska asiakkaiden ja tuotevariaatioiden määrä oli
kasvanut:
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”Siitä tuli vähän formaalimpi siitä prosessista, itse asiassa Strategiavastaava taisi
juuri niihin aikoihin tulla taloon, ja uskon että toimitusjohtaja koki sen juuri siksi,
että tarvitaan vähän ohjatumpi strategiaprosessi.” (Myynnin kehittäjä)
”..2000 kun mä menin taloon, niin se oli, niin kuin alkoi olemaan siinä vaiheessa 70
henkeä iso, että meidän piti ruveta systematisoimaan tiedottamista ja niin kuin
asioitten tekemistä, ja dokumentaatioita monella tavalla.” (Strategiavastaava)
Lisäksi vuonna 2000 perustettiin hallitus määrittelemään strategiaa ja ohjaamaan
yrityksen johtoryhmän toimintaa. Hallitukseen tuli myös ulkopuolisia, muiden
yritysten edustajia, monipuolistaen yrityksen johdon osaamista ja kokemuspohjaa.
Kasvun myötä myös johtoryhmän toimintaa jouduttiin muuttamaan, yrityksen
toimitusjohtaja vaihtui pariinkin otteeseen toiminnan kehityksen myötä ja lisäksi
yrityksen johtohenkilöt hankkivat myös lisää liiketoiminnallista koulutusta
vastaamaan kasvaneen henkilöstömäärän ja toiminnan volyymin kasvun mukanaan
tuomiin haasteisiin.
Muutoksen tarpeeseen vaikutti myös suuresti organisaation koon kasvaminen
KaskiTech Oy:n oston myötä, Yrityksen nimeksi otettiin muutoksen myötä X-Netin
tuotemerkki Nethawk.
”…Me tehtiin niin kuin 2000, kun tulin maaliskuussa taloon niin syyskuussa me
ostettiin KaskiTech, meitä oli vajaa 80 henkeä Nethawkissa Kaskitechissä oli 107, eli
meidän henkilömäärä tuplaantui yli…” (Strategiavastaava)
Tytäryhtiöiden perustamisen ja asiakaskunnan monipuolistuminen aiheuttivat
paineita strategiaprosessin muuttamiselle:
”Sehän muutti sitä että meidän piti niin kuin tavallaan matkan varrelta se meidän
tytäryhtiöiden kommentoiva rooli niille dokumenteille mitä me pääkonttorilla tehtiin,
niin kasvoi, koska sieltä alkoi tulemaan tällaisia uusia tuotevaatimuksia tai
toimintatapavaatimuksia, kun me oltiin totuttu palvelemaan Nokiaa siinä niin kuin
naapurissa, ja nyt meille tulikin muita isoja asiakkaita niin kuin Siemens, Alcatel-
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Lucent ja tuolta maailmalta operaattoreita enempi. Ja niillä oli uusia
tuotevaatimuksia ja sitten se meidän tuoteprosessi, miten me tehtiin käytännössä sitä
työtä, niin se mukana olevien henkilöiden lukumäärä kasvoi… Meille tuli niin paljon
uusia asiakkuuksia, jotka halusivat uusia asioita että meidän kyky tehdä niitä
hidastui. Meille kävi sillä tavalla että kaikkien tuote-featureiden läpimenoaika
hidastui sen takia että niitä oli enempi kuin aikaisemmin. Meidän piti kehittää metodi
tai toimintatavat millä me päätettiin että mitä me tehdään, millä tavalla, kuinka se
toimii…” (Strategiavastaava)
Strategiaprosessi jaettiin vielä selkeämmin eri osa-alueisiin. Liiketoimintayksiköt
vastasivat omien strategioidensa kehittämisestä, kun taas ylin johto vastasi konsernistrategian luomisesta:
”Se oli aika suoraviivainen, sitä tehtiin minä ja toimari. Kommentoitutettiin sitä
niillä business-yksiköiden johdon, myyntijohdon ja tuotekehityksen johdon ihmisillä.
Että me saatiin siitä semmoinen kompakti paketti, että me saatiin ne palikat
rytmitettyä, ja periaatteessa niin kuin johtoryhmässä katsottiin, että se homma pysyy
kasassa konsernitasolla. Se konsernistrategia pantiin kokoon vasta sitten kun meillä
oli

ne

business-yksiköiden,

tuotekehityksen

ja

myynnin

strategia.”

(Strategiavastaava)
Liiketoimintayksiköt puolestaan vastasivat yhdessä myynti- ja markkinointistrategioiden luomisesta sekä myös tuotekehitysstrategian luomisesta.
”… Kaikkiin näihin oli tavallaan oma prosessi ja oma tiimi, joita mä niin kuin potkin
eteenpäin eri työkaluilla ja vähän erinäköisinä prosesseina. Sisältö kehittyi siinä niin
kuin matkan varrella...” (Strategiavastaava)
Strategiaprosessiin otettiin myös paremmin mukaan liiketoiminnallinen puoli, kun
tuotekehitysjohtoinen
laatujärjestelmäksi:

laatujärjestelmä

integroitiin

kokonaisvaltaiseksi
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”…Se tuli sen kasvun myötä joo, eli meidän täytyi saada liikejohdon päätökset sinne
tuotekehitykselle, se tavallaan liittyy siihen ajatukseen, että meidän edellinen
tuotekehitysprosessin oli Perustaja piirtänyt, niin se oli täydellinen, se toimi tosi
hyvin, mutta se ei ollut integroitunut siihen bisneksen johtamisen ongelmatiikkaan,
…alkoi olemaan sen verran paljon sakkia, niin meidän oli pakko tehdä tämmöinen
että integroidaan se koko liikkeenjohdollinen prosessi, sillä tavalla että ne ei ole niin
kuin tämmöinen erillinen juttu.” (Strategiavastaava)
Edellä mainitusta voidaan todeta Nethawkin strategiaprosessin sisältäneen niin
ylhäältä alaspäin kuin alhaalta ylöspäin tapahtuvaa tiedon vaihtoa ja strategian
luonnin järjestystä. Strategiaprosessi oli siis syklistä, jossa ylimmän johdon
antamissa

raameissa

organisaatiohierarkiassa

alempana

olevien

liiketoimintayksiköiden strategiaprosessi eteni tuottaen liiketoimintayksiköiden
strategian, jotka sitten koostettiin koko konsernin yhteiseksi strategiaksi. Toisin
sanoen

strategiaprosessi

oli

samanaikaisesti

niin

suunnitelmallinen

kuin

emergenttinen.
Toiminnanohjauksen

sijaan

toiminnanmittaus,

yksi

suunnitelmallisen

strategiaprosessin puolista, oli Nethawkilla runsasta ja monipuolista. Itse
strategiaprosessin mittaaminen tai sen analysointi oli suoraviivaista ja yksinkertaista:
”…Toimitusjohtajan kanssa jatkuvaa keskustelua siitä missä mennään, miten me
tulkitaan meidän organisaatiota ja maailmaa ympärillä. ... Me istuttiin suunnilleen
viikoittain hetki TJ:n kanssa juttelemassa näistä asioista, missä me mennään. Se on
osa sellaista prosessiin kuuluvaa taustoitusta.” (Strategiavastaava)
Operatiivisen toiminnan mittaamiseen oli puolestaan käytössä omat työkalunsa
myynnille, tuotekehitykselle ja koko konsernin kannattavuudelle:
”…Tällaisina strategisen tason mittareina niin katottiin lähinnä tulokseen ja siihen
liittyviä asioita. Sitten oli omat mittarit tuotekehitykselle ja tuotteille käytännössä, ja
nehän oli niin kuin projektisuunnitelman mukaisia, oltiinko silloin projektissa
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aikataulussa ja kuinka paljon siellä bugeja on ja tämän tyyppisiä juttua.”
(Strategiavastaava)
ERP (Enterprise Resource Planning) – systeemi oli tärkeässä roolissa tässä
toiminnanmittauksessa:
”… Mehän tuotiin sitten erppi jossakin vaiheessa matkaan, ja erpistä me pystyttiin
sitten katsomaan itse asiassa niitä tunnuslukuja pitemmälle ja siinä vaiheessa sitten
alettiin systemaattisemmin tuomaan erppiin myöskin, niin kuin, tämmöisiin muihin
ohjelmistotyökaluihin, ohjelmistokehittämisen työkaluihin ja niihin testiympäristöihin
tämä meidän ohjelmiston valmiusasteen seuranta…” (Strategiavastaava)
Palveluliiketoiminnan tärkein mittari oli puolestaan laskutusaste:
”…Siellä

KaskiTechillä

oli

täysin

omanlaisensa

mittarit

kun

se

toimi

alihankintafirmana. Ja siellä niin kuin keskeisin mittari on niin laskutusaste, ja
laskutusastetta katottiin tosi tarkkaan, ja silloin se työajan seuranta oli laskutettavan
työn seurantaa … Ja sillä oli taipumus mennä, niin kuin, tiukentua vuosien kuluessa,
sillä koko alihankintaliiketoiminnan kannattavuudella.” (Strategiavastaava)
Yllämainitut

havainnot

kertovat

suunnitelmallisuudesta

Nethawkin

strategiaprosessissa. Kuten aiemmin on todettu, toiminnanmittauksella pyritään
varmistamaan ja kontrolloimaan organisaation toimenpiteiden ja tehtävien pysymistä
strategioiden mukaisina, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa sekä toiminta on
asetetun vision puitteissa.
Vuonna 2001 yrityksen toimintaympäristö muuttui markkinoiden epävarmuuden
vuoksi. Taustalla oli telekommunikaatiosektorin, eli tärkeimmän asiakassegmentin
kehityksen epävarmuus sekä investointien vähäisyys, mikä kiristi kilpailua
Nethawkin markkina-alueella. Liikevaihdon kasvu oli vähäistä vuoden 2001 22.4
M€:sta vuoden 2002 22.9 M€:n. (Nethawk Oyj 2002: 4, 12.)
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Vuonna 2001 myös itse tuotteiden osalta asiakasmäärien ja tuotevariaatioiden
määrän kasvu synnytti tarpeen suunnitella ja kehittää tuotteiden pohjalla olevaa
sovellusalustaa:
”Sitten kun se alkaa menemään niin monimutkaiseksi se tuoterakenne,niin kun sä
muutat jotain softassa tuolla niin se aiheuttaa muutoksen jossakin muualla joka on
ennakoimaton, koska se on niin monimutkainen se systeemi. Tavallaan se johti siihen
että kun me korjattiin bugeja niin yhden bugin korjaaminen saattoi tuoda kaksi kolme
bugia uusia… Se oli arkkitehtuuri levesi käsiin kun sä käänsit täältä niin sä et tiennyt
minkälaisia seurausvaikutuksia sillä oli muihin ominaisuuksiin siinä tuotteessa. Niin
kuin tämä alkoi käymään niin kuin evidentiksi, niin sitten meidän oli pakko ruveta
tekemään uutta plättistä.” (Strategiavastaava)
Edellä

mainitusta

voidaan

havaita

kasvun

vaikutukset

ohjelmistotuoteliiketoiminnassa. Aiemmin tieteellisen kirjallisuuden katsauksessa
ohjelmistoalasta todettiin, että tuotekehityksen rooli ohjelmistotuoteliiketoiminnassa
ei ole niin korostunut kuin esimerkiksi ohjelmistopalveluliiketoiminnassa, mutta
käytännössä sen rooli korostuu toiminnassa eri tilanteiden kautta, kuten tässä
tapauksessa

ohjelmiston

ohjelmistokehityskulujen

ylläpidettävyyden

ja

siten

kautta

koko

liiketoiminnan

myös

päätös

jatkaa

asiakaslaadun

ja

kannattavuuteen

ja

onnistumiseen.
Tässä

vaiheessa

tehtiin

GSM-standardien

mukaisten

ominaisuuksien jatkokehittämistä, joka osaltaan toi liikevaihtoa, koska muut
testauslaitevalmistajat

olivat

GSM-teknologian

tukemisesta

jo

luopuneet.

Negatiivisena vaikutuksena siinä oli, ” Että me tehtiin valintoja, jotka tarkoitti sitä,
että me hyväksyttiin, korjattiin, täydennettiin niitä vanhoja, ylläpidettiin niitä
vanhoja eikä pantu sitten niin paljon ihan uusiin… Ja se toi meille paljon
lisäkauppaa, vaikka siitä aina välissä nuristiin että sinne menee resursseja.”
(Myynnin kehittäjä)
Tästä voidaan jälleen havaita, että strategiaprosessin kannalta ratkaisuissa ajateltiin
toiminnan tehokkuutta ja yrityksen lyhyentähtäimen kannattavuutta, vaikkakin
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suhteessa yrityksen kaikkiin tuotekehitysresursseihin panostus ei ollut merkittävää.
Toisin sanoen strategiaprosessin suunnitelmallisuus tulee esille päätöksessä jatkaa
GSM-ominaisuuksien tukemista.
Strategiaprosessin suunnitelmallisuudesta kertoo myös strategioiden päivityksen
säännöllisyys:
”Me tehtiin keväällä ja syksyllä, keväällä iso ja syksyllä pienempi kierros”
(Strategiavastaava)
Vuonna 2002 Nethawkin toimitusjohtaja vaihtui. Toimitusjohtajan vaihdoksen
jälkeen yrityksen organisaatiomallia muutettiin matriisiperusteiseksi.
”… näin se johtaja aina tekee, että tuo hänelle tutun organisaatiomallin, ja organisoi
sen sitten niin kuin matriiseiksi, sillä tavalla että oli niin kuin business-yksiköt, ja
sitten oli tämmöiset palvelufunktiot, niin kuin tuotekehitys tuotti business-yksiköille
tuotekehityspalveluita, ja niin edelleen.” (Myynnin kehittäjä)

Kuva 7: Nethawkin matriisi-organisaatio vuodelta 2005 (Kukkonen V. (2007))
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Kuvassa 7 esillä olevasta Nethawkin organisaatiokaavioista voidaan havaita
matriisille tyypillinen

toimintojen mukainen organisaatiorakenne,

jossa eri

tuoteryhmien omistajuus on liiketoimintayksiköiden hallussa, kun taas toimintojen
mukaan jaotellut yksiköt vastaavat kaikkien tuotteiden osalta tuotekehityksestä,
myynnistä sekä muista koko organisaatiotason tehtävistä.
Matriisiorganisaatio voi tuoda mukanaan strategiaprosessin kannalta epäedullisia
piirteitä organisaation toimintaan:
”…Niin kauan kuin ihmisillä on oikea asenne se toimii, mutta sitten jos tulee, niin
kuin, sanotaan vähänkään semmoista virkamiesmäisyyttä, niin se, siellä on liian
paljon aukkoja, joihin voi asiat tipahtaa.” (Myynnin kehittäjä)
”Tässä tulee juuri se ongelma, jos näitä asioita tehdään vähän rinnakkain, kun ei ne
ole tuota riippumattomia millään lailla, pitäis niinku miettiä asiakkaat, niitten
teknologiat, meidän tarjonta siihen, ja mitä me tarvitaan siihen. Nyt se ehkä tapahtui
liian rinnakkain se eri osioitten strategiakehitys, yhteenvedossa sitten kun ne
vedettiin porukalla yhteen, niin toki ne saivat oikein hyvän muodon. Ja mää uskon
että Nethawk teki hyviä strategia valintoja pääosin koko ajan. Ja meillä oli hyvä
strategiaprosessin osalta, niin kuin perinne, yleensä johtamisen osalta hyvä
perinne.” (Myynnin kehittäjä)
Matriisiorganisaatio on omiaan luomaan organisaation toimintaan tehokkuutta, joten
strategiaprosessin

kannalta

se

edustaa

suunnitelmallisuutta.

Erillisten

tehtäväkohtaisten osastojen käyttäminen edistää kyseisen tehtävän hallitsemista ja
kyseisessä tehtävässä oppimista. Toisaalta matriisiorganisaatiossa on vaarana eri
osastojen tai toimintafunktioiden välisen tiedon vaihdon
hidastuminen.

Tiedonvaihto,

kuten

aiemmin

todettua,

on

väheneminen ja
oleellinen

osa

strategiaprosessin emergenttisyyttä, joten matriisiorganisaatiossa tiedonvaihdon
prosessien

laatu

ja

toiminnan

nopeus

emergenttisyyden osuus strategian luomisessa.

korostuvat,

varmistettaessa

myös
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Vuonna 2005 Nethawk laajeni edelleen. Tällöin ostettiin yhdysvaltainen IpNetfusion,
kuormitustestereitä

valmistava

yritys,

jolla

oli

toimipiste

myös

Intiassa.

IpNetfusionin valmistamat kuormitustesterit pystyivät vastaamaan paremmin
kasvamassa olevaan testauskapasiteetin tarpeeseen. Tietoliikenneteknologioiden
kehitys ja siirtyminen pakettidata (IP)-pohjaiseen liikenteeseen tarkoitti lisääntyvää
liikenteen määrää, jolloin PC-pohjainen ohjelmistoratkaisu ei enää tarjonnut riittävää
kapasiteettiä asiakkaiden testaus-tarpeisiin. Muutos tunnistettiin itse vaikka myös
asiakasrajapinnasta oli tullut tietoa tarpeiden kasvamisesta.
”Kun IPNetfusion tuli mukaan, niin sieltä tuli tietenkin ihan erilainen kulttuuri, hyvin
myynnillinen, hyvin asiakasorientoitunut… jos niin kuin ei ole sellaista
pitkäjänteisyyttä, niin ei silloin voi hyödyntää paljon sitä strategian suunnittelussa.”
(Myynnin kehittäjä)
Toimintojen

yhtenäistämisessä

riitti

haasteita

erilaisten

toimintatapojen,

ja

kulttuuritaustojen vuoksi. Toiminnan kontrolloimiseksi ja saattamiseksi ohjattavaan
tilaan Suomesta lähti henkilö johtamaan toimintaa Yhdysvalloissa.
Edellä

mainitusta

voimme

jälleen

todeta

suunnitelmallisuuden

osuuden

strategiaprosessissa yhtenäistettäessä ostetun liiketoiminnan prosesseja muun
konsernin menettely- ja toimintatapojen kanssa. Emergenttisyydestä puolestaan
kertoo

asiakasrajapinnan

merkitys

uuden

strategisen

tiedon

lähteenä

strategiaprosessissa. Tämä havainto on yhteneväinen tutkimuksen viitekehyksen
rakentamiseen käytetyn aiemman tieteellisen tutkimuksen johtopäätöksistä koskien
emergenttisen strategiaprosessin luonnetta ja ominaisuuksia, sekä asiakastiedon
merkitystä strategioiden luonnissa.
Pääsääntöisesti

strategiassa

korostui

ja

pyrittiin

silloisten

liiketoimintojen

tehokkaaseen hyödyntämiseen enemmän kuin uusien liiketoimintamahdollisuuksien
kartoittamiseen:
”Ei minusta meillä ollut kauhean paljon ongelmia, että ne uudet asiat oli niin kuin
pieniä haaroja ehkä vanhoihin, että kovin isoja uusia ei tehty.” (Myynnin kehittäjä)
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Toisaalta uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimiseen ja niiden analysointiin
kuitenkin myös panostettiin:
”Itse asiassa mä tein varmaan kymmeniä semmoisia studeja, entä jos me mentäis
tuohon businekseen, mitä se meiltä vaatisi, kannattaako meidän siihen mennä, ja
9/10 niistä me todettiin ettei kannata, ilman että me oltais menty ilman yritysostoa,
mutta siihen meillä ei ollut sitten enää haluja.” (Strategiavastaava)
Pitemmällekin menneitä avauksia uuden liiketoiminnan kehittämiseksi oli myös:
”…Sitten oli tuota se dataverkkojen analyysi, elikkä periaatteessa sisäverkkojen
analyysi, tuli sieltä tuota uusi tuote-aihio, jota me alettiin tekemään kanssa. Se oli
tämmöistä niin kuin, katsottiin että niille voisi olla tarvetta” (Strategiavastaava)
Jälleen voimme todeta, että Nethawkin strategiaprosessi oli suunnitelmallista
luonteeltaan, mutta myös emergenttisyydellä oli roolinsa strategiaprosessissa ja sen
myötä syntyneissä strategisissa päätöksissä. Tämä on linjassa sen kanssa mitä
aiemmassa

tieteellisessä

tutkimuksessa

on

strategiaprosessista

kirjoitettu.

Ohjelmistoalaa koskevaa aikaisempaa tutkimusta edellä mainitut tulokset vahvistavat
niiltä osin, että tuoteliiketoimintaa harjoittavana ohjelmistoalan yrityksenä Nethawk
panosti strategian luontiin sekä myynti- ja markkinointitehtäviin toiminnassaan.
Toisaalta

havainnot

vahvistavat

myös

tuotekehityksen

roolia

osana

ohjelmistotuoteliiketoimintaa harjoittavan yrityksen keskeisiä tehtäviä, joten myös
siltä osin saadaan vahvistusta aiempien tieteellisten tutkimusten tuloksille.
Suurin ja merkittävin muutos yrityksen liiketoimintaan, tuoden mukanaan muutoksen
myös yrityksen strategiaprosessiin lähti liikkeelle vuonna 2005, kun aloitettiin uuden
liiketoiminta-alueen kehittäminen viranomaisliiketoimintaan panostamalla:
”Meillä varmaan 2005 lähti aihiona liikkeelle se hys-hys-liiketoiminta. Eli sitä
olemassa olevaa osaamista myytiin sitten tiedustelupalveluille, poliisille, armeijoille.
Ja siitä tuli uusi liiketoiminta…sehän lähti tämmöisenä juttuna liikenteeseen, että
hotsittiin, että mehän osataan tehdä tällä tekniikka-osaamisella kaikenlaista
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muutakin, ja sitten joku sai idean näistä tuotteista, ja sitten lähdettiin niitä
katsomaan, ja myymään asiakkaille.” (Strategiavastaava)
”…Että ehkä se ainoa oikein konkreettinen paikka oli se government-solutions, vai
mikä se nykyisin onkaan, niin tuota ehkä se oli niin kuin ainoa semmoinen, jossa
tosiaan piti miettiä, että hetkinen, mistä tähän sitten ne ihmiset, mitä me jätetään
pois. Se oli sellainen varmaan aika kiperä paikka, miettiä että miten tähän löytyy
ihmiset…” (Myynnin kehittäjä)
Osaltaan uuden liiketoiminnan löytämiselle ja liikevaihdon kasvattamiselle oli tarve,
koska näkymät perinteisillä telekommunikaatioalan markkinoilla alkoivat heikentyä,
ja liikevaihdon kasvu hidastua (Nethawk Oyj 2006: 4, 12).
Strategiaprosessiin liiketoiminnan kasvun hidastuminen toi muutoksia:
”2000-luvun puolenvälin korvilla, niin me keskitettiin sitä strategiaprosessia enempi
niin kuin ydinryhmän käsiin… Me supistettiin niitä tiimejä, ne oli vahvemmin vaan
niitten muutamien avainhenkilöiden käsissä. Myyntistrategia myyntijohtajien käsissä,
tuotekehitysstrategia

tuotekehityksestä

vastaavan

käsissä

ja

sitten

liiketoimintayksiköiden vetäjillä oli se oman tuote-, ne teki lähinnä niin kuin kohti
tuote-strategiaa, olevaa juttua…” (Strategiavastaava)
Uusi liiketoiminta-alue toi muutoksia operatiiviseen toimintaan, ja siten myös
strategiaprosessiin, koska uuden liiketoimintayksikön toimintatavat ja keinot erosivat
muiden liiketoimintayksiköiden toiminnasta, tuottaen myös ristiriitoja toiminnan
järjestämisessä:
” …Että matriisi-organisaatio voi tuottaa tällaisia, ja niin kuin se tuotti. Että kun
business-yksikkö teki tietynlaista tuotetta ja se business-yksikön vetäjällä oli, uuden
business-yksikön, käynnistymässä olevan business-yksikön vetäjällä oli näkemys
siitä, että se tuotteen asiakkaat ovat juuri nämä, ja heitä pitää lähestyä juuri näin, ja
se ei hänen mielestään onnistu muuten kuin jos hän ohjaa sitä ihan koko ajan. Silloin
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taas matriisissa oleva myynti, joka on niin kuin, matriisi on ristiriitainen sille
ajattelulle. Niin myynti ei taas siihen halunnut.” (Myynnin kehittäjä)
”Niin kun se hys-hys-liiketoiminta aiheutti kaikkein eniten kaplakkaa, siksi kun siellä
oli niin erilaiset elintavat, se vaati erinlaisen tavan toimia niin kuin myynnillisesti,
niin kuin toimituksen, toimittamisen näkökulmasta… lähinnä niin kuin resurssoinnin
tasosta me tapeltiin, mutta se on ihan normaalia.” (Strategiavastaava)
Strategiaprosessin etenemiselle ja onnistumiselle on merkitystä myös yrityksen
toimivan johdon ja toimintaa ohjaavan johtoryhmän välistellä yhteisymmärryksellä.
Yhteisymmärryksen tulisi löytyä jo hyvissä ajoin, jotta strategiaprosessin ollessa jo
käynnissä ei muutoksia tavoitteisiin tai suunnitelmiin tulisi, koska ulkoisten tai
organisaation

resursseille

mahdottomien

tavoitteiden

asettaminen

heikentää

toiminnan uskottavuutta henkilöstön silmissä, joka taas puolestaan heikentää
toimintaan sitoutumista.
”…Että niin kuin semmoisen porukan kun saa tuottamaan tietoa, niin ja että se
formuloidaan, käsitellään, suodatetaan ja tiivistetään, niin siinä menee väkisinkin
kuukausia aikaa. Ja sitten jos tämmöinen asia tulee niin kuin takaisin hallitukselta ja
se viikossa muutetaan tai kuukaudessa muutetaan, niin silloin mä pelkään, että se
uskottavuus kärsii sen suhteen…” (Myynnin kehittäjä)
Nethawkillakin näitä tilanteita tuli eteen:
”Hallituksen on kuitenkin tehtävä asioita, jotka tuota ovat omistajien edun mukaista.
Yrityksen kasvuhan on semmoinen, yrityksen hyvä kuntohan on semmoinen, mutta
kasvu tyypillisesti. Niin jos ei sitten ole näkyvissä kasvua, niin kyllä hallituksen on
patistettava sitä johtoa. Heidän on niin kuin ohjattava ja sanottava ettei tämä käy,
täytyy jotain muuta tehdä, ja mä luulen että ne enimmäkseen sittenkin oli tämän
tyyppisiä asioita. Että hallitus ei ollut aina tyytyväinen niihin tavoitteisiin.”
(Myynnin kehittäjä)
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Edellä mainittua hallituksen ja toimivan johdon suhdetta voidaan myös koittaa
tarkastella

emergenttisyyden

suunnitelmallisuus

hallituksen

ja

suunnitelmallisuuden

tasolta

lähdettäessä

voi

kautta.

Liiallinen

toisaalta

vaarantaa

strategiaprosessin onnistumisen, kun muuttuneet tavoitteet tekevät tyhjäksi
strategiaprosessin uskottavuuden ja merkityksen henkilöstön silmissä. Toisin sanoen
se voi luoda näkemyksen, ettei henkilöstön panosta ja osaamista arvosteta ja siten
heikentää emergenttisesti toimimisen edellytyksiä strategian luonnissa. Toisaalta
liika emergenttisyys voi hallitustason työskentelyssä merkitä yrityksen toiminnan
liiallista rönsyilyä kannattavuuden ja toiminnan tehokkuuden kustannuksella.
Vuoteen 2008 asti, johon tämän tutkimuksen aineisto päättyy, Nethawk pystyi
kasvattamaan

markkinaosuuttaan,

ollen

lopulta

maailman

toiseksi

suurin

telekommunikaatiotestauslaitteistojen ja -järjestelmien valmistaja. Toisaalta yhtiön
liikevaihto vuoden 2005 jälkeen ei kasvanut merkittävästi, jopa pienentyen vuonna
2007. Myös yrityksen liikevoiton ja nettotuloksen kehitys oli vuosina 2006 ja 2007
negatiivista. (Nethawk Oyj 2007: 8.) Yksi tekijä edellä mainitussa kehityksessä on
muutokset

yrityksen

toimintaympäristössä,

koska

vuodesta

2007

lähtien

telekommunikaatioalan investoinnit ovat vähentyneet kehittyneissä maissa (ITU:
2012). Aiemmin esiteltyjen yrityksen kasvun vaiheiden kautta tarkasteltuna,
Nethawk oli tilanteessa, jossa kasvun aikaansaaminen uusien markkinoiden kautta oli
tarpeellista, koska käytössä olevien liiketoimintojen kautta kannattavuutta ei
nettotuloksen kehityksen mukaan ole onnistuttu ylläpitämään. Yritys ei siis pystynyt
strategiaprosessillaan vastaamaan tähän toimintaympäristön kehitykseen ainakaan
lyhyellä aikavälillä, koska yrityksen tulos painui negatiiviseksi. Toisaalta yritys
edelleen on tänäkin päivänä pystyssä ja toiminnassa, vaikkakin osana toista yritystä,
todistaen strategioiden mukautuvuuden ja siten strategiaprosessin toimivuuden.
Tässä alaluvussa tarkasteltiin Nethawkin kehitystä strategiaprosessin kannalta
vuodesta 2000 vuoteen 2008 asti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yrityksen

strategiaprosessi onnistui vastaamaan yrityksen toimintaympäristön muutoksiin, eli
mukauttamaan yrityksen strategia vastaamaan muuttuneen tilanteen vaatimuksia.
Samalla täytyy kuitenkin myös todeta, ettei strategiaprosessin painotus ole ollut
havaintojen valossa täydellinen, koska emergenttisyyden kautta tulevien uusien
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liikeideoiden nouseminen uudeksi liikevaihdoksi ja sitä kautta parantuneeksi
kannattavuudeksi

ei

ole

ajoittunut

vanhojen

liiketoimintojen

kasvun

ja

kannattavuuden ehtymisen kanssa yhteen.
Ohjelmistoalan tieteellisen keskustelun kautta tarkasteltuna tämän ajanjakso
Nethawkin

toiminnassa

korostaa

strategian

merkitystä

ohjelmistotuoteliiketoiminnassa. Historiallisesti tarkasteltuna nopeasti elinkaaressaan
etenevänä toimialana ohjelmistoala korostaa tarvetta pysyä kehityksessä mukana,
joka tarkoittaa sitä että yrityksen tulee pystyä seuraamaan, arvioimaan sekä tekemään
johtopäätöksiä toimialan ja markkinoiden muutoksista nopeasti ja tehokkaasti, joka
taas puolestaan korostaa emergenttisesti toimimisen merkitystä strategioiden
luomisessa. Kuten todettu, emergenttisesti toimiminen edistää uuden strategisen
tiedon keräystä, oppimista sekä hyödyntämistä organisaation toiminnassa. Nethawkin
tapauksessa toimialan investointien määrän pienentymisen voidaan olettaa nostaneen
pienten kulujen merkitystä kilpailutekijänä muuttaen markkinatilannetta, jonka
lisäksi nopea teknologinen kehitys edelleen lisäsi toimialan muutosten määrää,
heijastuen yrityksen toimintaan ja kannattavuuteen korostaen strategian merkitystä ja
sopivuutta muuttuneeseen tilanteeseen.
Seuraavassa alaluvussa tehdään yhteenveto tutkimuksen tuloksista sekä tarkastellaan
niitä vielä kerran tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kautta. Alaluvun
tarkoituksena on tuoda esille vastaukset tutkimuskysymyksiin tiiviisti sekä yhteen
vetää tutkimuksen tulokset lukijalle.
6.4 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista
Tässä luvussa tehdään yhteenvetoa ja koostavaa analyysiä tutkimuksen tuloksista.
Nethawkin strategiaprosessi, tämän tutkimuksen tuloksien mukaan on koostunut niin
emergenteistä kuin suunnitelmallisista ominaisuuksista, niin alussa kuin toiminnan jo
kasvettua suureksi ja kansainväliseksi.
esiteltyihin tutkimuskysymyksiin vastaten.
Tämän tutkimuksen tutkimuskysymys:

Tutkimuksen tuloksia peilataan alussa
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Miten muutokset heijastuvat ohjelmistoalan yrityksen strategiaprosessiin?

Vastausta edellä mainittuun haettiin tutkimalla,


Millainen on yrityksen strategiaprosessi?



Mitä

sekä
erityispiirteitä

yrityksen

toimiminen

ohjelmistoalalla

tuo

strategiaprosessiin?
Lyhyenä

vastauksena

tutkimuskysymykseen

voidaan

todeta

yrityksen

strategiaprosessin olevan niin suunnitelmallinen, eli yrityksen johtoon keskittyvä
luonteeltaan, kuin yrityksen henkilöstöstä ja toimintaympäristöstä nouseva, eli
emergenttinen luonteeltaan. Strategiaprosessin painottuminen suunnitelmalliseen tai
emergenttiin vaihtelee yrityksen ja yrityksen toimintaympäristön tilanteiden
muutosten mukana, ja on enemmän tai vähemmän yrityksen johdon kontrolloitavissa
tai ohjattavissa. Toimialan ja yrityksen kasvun aikana strategiaprosessissa korostuu
suunnitelmallisen strategiaprosessin piirteet, koska toiminnan kannattavuus pystytään
varmistamaan tehokkaan ja keskitetyn resurssien käytön suunnittelun ja ohjauksen
kautta. Toimialan kasvun vakiintuessa ja pysähtyessä tai yrityksen kannattavuuden
kärsiessä

nousee

uuden

liikevaihdon

tarpeen

kautta

keskeiseen

asemaan

emergenttisesti toimiminen strategiaprosessissa, koska emergenttisesti toimiminen
edesauttaa uusien liikeideoiden ja ratkaisuiden luomista ja löytymistä tiedonjaon ja
käyttämisen

tehokkuuden

parantamisen

kautta.

Aloittelevalle

yritykselle

emergenttisyys on toiminnan perusta, mutta suunnitelmallisesti toimiminen auttaa
luomaan toiminnalle suuntaa ja jatkuvuutta, jotka ovat keskeisiä tekijöitä toiminnan
kasvua luotaessa.
Yhteistä ja strategiaprosessin painotuksesta riippumatonta ohjelmistoalan yrityksen
strategiaprosessissa tulisi olla viestinnän, vuorovaikutuksen ja osallistumisen
keskeisyys toiminnassa. Ne luovat pohjan yrityksen henkilöstön sitoutumiselle, joka
on keskeisessä roolissa, toimialan tietokeskeisyyden ja tiedon henkilöstöön
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sitoutumisen vuoksi, niin luotaessa uutta liiketoimintaa kuin yrityksen liiketoiminnan
kasvun ja tehostamisen aikana.
Alkuvaiheessa

suunnitelmallisuus

panostamisessa

strategian

tulee

luontiin

esille
niin

yrityksen

suunnitelmallisessa

teknologiastrategian

kuin

liiketoimintastrategian muodoissa. Burgelman et al. (2007) mukaan strategian luonti
ja johtaminen korkean teknologian aloittelevissa yrityksissä jää yleensä teknologiavetoisen etenemisen jalkoihin, koska korkean teknologian markkinoiden arvellaan
muuttuvan niin nopeasti, ettei aikaa strategiselle analyysille ole (Burgelman & Siegel
2007:

6

-

7).

Toisaalla

Burgelmanin

et

al.

(2007)

mukaan

liiketoimintastrategiavetoinen toiminta auttaa selkeässä suunnan määrittelyssä tuotemarkkina-asemalle sekä osaamisten syventämisessä. Sitä käyttämällä saadaan
toiminta yleensä pitkän aikavälin tavoitteiden mukaiseksi, ja se auttaa selkeyttämään
aiottua kilpailuetua. Strategiavetoisuuden kautta saadaan myös tietoa kriittisten
päätösten tekemiseen sekä tukea kehitysrakenteiden luomiseen, joka puolestaan
auttaa tuotevalikoiman luomisessa. (Burgelman & Siegel 2007: 18.) Toisin sanoen
panostamalla alusta asti myös liiketoimintastrategian luontiin Nethawk onnistui
selkeyttämään ja kohdistamaan omaa toimintaa pitkän aikavälin tavoitteiden
mukaiseksi. Esimerkkinä tästä toiminnasta tuotiin esille tuotestrategian luonti
toiminnan alkuvaiheessa, vaikka palvelutoiminta oli siinä vaiheessa tärkein
liikevaihdon lähde yritykselle. Ohjelmistoalalle tyypillisesti toiminta lähti liikkeelle
ohjelmistopalveluliiketoiminnasta,

josta

ajan

myötä

edettiin

osaamisen

tuotteistamisen avulla tuoteliiketoimintaan.
Kasvun myötä suunnitelmallisuuden rooli toiminnan järjestämiseksi kasvoi jo
luonnollisista syistä. Asiakkaiden, tuotevariaatioiden sekä henkilöstön määrän kasvu
pakotti

organisoimaan

strategiaprosessia

muodollisemmaksi

ja

suunnitelmallisemmaksi. Silloisiin liiketoiminta-alueisiin ja niiden toiminnan
tehokkuuteen, tai toisin sanoen suunnitelmallisuuden kautta strategian luonnille, oli
kasvun aikana selkeät perusteet: Liikevaihto kasvoi ja toiminta oli kannattavaa, joten
uusille avauksille testausliiketoiminnan ulkopuolelta ei ollut tarvetta, vaan kasvu
pystyttiin aikaansaamaan käytössä olevien liiketoimintojen parantamisella ja niiden
koon

kasvattamisella.

Luonnollisesti

liiketoiminta-alueiden

sisällä

tehtiin
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innovaatioita ja parannuksia tuotteisiin niin asiakkaiden kuin työntekijöiden saamien
liike-ideoiden kautta, eli emergenttisyys oli osa strategiaprosessia, mutta se ei ollut
pääroolissa koko yrityksen toiminnan kehittämisessä. Ainakaan suuria avauksia
kasvun ja liiketoiminnan kasvun hakemiseksi muusta kuin testausliiketoiminnasta ei
ollut ennen vuotta 2005. Toisaalta liiallinen suunnitelmallisuuteen nojaaminen voi
tuoda ongelmia tilanteissa, joissa markkinoiden toiminnan perusteet muuttuvat
muuttaen kilpailua ja sitä kautta yrityksen käytössä olevien liiketoimintamuotojen
kannattavuutta. Tällöin suunnitelmallisesti toimiminen vähentää todennäköisyyttä
tuottaa uusia ideoita ja ratkaisuja muuttuneeseen tilanteeseen vastaamiseksi, kuten
jossain määrin voidaan katsoa Nethawkilla 2000-luvun puolivälissä käyneen.
Ohjelmistoalan tutkimuksen aiempiin tuloksiin verrattuna tämän tutkimuksen
tulokset vahvistavat aiempia tuloksia. Suunnitelmallisuuden ja strategioiden painoarvo kasvaa toiminnan kasvun tullessa tuoteliiketoiminnan kautta. Toisaalta myös
tuotekehityksen

merkitys

osana

ohjelmistotuoteliiketoimintaa

tuli

tässä

tutkimuksessa esille, vahvistaen aiempien tutkimusten tuloksia tuotekehityksen
roolin merkityksestä osana ohjelmistoliiketoimintaa.
Alkuvaiheen emergenttisyydestä ei tämän tutkimusaineiston puitteissa voida tehdä
selkeitä havaintoja.

Burke et al. (2004) mukaan pienten yritysten strategian

suunnittelun ja kehityksen prosessia voi kuvata epäviralliseksi. Viralliset ja kirjalliset
liiketoimintasuunnitelmat tai niiden kehittämisen prosessit voivat puuttua, mutta
toiminnan kehittämiseen tähtäävää suunnittelua tapahtuu muun toiminnan ohessa
jatkuvasti. Strategian voidaan sanoa siis olevan yrityksen prosessissa tai
toimintatavoissa sisäistettynä. Kirjallisten tai muodollisten suunnitelmien tai
strategioiden käyttö vaihtelee niin aikaresurssien vähäisyydestä kuin tarpeellisuuden
kokemuksesta johtuen. (G & Denise 2004: 132.) Edellä mainitun valossa voidaan
perustellusti olettaa, X-net:llä siihen aikaan strategiaprosessin täytyi sisältää
emergenttisiä piirteitä, koska yritys onnistui asiakkaiden vaatimuksia ja tarpeita
myytyjen tuotteiden muodossa palvelemaan, lisäksi muutoksia tuotteisiin tehtiin
asiakkaiden tarpeiden ja teknologisen kehityksen muutosten mukana, kertoen uusien
liikeideoiden nousemisesta henkilöstön keskuudesta. Ohjelmistoalalle tyypillisesti
toiminnan painopiste oli ohjelmiston ja teknisten ratkaisuiden kehittämisessä sillä
erolla, että moniin pieniin ja toimintansa alussa oleviin ohjelmistoalan yrityksiin
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verrattuna

X-Netillä

oli

suunnitelma

toiminnan

kasvulle

ja

osaamisen

tuotteistamiselle asiakastarpeiden perusteella.
Kasvun myötä emergenttisyys ilmenee muun muassa strategiatiimien rakentamisessa
niin,

että

niihin

kuului

monipuolisesti

kyseisen

liiketoimintayksikön

tai

palvelutoimen henkilöstöä, jotka yhdessä laativat ja muodostivat yksikkönsä
strategian. Emergenttisyys ilmenee myös keskijohdon merkittävästä asemasta
liiketoiminnan

kehittäjinä,

kuten

myös

päätöksessä

ostaa

IpNetfusion.

Asiakasrajapinnasta noussut informaatio asiakkaiden testauskapasiteetin tarpeiden ja
– vaatimusten kasvusta johti Nethawkin tarpeeseen laajentaa osaamistaan ja
teknologiaansa

suuremman

liiketoimintamuodon,

kapasiteetin

viranomaisliiketoiminnan,

testauslaitteistoihin.
synnyssä

Uuden

ilmenee

myös

emergenttisyyden rooli Nethawkin strategiaprosessissa, kun emergenttisiä keinoja
käytettiin uuden markkinan luomiseksi yrityksen osaamisille. Kokeellisen testauksen
kautta saatiin positiivisia kokemuksia uudesta liiketoiminnasta, jonka myötä
toimintaa kehitettiin eteenpäin.
Liiketoiminnan

supistuminen

toi

mukanaan

päinvastaisen

kehityksen

emergenttisyyden ja suunnitelmallisuuden osalta Nethawkilla. Liikevaihdon kasvun
supistuessa vuonna 2005 strategiaprosessia tietoisesti keskitettiin, toisin sanoen
strategiatiimien osallistujia vähennettiin, ja osallistujat olivat ylempää johtoa.
Burgelmanin et al.(2007) mukaan tilanteessa, jossa toimialan kehitys on yrityksen
kannalta negatiivista esimerkiksi kilpailevien tuotteiden tai ratkaisuiden syödessä
yrityksen tuotteiden liikevaihtoa, yrityksen tulisi satsata autonomiseen tai
emergenttiin strategiaprosessiin. Tällä tavoin yritys saa luotua enemmän uusia
aloitteita tai ideoita, jolloin todennäköisyys uutta liikevaihtoa tuoville liikeideoille
kasvaa ennen kuin nykyisten liiketoimintojen liikevaihto kuihtuu kokonaan pois.
(Burgelman & Grove 2007: 976.) Toisaalta päätöksentekoon ja strategiaprosessiin
osallistujien

määrä

ei

kerro

tarkoituksellisesta

emergenttisyyden

roolin

pienentämisestä strategiaprosessissa, mutta se saattaa olla seuraus päätöksenteon
keskittämisestä.
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Strategiaprosessin ominaisuuksista nousi tutkimuksessa esille niin emergenttisyyttä
kuin suunnitelmallisuutta edustavia ominaisuuksia, joka tuo vahvistusta sille
käsitykselle, että yrityksen strategiaprosessi on niin suunnitelmallista kuin
emergenttisistä luonteeltaan. Kaikista teoreettisessa viitekehyksessä esille tulleista
ominaisuuksista ei tutkimuksessa saatu havaintoja, mutta niin emergenttisyyden
arvoista kuin suunnitelmallisuuden eri puolista tuli esille monia, jolloin voidaan
perustellusti todeta, että Nethawkin strategiaprosessi perustui niin emergenttisyydelle
kuin suunnitelmallisuudelle.
Emergenttisyyttä edustavat ominaisuudet, kuten valtuuttaminen, avoin viestintä sekä
yhteiseen

näkemykseen

pyrkiminen

nousivat

esille

tutkimusaineistosta.

Sitouttaminen nousee esille Nethawkin henkilökunnan strategian muodostukseen
osallistumisen kautta. Avoimella viestinnällä, kuten kaikkien saatavilla olevien
strategiadokumenttien sekä valmistuneen strategian esittelyiden kautta, puolestaan
tuetaan tätä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja strategiaan. Tehtävien delegointi on
henkilöstön valtuuttamista toimimaan oman päätöksenteon ja osaamisen pohjalta,
auttaen yhteisen näkemyksen luomisessa toiminnan suunnasta. Nethawkin ylimmän
johdon

osallistuminen

niin

päivittäiseen

operatiiviseen

toimintaan

kuin

muunlainenkin ”saavutettavuus tai lähestyttävyys” kertoo myös pyrkimyksestä
sitouttaa ja luoda yhteistä näkemystä ja tunnetta toiminnasta ja yrityksen suunnasta.
Suunnitelmallisuutta edustavia ominaisuuksia, jotka nousivat esille tutkimuksessa,
ovat täsmälliset tavoitteet, tulosmittarien käyttö, keskitetty päätöksenteko, tehokkuus,
toimintatavat sekä ylhäältä alas toiminta. Nethawkin toiminnassa täsmällisten
tavoitteiden

arvostaminen

teknologiastrategian

kuin

ilmenee

jo

ihan

toiminnan

liiketoimintastrategian

alkuvaiheessa

luomisessa.

niin

Tulosmittausta

puolestaan käytettiin monissa muodoissa niin tuotekehityksen tehokkuutta, myynnin
tehokkuutta kuin koko yrityksen kannattavuutta silmällä pitäen. Keskitetty
päätöksenteko ja sen rooli vaihteli tilanteiden mukaan. Ylemmän johdon rooli oli
tiukentuneessa taloudellisessa tilanteessa suurempi, kun taas vakaamman kasvun
aikana päätöksenteko ei ollut niin keskittynyttä. Toiminnan tehokkuuden
arvostaminen

tulee

esille

päätöksissä

keskittyä

toiminnassa

nimenomaan

testausliiketoimintaan sekä yksittäisenä päätöksenä tukea GSM-ominaisuuksia
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tuotteissa, vaikka niiden ylläpito sitoi ainakin jonkin verran tuotekehityksen
resursseja. Systemaattisten toimintatapojen arvostus tulee esille strategiaprosessin
osalta vuotuisessa strategian luonnin ajoittamisessa sekä strategian viestinnässä.
Toiminnan mittauksessa systemaattisten toimintatapojen arvostus näkyy erityisen
hyvin niin mittareiden määrässä kuin niiden tarkkuudessa. Strategiaprosessin
eteneminen ylhäältä alas puolestaan tulee esille selkeästi eri strategioiden
ajoituksessa: ensimmäisenä tuli koko konsernin strategia, joka asetti tavoitteet tai
puitteet, joiden rajoissa liiketoimintayksiköiden sekä palveluyksiköiden strategiat sen
jälkeen laadittiin.
Yhteistä niin emergenttiselle kuin suunnitelmalliselle strategiaprosessille on
keskijohdon roolin arvostus sekä keskinäisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen arvossa
pitäminen. Nethawkilla keskijohto oli merkittävässä asemassa strategiaprosessin
kannalta,

joka

ilmenee

muun

muassa

tuotepäälliköiden

osallistumisella

liiketoimintayksiköiden strategiatiimeihin. Tuotepäälliköiden sijainti organisaatiossa
myös merkitsi toimimista asiakasrajapinnan ja tuotekehityksen välissä, eli heidän
kauttaan vuorovaikutus toiminnan kehittämiseksi mahdollistui. Vuorovaikutus
yleisesti tulee esille organisaation sisällä niin vastavuoroisten viestintäkeinojen
käytössä kuin strategiaprosessiin osallistumisen kautta.
Tässä luvussa esiteltiin tutkimuksen tulokset sekä tehtiin yhteenvetoa niistä.
Seuraavassa luvussa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia aiemman tieteellisen
tutkimuksen tulosten kautta sekä esitellään tutkimuksen kontribuutio tieteelliseen
keskusteluun.

102
7

TULOSTEN ANALYSOINTI SEKÄ KONTRIBUUTIO TIETEELLISEEN
KESKUSTELUUN

Tässä luvussa analysoidaan tutkimuksen tuloksia aiemman tieteellisen keskustelun
valossa sekä täydennetään luvussa neljä luotua viitekehystä tämän tutkimuksen
havainnoilla ja johtopäätöksillä. Ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan orgaanisen
kasvun aikaisia havaintoja strategiaprosessista yrityksessä.
7.1 Orgaanisen kasvun aika
Tutkimuskohteen

strategiaprosessin

suunnitelmallisuuden

olleen

tarkastelusta

tärkeässä

voimme

asemassa

X-netin

todeta

alkuvaiheen

strategiaprosessissa. Toisin sanoen panostaminen strategisiin suunnitteluprosesseihin
mahdollisti jatkuvuuden ja suunnitelmallisen toiminnan strategian luonnissa, kuten
aiemmin tieteellisen keskustelun osuudessa todettiin. Toiminnasta havaitaan myös
emergenttisyyden

positiivinen

vaikutus

toimintaan

tilanteissa,

joissa

toimintaympäristö muuttuu ja uuden tiedon tarve on suuri. Toisin sanoen sen
vaikutus on merkittävä aloitteleville yrityksille tyypillisissä tilanteissa.
Liiketoiminnan

vaihtuminen

ohjelmistopalveluliiketoiminnasta

ohjelmistotuoteliiketoimintaan, kuten aiemmin todettiin, muuttaa ohjelmistoalan
yrityksen toiminnan painopistettä ja siten myös strategiaprosessia. X-netillä tämä
muutos luonnollisesti lähti käyntiin jo siinä vaiheessa kun tuoteliiketoiminta
aloitettiin, joten siirtyminen yksinomaan tuoteliiketoimintaan on yksinkertaistanut
toiminnan järjestämistä, kun palveluliiketoiminnan osuus toiminnasta jäi pois.
Tulokset keskijohdon roolista X-Netillä tai myöhemmin Nethawkilla vahvistavat
aikaisemman tieteelliseen keskustelun johtopäätöksiä, joissa todettiin keskijohdon
roolin merkitys tiedon yhdistämisessä uusien liikeideoiden ja innovaatioiden
luonnissa

taloudellisen

menestyksen

ja

toisaalta

toiminnan

tehokkuuden

aikaansaamiseksi, erityisesti muuttuvien toimintaympäristöjen tilanteissa. Toisin
sanoen siis keskijohdon rooli on tärkeä niin suunnitelmallisten kuin emergenttisten
arvojen mukaan toimittaessa.
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Havainto ylimmän johdon osallistumisesta yrityksen operatiiviseen toimintaan on
linjassa aiemman tieteellisen tutkimuksen ja kirjallisuuden suhteen, koskien johdon
osallistumisen

tärkeyttä

yhteisen

vision

ja

yhteisten

tavoitteiden

kautta.

Osallistuminen on tärkeää myös strategisen päätöksenteon kannalta, koska, kuten
todettua, vain jokapäiväisen osallistumisen kautta on mahdollista pysyä oman
liiketoiminnan ja toimialan kehityksessä mukana sekä saada sitä kautta oleellista
tietoa ja kasvattaa henkilökohtaista osaamista päätöksenteon perustaksi ja tueksi.
Yrityksen alkuvaiheen strategiaprosessissa havaittu

emergenttisyyden roolin

keskeisyys on yhtenevä aiemman tieteellisen tutkimuksen havaintojen kanssa, jossa
todettiin emergenttisyyden mahdollistavan nopean ja tehokkaan toiminnan yrityksen
ulkopuolelta

tulevien

tietojen

yhdistämiseksi

organisaatiota

hyödyttäväksi

strategiseksi tiedoksi. Emergenttisyydellä on myös merkitystä nopean kasvun
tilanteessa, koska, kuten tieteellisen keskustelun osuudessa strategiaprosessin
muutoksesta todettiin, yritykselle on tärkeää huomata mahdollisten kilpailun
perusteita muuttavien kilpailijoiden ilmaantuminen markkinoille. Tällaisessa
tilanteessa emergenttisyys nostaa todennäköisyyttä saada tietoa varhaisessa vaiheessa
ja nopeuttaa tiedonkulkua organisaatioissa, kun operatiivisen tason henkilöstöllä on
motivaatio ja keinot tiedon välitykseen ja sitä kautta toimintaan vaikuttamiseen.
Emergenttisyydestä kertoo myös pyrkimys sopeutua toimintaympäristöön ja sen
vaatimuksiin.
Myös havainto suunnitelmallisuuden merkityksen kasvamisesta yrityksen kasvaessa
ja toiminnan laajetessa on yhteneväinen aiemman tieteellisen keskustelun kanssa,
jossa, kuten aiemmin todettiin, nopean kasvun tilanteessa oleellista on varmistaa
yrityksen toiminnan tehokkuus markkinoille pääsyn varmistamiseksi. Tarve panostaa
tuoteliiketoiminnassa
markkinoiden

tärkeisiin

analyysiin

ja

puoliin,

kuten

kilpailijoiden

myyntikanavien

seurantaan

on

hallintaan,
yhteneväinen

teoriaosuudessa esille tulleisiin ohjelmistotuoteliiketoiminnan piirteisiin.
Seuraavassa alaluvussa analysoidaan yrityksen strategiaprosessista saatuja havaintoja
epävakaan kehityksen ajalta, jonka jälkeen kolmannessa alaluvussa tiivistetään
tutkimuksen anti muokkaamalla aiemmin luotua viitekehystä tutkimuksen tuloksilla.
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7.2 Epävakaan kehityksen aika
Havainnot Nethawkin strategiaprosessin ja toiminnan muutoksista aiempaan
tieteelliseen keskusteluun verrattuna vahvistavat tapahtumien noudattavan samaa
kaavaa,

toisin

sanoen

ohjelmistoalalle

tyypillisesti

asiakkaiden

määrän,

maantieteellisen etäisyyden sekä asiakasvaatimusten kasvaminen monimutkaistaa
toiminnan

järjestämistä

strategiaprosessi

sekä

puolestaan

Strategiaprosessin

nostaa
saa

suunnitelmallisuuden
enemmän

ominaisuuksista

voidaan

tarvetta,

suunnitelmallisia
havaita

jolloin
piirteitä.

systemaattisuuden,

toimintatapojen, dokumentaation ja prosessien roolin korostuminen, jotka kaikki
kertovat suunnitelmallisuudesta strategiaprosessissa. Toiminnan kasvu ei pelkästään
heijastu asiakasrajapinnan toimintoihin vaan kasvu myös tuo muutospaineita
tuotekehityksen järjestämiseen. Strategian sekä markkinoinnin ja myynnin roolin
korostuminen ovat myös piirteitä, jotka ovat aiemmassa ohjelmistoalan tieteellisessä
tutkimuksessa tulleet esille, joten tämä tutkimus vahvistaa myös siltä osin aiemman
tutkimuksen tuloksia.
Tutkimuksessa

tehdyt

vuorovaikutteisuudesta
puolestaan

havainnot

strategiaprosessin

konsernistrategian

vahvistavat

aiempien

ja

tieteellisten

syklisyydestä

liiketoimintayksikköjen
tutkimusten

havaintoja

ja

välillä
sekä

johtopäätöksiä strategiaprosessin emergentistä ja suunnitelmallisesta luonteesta
yrityksissä. Ohjelmistoalalle erityinen kehitys voidaan havaita tuoteliiketoimintaan
liittyen, kuten aiemmin ohjelmistoalan tieteellisessä tarkastellussa havaittiin,
tuoteliiketoiminnassa korostuu myynnin ja markkinoinnin rooli, jolloin organisaation
täytyy ottaa niiden vaatimukset korostetummin mukaan strategiaprosessissa.
Nethawkilla tämä ilmenee laatujärjestelmän muutoksessa tuotekehityspainotteisesta
enemmän kokonaisvaltaiseksi liiketoiminnan laatujärjestelmäksi.
Viranomaisliiketoiminnan mukaan tulossa Nethawkin toimintaan voidaan havaita
emergenttisyyden

merkitys

Nethawkin

strategiaprosessissa.

Organisaatiosta

liikkeelle lähtenyttä ideaa lähdetään testaamaan ja menestyksen myötä toimintaa
kasvatetaan.

Tämä

havainto

vahvistaa

aiemman

tieteellisen

tutkimuksen

johtopäätöksiä strategisten vaikutteiden tai uusien liike-ideoiden nousemisesta
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organisaation alemmilta tasoilta muokkautuen matkan varrella osaksi koko
organisaation strategiaa. Kokeiluiden myötä saatuja uusia kokemuksia ja osaamisia
sovelletaan uusien strategisten ratkaisuiden tekemiseen.
Tämän tutkimuksen panos tieteelliseen teoriaan strategiaprosessista ohjelmistoalan
yrityksessä esitellään seuraavassa alaluvussa täydentämällä kappaleessa neljä luotua
teoreettista viitekehystä tutkimuksen tuloksilla ja siitä tehdyn analyysin perusteella.
7.3 Strategiaprosessin viitekehys tutkimuksen tulosten kautta
Tutkimuksessa

aiemmin

suunnitelmallisuuden

luotu

viitekehys

ominaisuudet

toi

strategiaprosessissa.

tutkimuksen tulosten mukaan luotu viitekehys
viitekehykseen

suuremman

ja

esille

keskeisen

tuo

emergenttisyyden
Kuvassa

8

ja

esitelty

kuvassa 5 esiteltyyn

merkityksen

vuorovaikutuksen,

osallistumisen ja keskijohdon rooleille sitoutumisen kautta ohjelmistoalan yrityksen
strategiaprosessissa. Toisin sanoen edellä mainitut kolme asiaa ovat keskeisessä
asemassa, toimittiin sitten suunnitelmallisen tai emergentin strategiaprosessin
keinoin, riippumatta yrityksen tai toimintaympäristön tilanteesta. Vuorovaikutuksen
merkitys niin alhaalta ylöspäin kuin ylhäältä alaspäin kulkevassa tiedonvaihdossa
korostui tutkimuskohteen strategiaprosessissa yleensä, ja myös useissa yritystä
kohdanneissa muutostilanteissa. Osallistumisen korostuminen perustuu johdon osalta
tarpeeseen olla perillä toimialan ja oman organisaation jokapäiväisestä arjesta
ajankohtaisten ja syvällisten tietojen saamiseksi päätöksentekoon. Toisaalta se myös
toimii esimerkkinä muulle henkilöstölle johdon sitoutumisesta toimintaan. Muun
henkilöstön osalta osallistuminen strategiaprosessiin myös toimii sitouttavana
tekijänä luomalla henkilökohtaisuutta organisaation tavoitteisiin ja tehtäviin kun
päätöksenteossa on ollut itse osallisena. Lisäksi prosessiin osallistuminen auttaa
strategian viestinnässä edellä mainitun henkilökohtaisuuden kautta. Toisin sanoen
viestintä, vuorovaikutus ja osallistuminen ovat osa organisaation ja sen henkilöstön
sitouttamista organisaation strategiaprosessiin ja sen kautta luotuihin tavoitteisiin ja
päämääriin.
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Henkilöstön sitouttaminen on tietokeskeisessä liiketoiminnassa tärkeää tiedonsiirron
onnistumisen kannalta, koska motivoitunut, yhteisten tavoitteiden ohjaama ja
vastuuntuntoinen henkilöstö on tietoinen tiedon ja sen siirron merkityksestä koko
yrityksen menestyksen ja siten myös henkilökohtaisen menestyksen ja jatkuvuuden
kannalta. Toisaalta sitouttaminen on merkittävässä asemassa henkilöstön pysyvyyden
kannalta. Yrityksen toimintaan tiivisti ja henkilökohtaisesti sitoutunut henkilöstö on
vähemmän halukasta vaihtamaan herkästi työpaikkaa, mikä on tärkeää jälleen tiedon
laadun kautta asiaa tarkasteltaessa. Tiedon sitoutuminen henkilöstöön merkitsee, että
yrityksen vaara ja todennäköisyys menettää poistuvan henkilön mukana yrityksen
kannalta keskeisiä tietoja ja osaamisia korostuu tietointensiivisillä toimialoilla. Tästä
on seurauksena se että kaikki toimenpiteet, joilla tätä riskiä voidaan pienentää, ovat
tärkeitä yrityksen jatkuvuuden kannalta.
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Viitekehyksen vaaka on puolestaan siirretty tutkimusten tulosten perusteella
korostamaan

suunnitelmallisuuden

ja

emergenttisyyden

tasapainoa

strategiaprosessissa. Perusteena painopisteen vaihdokselle on suunnitelmallisten
puolien korostuminen tutkimuksen aineistossa. Haastatteluaineiston johtokeskeisyys
on luultavasti korostanut suunnitelmallisten puolien merkitystä tutkimuksen
tuloksissa,

mutta

voimakkaasti,

toisaalta

joten

tutkimuksen

aiemman

suunnitelmallisen

puolen

tarkasteluaikavälillä

tieteellisen

tutkimuksen

korostuminen

yritys

tulosten
on

kasvoi
valossa

odotettua.

Kuva 8: Tutkimuksen viitekehys tutkimustulosten valossa

Tässä luvussa analysoitiin tutkimuksen tuloksia aiemmin luodun teoreettisen
viitekehyksen kautta, jonka jälkeen viitekehystä päivitettiin tutkimuksen tulosten
perusteella. Seuraavassa luvussa esitellään tutkimuksen johtopäätökset, arvioidaan
tutkimuksen

merkittävyyttä

jatkotutkimuksen aiheiksi.

ja

luotettavuutta

sekä

tehdään

ehdotuksia
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8

JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen johtopäätökset sekä pohditaan tutkimuksen
tuloksia niin tieteellisen tutkimuksen kannalta kuin käytännön kannalta yritysten ja
organisaatioiden osalta. Ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia
sitä kautta mitä tutkimus tuo tieteelliseen keskusteluun strategiaprosessista sekä
strategiaprosessin erityispiirteistä ohjelmistoalalla toimittaessa.
8.1 Tutkimuksen tulokset teorioiden kannalta
Tämän tutkimuksen tulokset osaltaan vahvistavat aiempia tutkimustuloksia
strategiaprosessin luonteesta, toisin sanoen tutkimus vahvistaa tieteellistä teoriaa
strategiaprosessin suunnitelmallisesta ja emergentistä luonteesta. Ohjelmistoalasta ja
siellä toimivan yrityksen strategiaprosessista voidaan todeta, että huolimatta
”uutuudestaan”

ohjelmistoala

ei

eroa

perinteisemmistä

toimialoista

strategiaprosessinsa osalta, vaan sitä sitoo yhtälailla yritystoiminnan lainalaisuudet
tarpeista panostaa uusien liiketoiminta-alueiden etsimiseen entisten liiketoimintojen
menettäessä kasvuaan, sekä uuden liiketoiminnan kasvaessa panostaa sen
tehokkuuteen.

Perinteisempiin

toimialoihin

verrattuna

ohjelmistoala

henkilöstöresursseihin ja -osaamiseen voimakkaasti sitoutuneena korostanee tarvetta
emergenttien tapojen ja -menetelmien käyttämiselle strategian luonnissa. Toisaalta
emergenttisyys voi olla myös suunnitelmallista, ja tutkimuksen tuloksien valossa
emergenttisyys ei yksin riitä luomaan kasvavaa ja kannattavaa liiketoimintaa, joten
tasapaino suunnitelmallisuuden ja emergenttisyyden välillä on edelleen perusteltua.
Strategiaprosessin ominaisuuksien kautta ilmenee parhaiten strategiaprosessin
painotus, oli se sitten enemmän kohti emergenttiä tai suunnitelmallisuutta. Tutkimus
osaltaan antoi uutta tietoa tai täydensi kuvaa strategiaprosessista ja sen kehityksestä
kasvavan yrityksen mukana toimialalla, jonka kehityskaari muuttuu kasvavasta
tasaisen kehityksen vaiheen kautta epävakaan kehityksen vaiheeseen. Tämä tutkimus
täydensi siis omalla ainutlaatuisella näkökulmallaan kuvaa strategiaprosessista, sen
muutoksesta, sekä erityispiirteistä ohjelmistoalan yrityksessä.

109
8.2 Tutkimuksen käytännön sovellus
Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa niin nuoressa kasvunsa alkuvaiheessa
olevassa yrityksessä osana toiminnan kasvun hallintaa, sekä suuremmassa
yrityksessä, jossa on tarvetta luoda mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan
aikaansaamiseksi. Kasvun alkuvaiheessa olevalle yritykselle suunnitelmallisen
strategiaprosessin osaaminen tehokkaan kasvun ja kannattavuuden ylläpitämiseksi on
keskeisemmässä asemassa, kun taas emergenttisyys on tärkeämpää uusien
liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi ja luomiseksi. Yleisellä tasolla yrityksen
johdon tulisi olla tietoinen strategiaprosessin eri puolista ja minkälaisia mahdollisia
vaikutuksia niillä on yrityksen toimintaan niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikavälillä,
joten tutkimuksen tuloksista on hyötyä kaikille yrityksen suunnittelu- ja
johtotoimintaan

osallistuville

henkilöille.

Erityisesti

havainto

henkilöstön

sitoutumisen ja sen lisäämiseen käytettyjen keinojen merkityksestä strategiaprosessin
menestyksen kannalta ohjelmistoalan yrityksessä on käytännön johtamisen kannalta
tärkeä.
Ohjelmistoalan yritykselle, joka pyrkii saavuttamaan toiminnassaan jatkuvaa kasvua
ja kannattavuutta strategisten asioiden hallinta ja suunnittelu nousee joka tapauksessa
jossain vaiheessa toimintaa keskeiseen asemaan, jolloin strategiaprosessin osaaminen
ja tietoisuus strategian rakentumisesta myös johdon kontrollin ulkopuolella ovat
tärkeitä

osaamisia

yrityksen

johtamisessa

sekä

toiminnan

suunnittelussa.

Ohjelmistoalalla toimivalle yritykselle tämän tutkimuksen tulokset sekä aiemmat
vastaavat tieteelliset tutkimukset ovat oleellisia toiminnan jatkuvuuden turvaamisen
kannalta. Suunnitelmallisuus ei yksin riitä vaan uusien liikeideoiden kehittämisen ja
tutkimisen tulee olla jatkuvaa, jolloin myös emergenttisesti toimiminen on oleellista.
Aloittavalle ohjelmistoalan yritykselle ja sen johdolle tämän tutkimuksen tulokset
tuovat esille suunnitelmallisuuden merkityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta jo
varhaisessa vaiheessa. Muutostilanteiden hallinnasta johtopäätöksenä ja ohjeena voi
esittää, että emergenttisyyden roolin kasvattaminen strategiaprosessissa voi tuottaa
nopeammin ja tehokkaammin liikeideoita, joka voi auttaa uuden liikevaihdon
synnyttämisessä korvaamaan kilpailluilla markkinoilla pienenevät toiminnan katteet.
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Tutkimuksen

tuloksia

voidaan

tarkastella

myös

opettamisen

ja

yritysten

kasvuedellytyksiä tukevien julkisten organisaatioiden tehtävien kautta. Johtamisen ja
liikkeenjohdon opetusta harjoittavien organisaatioiden toiminnan kautta tutkimuksen
tulokset voisivat auttaa tulevien yrittäjien ja työntekijöiden osaamisvalmiuksien
luomisessa ja kehittämisessä. Konkreettisesti tutkimuksen tulokset voisivat olla
hyödyllisiä uuden ohjelmistoalan liiketoiminnan edistämisessä Oulun alueella. Eri
julkisen vallan organisaatiot voisivat käyttää tutkimuksen tuloksia koulutuksessaan,
esittelemällä konkreettisen tapauksen kautta strategiaprosessia ja sen merkitystä
perinteisesti varsin teknisesti suuntautuneiden ohjelmistoalan yrittäjille. Tällä tavoin
heille voitaisiin antaa keinoja kokonaisvaltaisempaan liikkeenjohdon osaamisen,
parantaen yritysten mahdollisuuksia luoda kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa
Oulun rakennemuutoksen keskellä olevalle ohjelmistoalalle.
8.3 Tutkimuksen arviointi, reliabiliteetti, validiteetti sekä rajaus
Tutkimuksessa

onnistuttiin

saamaan

selville

ohjelmistoalan

yrityksen

strategiaprosessin piirteitä, strategiaprosessia muuttaneita tapahtumia sekä niitä
tekijöitä, jonka varaan strategiaprosessi ohjelmistoalan yrityksessä rakentuu.
Tutkimuksessa korostuu yrityksen johdon näkökulma strategiaprosessiin ja
tapahtumiin toiminnan aikana. Tämä on tietoinen valinta, koska tutkimuksen
resursseja ja laajuutta ajatellen haastatteluiden ja sitä kautta tutkimusaineiston
merkittävä lisääminen ei olisi ollut mahdollista. Tutkimus onnistui tavoitteessaan
tuoda esille strategiaprosessia ja sen kehitystä ohjelmistoalan yrityksessä.
Edellä mainitun perusteella tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset on rajattava
koskemaan johdon näkökulmaa strategiaprosessiin, sekä huomattava tämän
tutkimuksen

tulosten

korostavan

johdon

näkökulmaa

ja

oletettuja

vaikutusmahdollisuuksia strategiaprosessin muodostumiseen ja muodostukseen.
Tulosten yleistettävyys yhden tapaustutkimuksen perusteella ei ole mahdollista vaan
tutkimuskohteiden määrä tulisi
tekemiseksi

tutkimuksen

monipuolisempi

kuva

olla suurempi

tuloksista.

Lisäksi

strategiaprosessista

yleistettävien

johtopäätösten

tutkimuksessa

ottamalla

mukaan

tulisi

luoda

paremmin

emergenttisten piirteiden puoli strategiaprosessista. Tämä tarkoittaisi operatiivisen
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henkilöstön roolin kasvattamista tutkimuksessa sekä toisaalta vaatisi tutkimuksen
suorittamista

tiiviimmässä

kanssakäymisessä

jokapäiväisessä

toiminnassa

havaintojen tekemiseksi. Tässä tutkimuksessa edellä mainitut kaksi asiaa eivät olleet
mahdollisia, koska tutkimus koski menneitä tapahtumia sekä tutkimusresurssien
vähäisyyden vuoksi haastatteluiden määrän kasvattaminen ei ollut mahdollista.
Tutkimuksen validiteettia pyrittiin kasvattamaan aineiston valinnalla, siten että
aineisto kuvaa tutkittavaa aihetta mahdollisimman luotettavasti ja monipuolisesti.
Lisäksi tutkimuksen rajauksella sekä rajoitteiden määrittämisellä on pyritty
tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseen, toisin sanoen aineiston antamat tulokset ja
niistä vedetyt johtopäätökset rajataan koskemaan vain niitä ilmiöitä, jotka tulevat
aineistosta esille. Tutkimuksen reliabiliteettia puolestaan lisättiin perustelemalla
aineistosta vedetyt johtopäätökset, sekä tuomalla esille niihin johtaneet syy-seurausketjut, jolloin lukija voi itse havainnoida ja vetää johtopäätöksiä tutkimuksen
luotettavuudesta.
8.4 Ehdotukset jatkotutkimuksen aiheiksi
Tutkimuksen aikana tuli esille monia suuntia mihin tutkimusta olisi voinut lähteä
viemään. Kuvaa käytetyistä strategiaprosesseista oululaisissa teknologia-alan
yrityksissä 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa voisi täydentää tekemällä vertailevaa
tutkimusta, eli tutkimalla sellaista ohjelmistoalan yritystä, joka ei kasvanut tai
menestynyt kuten Nethawk, huolimatta suhteellisen samoista lähtökohdista. Toisin
sanoen

mistä

lähtökohdista

ja

millaisin

tavoittein

jokin

toinen

ohjelmistokehityspalveluihin keskittynyt aloitteleva yritys teki strategiaansa.
Esimerkiksi kuinka henkilöstön koulutukselliset taustat erosivat, jos niin kuinka
tiedonkeräyksen ja vaihdon prosessit ja -kulttuuri erosivat toisistaan tai miten johdon
roolit tai taustat vaikuttivat yritysten kehityksiin?
Mielenkiintoinen näkökulma olisi myös keskittyminen ohjelmistoalan yrityksen
alkuvaiheen strategiaan, erityisesti osaamisen tuotteistamisen strategiaan, koska se
on lähtökohta liiketoiminnan tehokkaampaan kasvattamiseen. Nykytilanteessa
tarkasteltaessa Oulua näin Nokia-buumin jälkeisessä tilanteessa, olisi uuden
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liiketoiminnan ja työpaikkojen luominen osaamisen paremman tuotteistamisen kautta
erityisen tärkeää. Tuotteistus-strategian tutkimuksen kautta olisi mahdollista tuoda
vielä konkreettisemmin esille strategia keskeisyys ohjelmistoalan yrityksen
toiminnassa.
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