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1 JOHDANTO 

Yritykset vaikuttavat ympäröivään yhteisöön, ja eri tavoin on yritetty selvittää, mistä 

rakentuu hyvä yritys. Se, onko kyseessä sopiva yrittäjä menestyksen takaamiseen, on 

askarruttanut pitkään yrittäjyystutkijoita (McKenzie, Ugbah ja Smothers 2007 ja 

Hartner 1988). Yrittäjän löytymisen jälkeen yrityksen rakentamisessa on vielä monta 

vaihetta ennen todellista menestymistä.  

Osaltaan yrityksen menestymiseen liittyy keskeisesti keskustelu yritysten 

menestyksen mittareista tieteellisissä keskusteluissa. Menestysyritysten määrittelyyn 

ja aihetta käsittelevien teorioiden hitaaseen kehittymiseen liittyen Kiviluoto (2013: 

571) esittää kritiikkiä suhteessa myynnin kasvun painottamisesta suhteessa yrityksen 

tuloksellisuuteen. Kritiikkinä myynnin kasvun liiallisesta painottamisesta liittyy 

Kiviluodon mukaan myös osaltaan yrityksen verkostojen epäluonnollinen ja yrityksen 

keskeisistä toiminnosta ulkonaisena osana oleva verkostojen kehittämisen 

korostaminen. Toisaalta taas yrityksessä olevat myyntitaidot voivat osaltaan nostaa 

yrityksen menestymisen edellytyksiä (Pitkänen, Parvinen ja Töytäri 2014).  

Yritysten menestymisen arvioinnissa voidaan Kumarin (2007) konseptuaalisen mallin 

mukaisesti arvioida yrittäjän valmiuden lisäksi yrityksen mahdollisuuksien 

identifioinnin ja kehittäminen kautta. Näiden tutkimusten avulla voi yrittää löytää 

ideoita yrityksen perustamiselle, mutta käytännön yritystoiminnassa seuraava askel 

tutkimuksista jää vielä hieman epäselväksi yrityksen menestymisen selittämisessä.  

Nuoren yrityksen menestymisessä helposti korostetaan yrittäjän ominaisuuksia. 

Aloittavien yritysten taloudellinen vaikuttavuus kansatalouden tasolla on kohtuullisen 

rajallinen ensimmäisten vuosien osalta. Toisaalta samaan aikaan aloittavista 

yrityksistä monet lopettavat toimintansa ensimmäisten kolmen vuoden aikaan 

(Suomen virallinen tilasto 2012: 16 – 17). Potentiaalisten yrittäjien 

persoonallisuuspiirteisiin ja muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksin on käytännössä 

lähes mahdotonta vaikutta tällaisen tutkielman kautta. Joten tutkimuksessa keskitytään 

henkiöön sidoksissa olevien ominaisuuksien sijaan laajemmin organisaatioihin 

liittyviin osa-alueisiin. 
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Tutkimuksessa ei yritetä myöskään löytää yksittäistä syytä alkavien yritysten suureen 

lopettamismäärään ensimmäisten kolmen vuoden aikana, vaan keskitytään laajemmin 

yritysten menetystekijöiden selvittämiseen. Näin ollen osa tutkimuksen tuloksista voi 

auttaa aloittavaa yritystä selviämään alkuvaiheesta, mutta ensisijainen tarkoitus on 

luoda työkalu yrityksen kasvamisen aikaansaamista ajatellen riippumatta siitä, kuin 

kauan yritys on ollut olemassa.  

Kunnarin (2007) mukaisesti vaikuttamalla yrityksiin, jotka ovat hoitaneet 

perustamiseen liittyvät käytännön asiat, voidaan saada aikaan laajat vaikutukset. 

Toisin sanoen osa perustettavista yrityksistä voi kaatua aloittamiseen liittyvän 

byrokratian ja organisaation rakentamiseen ennen yhteiskunnallisesti merkittävän 

liiketoiminan käytiin saamista. Tutkielmassa keskitytään rakentamaan työkalua 

yrityksen elinkaaren ensimmäiset vaiheet ohittaneille yrityksille ja tavoittamaan näin 

mahdollisesti suuremman hyötypontentiaalin työkalulle yhteiskunnallisella tasolla.  

Yrityksen menestyminen vaikuttaa olevan tieteellisten keskusteluiden perusteella 

osaltaan epäselvä käsite. Epäselvyyttä aiheuttaa osaltaan se, että menestyminen 

tarkoittaa eri asioita yrityksen eri sidosryhmille. Menestymistä voidaan arvioida muun 

muassa yrittäjän, työntekijöiden, yhteiskunnan ja rahoittajien kannalta. Yhtenä 

keskeisenä menestymisen mittana on käytetty pitkään yrityksen kasvamista, joka on 

kuitenkin osaltaan hyvin ristiriitainen tässä tarkoituksessa, sillä kasvaminen ei 

automaattisesti tarkoita yrityksen kannattavuutta.  (Kiviluoto 2013: 574, 581 – 582.) 

Samaan aikaan kasvu on mahdollista ymmärtää monella tavalla muun muassa kasvusta 

käytettävien erilaisten metaforien vuoksi (Clarke, Holt ja Blundel 2014: 240).  

Yritysten menestymisen arviointia varten Kiviluoto (2013: 574) kaipaa holistisempaa 

yritysten menestymisen arviointia. Tämä tutkielma osallistuu tähän keskusteluun 

luoden holistisempaa kuvaa menestyksen arviointiin yksittäisten kasvumittareiden 

sijaan. Samalla kuitenkin Kiviluodon kritiikki koskettaa myös tätä tutkielmaa 

haastateltavien yritysten valinnan osalta menestysmyyttien ylläpitämisestä. 

Tutkielman rajoitteisiin palataan vielä tarkemmin tutkielman lopussa.  

Clarke, Holt ja Blundel (2014: 240) esittelevät yrityksen kasvun metaforisina malleina 

kirjallisuudesta vertauskuvien hakemisen ihmisen fyysisestä ja psyykkisenä 
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kehittymisenä lapsuudesta aikuisuuteen, kriisikohdista seuraaviin tasaisen lineaarisesti 

kehittyvänä mallina tai organisaation elinkaarimallina sisältäen syntymisen, 

kehittymisen, vanhuuden ja kuoleman. Erilaisilla kielikuvilla täydennettynä kasvun 

mallit voivat rakentaa monipuolisempaa kuvaa yrityksen kehittymisestä, jonka vuoksi 

niitä ei pitäisi leimata pelkästään kielelliseksi somisteeksi aihetta käsitellessä (Clarke, 

Holt ja Blundel 2014: 235).  

Yrityksen kasvun voidaan siis katsoa olevan hyvin moniulotteinen prosessi. Tässä 

tutkielmassa keskitytään pääsääntöisesti yrityksen syntymän jälkeiseen kasvun 

vaiheeseen ennen yrityksen vanhuutta. Tässä vaiheessa yrityksen voisi nähdä 

kehittyvän esimerkiksi lapsuudesta aikuisuuteen. Kehittymiseen voi sisältyä 

murrosiän oireita tai muutokseen liittyviä kriisikohtia.  

Toisaalta tässä tutkielmassa muutosta ja kasvua tarkastellaan yrityksen johtamisen ja 

muuttumisen kautta. Osaltaan metaforien keskustelussa voi näin ollen jäädä 

epäselväksi, mikä osa yrityksen kehittymisestä on johtamisen tulosta ja mikä osa on 

yrityksen kehittymistä ympäristön vaikutuksesta. Tähän dilemmaan ei kovin 

syvällisesti tutkimuksen laajuusrajoitteiden vuoksi voida syventyä, vaan tutkielmassa 

keskitytään selvittämään yrityksen kehittymisen kokonaiskuvaa olettaen johtamisen 

keinoin mahdollisuuksiin luoda edellytyksiä yrityksen kehittymiselle ympäristö 

huomioon ottaen.  

Yritysten kehittäminen on osa yrityksen jatkuvaa johtamista. Organisaation 

kehittämisessä on jatkuva tarve ketterämmäksi tulemiselle ja laajemmille markkinoille 

skaalautumisen aikaansaamiseksi. Yrityksen kokonaisvaltaisen muutoksen 

aikaansaamisessa yhtenä keskeisenä osana on ihmisten omaksumien periaatteiden 

muuttaminen. (McAdam 2003: 226.) 

Yrityksen kehittämistä voidaan tarkastella yksittäisten osa-alueiden hiomisena tai 

kokonaisuuden ymmärtämisen kautta. Tässä tutkielmassa yrityksien 

päätöksentekoprosesseja tarkastellaan monelta kannalta muun muassa 

rationaalisuuden ja rajoitetun rationaalisuuden, vallan ja politikoinnin kautta. (Bonn 

2005: 336 – 337). Näiden aiheiden kautta tieteellisiin keskusteluihin on tullut 

monipuolisia näkökulmia yritysten johtamisesta. Näistä yksittäisen näkökulman 
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valitsemisen sijaan tutkielmassa keskitytään kokonaisvaltaisesti yrityksen johtamiseen 

käytännönläheisiä johtopäätöksiä tavoitellen.  

Yrityksen kokonaisvaltaista johtamista Bonn (2005: 336 – 337) tutkii strategisen 

ajattelun kautta. Strategisen ajattelun keskeisinä elementteinä hän korostaa 

systeemiajattelua, luovuutta ja visioita. McAdam (2003: 226) sisällyttää luovuuden, 

vision, bencmarkkauksen ja informaatioteknologiat keskeisiksi elementeiksi 

organisaatiomuutoksessa tarvittaviksi elementeiksi. Kokonaisvaltaisesti yritystä 

kehittäessä on näin ollen tärkeää huomioida luovuuden ja visioiden roolit, sekä 

tarkastella organisaatiota riittävän systemaattisesti.  

Bonnin (2005: 336 – 337) mukaan systeemiajatteluun kuuluu johdon näkemys 

organisaatiosta kokonaisena järjestelmänä eri osa-alueiden linkittyen toisiinsa. Johdon 

on kyettävä irtautumaan jokapäiväisestä työstään ajatellakseen ja kehittääkseen 

yritystä kokonaisuutena. Kokonaisuuden kehittämisessä voidaan hyödyntää muun 

muassa McAdamin (2003: 226) muodostamaa konseptuaalista mallia 

organisaatiomuutoksen toteuttamisen perustana.  

McAdamin (2003: 226) mallin keskeiset tekijät ovat luovuus, visio, bencmarkkaus ja 

informaatioteknologiat. Tässä tutkielmassa kehityssuunnitelman pohjana käytetään 

liiketoimintamalleja, jotka sisältävät osaltaan piirteitä systemaattisesta yrityksen 

kokonaisuuden arvioinnista mahdollistaen osaltaan toisten yritysten 

bencmarkkauksen. Liiketoimintamallien avulla yrityksen keskeisiä osa-alueista on 

mahdollista keskustella eri osapuolten kesken ja visualisoida vaihtoehtoisia malleja 

yrityksen toiminnan vaihtoehtoisista suunnista. Pitkänen, Parvinen ja Töytäri (2014: 

690) korostavat asiakkaan liiketoimintamallin ymmärtämisen olevan yhtenä 

ratkaisevana osana menestyvän yrityksen myyntiprosesseissa. Ymmärtääkseen 

asiakkaita ja tarjotakseen heille sopivaa ratkaisua oman organisaation kannalta 

järkevästi on myyjän tunnettava molempien osapuolten liiketoimintamallit. 

Liiketoimintamalleja käsitellään tarkemmin luvussa 3.2. 

McAdamin (2003: 226) mallista informatioteknologioiden osuutta tutkielmassa ei 

erikseen korosteta. Informaatioteknologioiden katsotaan sisältyvän luonnolliseksi 

osaksi liiketoimintallien toteuttamisen työkaluja.  
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Yrityksen kasvamisen vaiheisiin liittyvä muutos voi osaltaan herättää 

muutosvastarintaa, minkä voi osaltaan yrittää valmistautua (Lewin 1947). 

Muutosvastarinta voi helposti aiheutua organisaation ajattelu- ja toimintatapojen 

muuttamisen tai yrityksen ympäristön sekä yritysidentiteetin uudelleen 

määrittelemisen tarpeista. Ajattelutapojen muuttamisen aikana ihmisten aktiivinen 

ajattelu herää, jonka seurauksena osaltaan saattaa avautua tilaisuuksia luovuudelle ja 

oppimiselle. Näin ollen johdon liikkeelle laittama muutos voi avata mahdollisuuden 

kehittyä jopa aikaisempaa menestyvämmäksi muutosvastarinnan riskit huomioiden. 

(Maitlis & Christianson 2014: 73 – 76, 92 – 94.)  

Muutosta voi suunnitella etukäteen uudelleenjärjestelyitä, laadullista johtamista ja 

muutosjohtamista käsittelevien kirjallisuuslähteiden avulla. Pidempään toimineissa 

yrityksissä toimintaa voidaan yrittää kehittää jatkuvan kehittämisen periaatteiden 

mukaisesti, mutta jossain vaiheessa ajaudutaan radikaalin muutoksen tarpeeseen 

ainoana vaihtoehtona yrityksen jatkumisen mahdollisuutena. Radikaalia muutosta 

tarvitaan monesti, jotta saadaan aikaan uudelleenajattelua sisältäen mahdollisesti 

vallankumouksellisia piirteitä prosessien muutoksessa. Radikaalissa muutoksessa 

voidaan käydä läpi yrityksen rakenteelliset, kulttuuriliset ja johtamisen prosessit 

organisaatiossa. (McAdam 2003: 226.) 

Radikaali muutos ei tarkoita pelkkää puhetta muuttumisesta, vaan Paper (1997) esittää 

radikaalin muutos tarkoittavan esimerkiksi viidenkymmen prosentin 

vähennystavoitteita kiertoajoissa ja 45 prosentin vähennyksiä yrityksen 

työelementeissä. Lisäksi radikaaliin muutokseen voi sisältyä laadullisia osia, kuten 

elämäntapamuutoksia, työntekijöiden liiketoimintaoppimista, vastuullisuuden 

lisääntymistä ja työntekijöiden sitoutumista päätöksentekoon (McAdam 2003: 227). 

Näiden osien mittaaminen voi olla vaikeaa huomioiden Biazzon (2000) vaatimus siitä, 

että mittaaminen ja analysointi on oltava keskeisessä roolissa radikaalin muutoksen 

toteutuksessa.   

Muutoksen toteutukseen sisältyy osaltaan luova osuus rakenteiden ja toimintamallien 

järjestämisessä. Toisaalta muutos voi myös vastakohtaisesti vähentää luovuutta 

organisaatiossa. Luovuuden edistämisen keinoja voivat olla muun muassa 

visualisointi, roolipelit, tarinankerronta, olettamusten listaaminen, organisaation 
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metaforien tutkiminen, tiimityöskentely, valmentaminen, aivoriihitoiminta, 

ajatuskarttojen tekeminen ja vertailut. Näiden lisäksi luovuutta voidaan edistää myös 

palkkijärjestelmän välityksellä kannustamalla. (McAdam 2003: 227 – 228.) Tämän 

kaltaiset elementit voidaan nähdä myös osana yrityskulttuuria, joka on 

vuorovaikutuksessa kansallisen kulttuurin kanssa osana tiedonsiirtämisen käytäntöjä 

organisaatioissa (DeNisi ja Smith 2014: 152 – 154.) 

Luovuuden edistäminen ilman visiota voi osaltaan vaikuttaa uhkarohkealta 

johtamiselta. Vision muodostamiseen on käytettävissä erilaisia tekniikoita, kuten 

visiointi, toiveikas ajattelu ja skenaarioiden visiointi. (McAdam 2003: 228 – 229.) 

Organisaation yhteinen jaettu visio helpottaa organisaation eri osa-alueiden 

rakentamista toistensa kanssa yhteensopiviksi, eli modulaarisuuden edistämisessä. 

Modulaarisuudesta esimerkkinä on muun muassa auton kori- ja moottorisuunnittelijan 

jaettu visio suunniteltavasta autosta vähentäen näin tarvetta toistensa työn 

yksityiskohtien ymmärtämisestä. Näin järjestetyssä modulaarisessa työskentelyssä on 

tärkeää ymmärtää kokonaisuus pääpiirteissään jaetun vision muodossa. (Crunwald & 

Kieser 2007: 337.)  

Yrityksen muutos voi perustua yrityksen vision uudelleen arviointiin, minkä 

perusteella toimintaa päätetään kehittää eteenpäin. Toisaalta muutoksen ja vision 

uudellleen määrittelyn tarve voidaan havaita kilpailukyvyn säilyttämiseksi tehtävän 

bencmarkkauksen kautta. Jos bencmarkkaus nähdään vain yksittäisenä prosessin 

vaiheena, niin uuden tiedon luominen ja vision kehittäminen muutosprosessin aikana 

voi olla rajoittunutta. (McAdams 2003: 229.) Grunwald ja Kieser (2007: 386) esittävät 

bencmarkkauksen avulla olevan mahdollista löytää muilta yrityksiltä osa-alueilta, joita 

voidaan sisällyttää modulaarisesti rakennettavaan yritykseen tehostaakseen näin 

yrityksen toimintaa.  

Vision luomisessa yrityksessä voidaan joutua miettimään yrityksen olemassaolemisen 

syvimpiä tarkoituksia. Syvimpien tarkoituksen pohtimisessa ihmisten arvoilla ja 

tavoitteilla on merkittävä rooli (Collins 2001), mutta menestyksen aikaan saamiseksi 

on löydettävä keinot saada toiminnan kannalta keskeiset tiimit (Watson, Ponthieu & 

Critelli, 1995: 393 – 394, Cooney 2005: 226, Harper 2008) työskentelemään yrityksen 

menestystä kohti. Yrityksen syvällisen olemassa olemisen tarkoituksen ymmärtämisen 
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kautta voidaan määritellä operatiiviselle toiminnalle raamit hyvien toimintatapojen 

suhteen, jotta voidaan tavoitella myös taloudellista menestymistä (Collins & Porras 

1996: 68 – 71). Tässä tutkielmassa yrityksen arvot ja visiot otetaan osaltaan huomioon 

muodostettavassa kehityssuunnitelmassa. Kehityssuunnitelman tavoitteena on 

mahdollistaa yrityksen nykytilan mallintamisen samalla mallilla, jolla suunnitellaan 

myös tavoiteltava yrityksen tila. Näin ollen muodostettavassa kehityssuunnitelmassa 

on mahdollista yrittää säilyttää realiteetteihin perustuva visiointi käytännön toimia 

unohtamatta.  

Hienokaan visio ei riitä menestyvän yrityksen rakentamiseksi, vaan tarvitaan myös 

käytännössä arvoa muodostavaa toimintaa. Liiketoimintamallit kuvaa yrityksissä 

osaltaan asiakkaalle tuotettavaa arvon muodostumista (Nenonen ja Storbacka 2010: 

45). Arvon muodostumista on selitetty useilla teorioilla ja sen sisällyttäminen 

liiketoimintamalleihin on yleistä (Morris, Schindehutte ja Allenin 2005: 727). Arvon 

muodostuminen on yksi yrityksen keskeisimpiä toimintoja. Näin ollen sen 

ymmärtäminen voidaan nähdä yhtenä tärkeänä osana yrityksen kehityssuunnitelmassa. 

Toisaalta yrityksen muodostaman arvon ja yrityksen arvojen termejä on vaikea erottaa 

toisistaan, vaikka niissä saattaa olla eri tilanteissa sävyeroja.  

Aikaisemmin johdannossa kerrottiin informaatioteknologialla olevan merkitystä 

organisaation muutoksessa ja kehittymisessä. Informaatioteknologia voi esiintyä 

uuden tiedon luomisessa, yritysyhteistyön mahdollistamisessa ja nopeamman 

päätöksenteon edistäjänä. Teknologian roolina on toimittaa ajantasaista tietoa sitä 

tarvitseville joustavasti maantieteellisestä sijainnista välittämättä. (McAdam 2003: 

230.) Tutkielman aikana teknologisten ratkaisujen katsotaan olevan luontainen osa 

nykyaikaista yritysjohtamisen työkalupakkia yhdessä muiden työkalujen kanssa. 

Toisin sanoen tietotekniikan huomioidaan mahdollisesti antavan mahdollisuuksia 

uusille työskentelytavoille tai olevan jopa keskeisessä osassa systemaattista 

muutoksen käytännön toteuttamista. Hieman yleisemmällä tasolla tietotekniikan 

voidaan katsoa olevan yksi systemaattisesti toimimisen mahdollistavia työkaluja 

yrityksissä.  

Käytännöllisyyttä tutkielmaan haetaan tieteellisten keskusteluiden ja 

liiketoimintamallien mukaisen viitekehystämisen mukaisesti yritysten arjessa 
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esiintyvien toimien kuvaamisen kautta. Cornellissenin ja Wernerin (2014: 184 – 186) 

mukaan johtamisen akateemisessa kirjallisuudessa viitekehyksiä käytetään mikro ja 

makrotasoilla. Liiketoimintamalleissa yrityksen toimintaa voidaan kuvata yksittäisen 

yrityksen tasolla, sekä kuvat yleisesti vaihtoehtoisia toimintamalleja yksittäistä 

yritystä laajemmalla tasolla. Viitekehystämistä yleisesti ottaen voidaan käyttää 

Cornellissenin ja Wernerin (2014: 181 – 182) mukaisesti erilaisten asioiden ja 

ilmiöiden kuvaamiseen monimutkaisia asioita kokonaisvaltaisemmin ymmärrettävän 

esitystavan aikaansaamiseksi.  

Tutkielman sisällä liikutaan yleisesti ottaen yksittäisten yritysten tasolla, eli 

Cornellisen ja Wernerin (2014: 184 – 186) mukaisesti mikrotasolla, kun taas 

yksittäisistä yrityksistä tehtyjen havaintojen perusteella luodaan kehityssuunnitelmaa 

yleisemmälle tasolle. Näin ollen kehityssuunnitelman voidaan Cornelissenin ja 

Wernerin (2014: 196 – 197) mukaisesti katsoa osallistuvan tieteellisiin keskusteluihin 

osaltaan keskivaiheen, mesotason, kehystämisen kautta tutkien osaltaan strategista 

muutosta, teknologia, organisaatioiden taktikoita ja sosiaalisia liikkeitä. Cornelissenin 

ja Wernerin mukaan johtamisen kirjallisuudessa tällä tasolla analysointi keskittyy 

hyvin monesti alhaalta ylös suunnassa analysoimaan tarkoituksia, kun taas ylhäältä 

alas -suunnassa etsitään yleisemmin kognitiivisia tarkoituksia.  

Alhaalta ylös -suuntaisessa tutkimuksessa voi olla omat puuttensa. DeNisi ja Smith 

(2014: 162) esittävät, että henkilöstöjohtamisen tutkijat keskittyvät pääasiassa 

organisaatioiden alatason tehdokkuuden määrittelyyn ja arviointiin 

tehokkuudenjohtamisenjärjestelmissä. Organisaation kokonaistehokkuuteen nämä 

tutkimukset eivät kuitenkaan linkity. Toisin sanoen alatason tehokkuus voi kadota 

organisaation kokonaistehokkuutta arvioidessa. Vastaava ongelma voi ilmetä 

laajemminkin organisaatiotutkimuksessa, jos keskitytään liian pieniin osa-alueisiin ja 

unohdetaan yhtäaikaisesti kokonaiskuva. 

Kokonaisuudesta yhden asian muuttuminen voi aiheuttaa odottamattomia reaktioita 

toisaalla, jonka havaitsemiseen on kyettävä katsomaan samaan aikaan kokonaskuvaa 

riittävän laajasti. Tutkielman yhtenä tavoitteena on arvioida liiketoimintamallien 

kirjallisuutta kriitisesti kasvuyritysten kehityssuunnitelmana käyttämisen kannalta. 

Tässä käytössä organisaatio on hahmotettava kokonaisuutena. Kehityssuunnitelman 



15 

on mahdollistettava organisaatiossa keskustelu ylä- ja alatasojen välillä, joten samalla 

mallista saattaa olla hyötyjä myös organisaatiotieteiden keskusteluihin.  

Paremmalle kommunikaatiolle perustan rakentaminen on hyvin vaikeaa ja hidasta. 

Organisaatio- ja johtamistieteissä on keskitytty pitkään ainoastaan tekstimuotoiseen 

esitystapaan, mutta informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden myötä 

visuaalisuuden käyttäminen on mahdollistunut. Visuaalisen esitystavan määrällisen 

kasvun myötä myös visuaalisen esitystavan laatu on kehittynyt. (Meyer, Höllerer, 

Jancsary ja Van Leeuwen 2013: 489 – 490.) Tutkielman aikana tekstimuotoisen 

esitystavan tueksi tuodaan osaltaan visuaalisia esityksiä tukeaan lukijan 

kokonaiskuvan muodostumista käsiteltävästä aiheesta.  

Meyer, Höllerer, Jancsary ja Van Leeuwen (2013: 490 – 491.) kertovat visualisoinnin 

muuttuneen yhä perustavanlaatuisemmaksi tavaksi rakentaa, huoltaa ja siirtää 

merkityksiä. Näin ollen visualisoinnin ei heidän mukaan tarvitse olla ainoastaan 

tekstimuotoisen esityksen päälle lisätty koriste, vaan visualisointi voi olla 

merkittävässä osassa kokonaisuuden luomisessa. Tutkimusprosessin aikana 

visuaalisia malleja on käytetty tukemaan tutkijan ajattelua kehittäen niitä iteratiivisesti 

eteenpäin. Näin ollen visuaaliset mallit ovat vaikuttaneet kokonaisuuden 

rakentumiseen. Osaltaan tekstimuotoinen esitys on kirjoitettu muun muassa 

visuaalisiin ajatuskarttoihin kerättyjen löydöksien pohjata. Toisin sanoen visuaalinen 

ja tekstimuotoinen esitystapa on tutkielmassa kehittynyt yhtäaikaisesti muodostaen 

luettavissa olevan kokonaisuuden. Meyer, Höllerer, Jancsary ja Van Leeuwen (2013: 

490 – 491) jatkavat visuaalisen mallien käytön kannustamista mallien iteratiivisen 

parantumisen myötä mahdollistavalla tieteellisen keskustelun monipuolistumisen 

edistämisen argumenteilla.  

Visualisointi tutkimusmenetelmällisenä keinona olemisen lisäksi liittyy osaltaan 

vahvasti myös tutkimuksen keskeiseen sisältöön, eli yritysten tulevaisuuden visiontiin. 

Cheema ja Bagchi (2011: 110) osoittivat asetettuihin tavoitteisiin sitouduttavan 

paremmin, jos tavoitteiden visualisoinnin eteen ponnistellaan. Tavoitteiden, tämän 

tutkielman aiheessa yrityksen kehityssuunnitelman aiheeseen liittyen, visualisointi 

sisältyy näin ollen keskeisesti tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyteen. 

Tavoitteiden asettamisessa huomioitavan arvoista on ajallisesti läheisempien 
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tavoitteiden motivoivan paremmin toimintaa (Bandura ja Schunk 1981 via Cheema ja 

Bagchi 2011: 110). Samalla on myös muistettava sekä visuaalisten ja tekstimuotoisten 

tavoitteiden tavoitteen olla informaatioltaan yhteneviä niistä tehtävien johtopäätösten 

osalta (Larkin ja Simon 1987 via Cheema ja Bahchi 2011: 111). Toisin sanoen tekstiä 

ja visualisointia ei suoraan voida verrata, mutta niistä tehtävissä tulkinnoissa ei saa olla 

ristiriitoja.  

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimuksen tarkoitus on osallistua johtamisen tieteellisiin keskusteluihin 

liiketoimintamalleista (Chesbrough ja Rosenbloom 2002; Magretta 2002; Gregory, 

Rutherford, Oswald ja Gardiner 2005; Osterwalder, Pigneur ja Tucci 2005; Doganova 

ja Eyquem-Renault 2009; Nenonen ja Storbacka 2010 ja Teece 2010) ja arvioida 

liiketoimintamallien soveltuvuutta kasvuyritysten kehityssuunnitelmaksi. 

Muodostettavan kehityssuunnitelman tavoitteena on koota johtamisen tieteellisistä 

keskusteluista kasvuyrityksen johtamisen keskeisiä osa-alueita yksinkertaistettuun 

muotoon mahdollistaen mallin joustavan käytön kasvuyrityksen pienillä resursseilla. 

Muodostettavan kehityssuunnitelman tavoitteena on näin tarkoitus tuoda näkökulmia 

liiketoimintasuunnitelmia joustavammin muokattavana työkaluna mahdollisesti 

nopeasti muuttuvien yritysten käyttöön.  

Kehityssuunnitelman rakentamisessa tutkijan henkilökohtaisena tavoitteena on 

täydentää omaa ymmärrystä yritysjohtamisen laajasta kokonaiskuvasta sekä 

johtamisen työkalupakkiin uusien työkalujen rakentamisen oppimisesta. 

Maslow’n(1966) ajatus ”jos vasara on ainut käytettävissä oleva työkalu, niin kaikki 

ongelmat alkavat näyttämään nauloilta” kiteyttää hyvin uusien työkalujen 

rakentamisen taidon kautta mahdollisesti avautuvan potentiaalin ongelmien 

ratkaisijana kehittymisen polulla. Näin ollen osaltaan kehityssuunnitelman luomisen 

pidempikantoiset tulokset löytynevät työkalujen rakentamisen kyvykkyyksien 

kehittymisen kautta, jolloin kehityskulun yhtenä konkreettisena välituotoksena 

voidaan nähdä tämän tutkielman aikana muodostettava kehityssuunnitelmatyökalu.  

Työkalu-metaforan luo helposti mekaanisen mielikuvan muodostettavasta 

kehityssuunnitelmasta. Joiltain osin muodostuva mielikuva on oikea. Työkalun 
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tarkoitus on ohjata yrityksessä käytävää keskustelua menestymisen kannalta 

merkityksellisiin pääkohtiin. Toisaalta muodostettavan työkalun tarkoitus on 

kuitenkin antaa tilaa erilaisille työskentelytavoille, eli sen tavoitteena ei ole muodostaa 

tarkasti rajattua järjestystä asioiden käsittelylle ja luovuudelle visioinnin suhteen. 

Muodostettavan kehityssuunnitelman tavoitteena on toimia yrityksissä suunnan 

valinnassa päätöksenteon pohjana. Näin ollen sen tavoitteena on toimia 

kokonaisuuden yrityksen kokonaissuunnan ymmärtämisessä ajatusten polkupyöränä 

nopeuttaen suuren kuvan ymmärtämistä aikaisemmin yritystä tuntemattomalle 

keskustelukumppanille.  

1.2 Tutkimuskysymykset 

Miten liiketoimintamallit soveltuvat alueemme kasvuyritysten kehityssuunnitelmaksi? 

Miten alueemme kasvuyritysten menestystekijöiden pohjalta liiketoimintamalleja olisi 

kehitettävä kehityssuunnitelmaksi paremmin soveltuviksi? 

Tutkimuskysymyksissä lähdetään kirjallisuudessa kuvatuista liiketoimintamalleista 

tavoitteena selvittää, soveltuvatko ne valmiiksi kasvuyritysten kehittymisen 

suunnittelun käyttöön. Toisen kysymyksen osalta liiketoimintamalleihin etsitään 

mahdollisia lisäyksien ja muutosten tarpeita saadakseen niistä paremmin alueemme 

kasvuyritysten kehittymistä tukeva johtamisen työkalu huomioiden haastatteluissa 

esille nousseet tarpeet ja ongelmat nykyisissä liiketoimintamalleissa.  

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus sisältää kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen tutkimuksen laadullisen 

tutkimuksen keinoin. Tutkimuksen kirjallisuuskatsaus antaa tutkimukselle tieteellisen 

tutkimuksen pohjan. Tieteellisiä keskusteluita tarkastellaan teemahaastatteluiden 

litterointien kanssa rinnatusten. Näin ollen empiirisestä aineistosta mahdollisesti 

havaittavat uudet teemat laajentavat kirjallisuuteen tehtävää katsausta täydentämään 

lukijalle käsiteltävän aiheen kokonaiskuvaa. Tutkimus on näin ollen toteutettu 

monivaiheisesti kehittyvänä kokonaisuutena. Kehityssuunnitelman pääpiirteiden 

lukitsemisen jälkeen kirjallinen raportti on kirjoitettu lukijalle ymmärrettävään 



18 

muotoon edeten yhtenäisestä kirjallisuuskatsauksesta empiiriseen tutkimukseen. 

Tutkimusmenetelmien tarkempi kuvaus löytyy luvusta 2.   

1.4 Tutkielman eteneminen 

Johdannossa esitellään lukijalle käsiteltävä aihe suhteessa laajempiin tieteellisiin 

keskusteluihin osana yhteiskunnallisia ja johtamisen tutkimusalueita. Laajojen 

aihekokonaisuuksien kautta lukija johdatetaan tutkimuksen tarkoitusten ja 

tutkimusongelman esittelyyn.  

Seuraavassa luvussa esitellään tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät lukijalle 

sekä kirjallisuuskatsauksen että empiirisen tutkimuksen osalta. Tutkimusmenetelmien 

esittelyn avulla mahdollistetaan lukijalle tutkimuksen kriittinen arviointi, sekä 

tarjotaan mahdollisuuksia hyödyntää tutkimusta jatkotutkimusten pohjana hyödyntäen 

samoja tai vaihtoehtoisia tutkimusmenetelmiä. Valittujen menetelmien pohjalta 

tutkimuksen tuloksia tullaan myös arvioimaan tutkielman loppupuolella tutkielman 

laatua arvioidessa ja tutkielman rajoituksia esitellessä.  

Tutkimusmenetelmistä edetään seuraavassa pääluvussa kirjallisuuskatsaukseen. 

Kirjallisuuskatsauksen osioissa syvennytään tieteellisestä kirjallisuudesta löytyviin 

huomioihin tutkimusongelmaan liittyen. Aikaisempien tutkimusten pohjalta lukijalle 

esitellään kirjallisuudessa esiteltyjä konsepteja ja malleja aiheeseen liittyen. 

Aikaisemmin kirjoitettujen tieteellisten kirjallisuuksien pohjalta rakennetaan 

tutkielman myöhempien osien empiirisen aineiston analysoinnin perusta sekä 

arvioidaan empiirisen aineiston löydöksiä suhteessa aikaisempiin kirjoituksiin.  

Kirjallisuuskatsauksen jälkeen tutkielmassa siirrytään empiirisen tutkimuksen osioon. 

Lukijalle esitellään tutkimuksen empiirisen osan rakentuminen, haastatteluiden 

eteneminen sekä perusta empiiriselle analyysille. Empiirisen tutkimuksen esittelyn 

pohjalta varsinainen aineiston analysointi sijaitsee luvussa viisi. Empiirisessä 

analysoinnissa arvioidaan empiirisen tutkimuksen löydökset suhteessa 

kirjallisuuskatsauksessa esiteltyyn kehityssuunnitelma viitekehyksen mukaisesti.  
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Tutkielman johtopäätöksissä vastataan johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin 

perustellen vastaukset tieteellisen kirjallisuuden ja empiirisen tutkimuksen pohjalta 

muodostuvan kokonaisuuden perustalta. Tutkimuskysymyksiin vastaamisessa 

perustellaan vastaukset arvioiden samalla tutkimuksen laatua. Tutkimuksen laadun 

arvioinnin yhteyteen liittyen lukijalle esitetään tutkielman rajoitteet sekä tutkielman 

pohjalta esille nousevat jatkotutkimusehdotukset. Lisäksi luvussa esitellään 

tiivistetysti tutkielman perustalta liikkeenjohdolliset suositukset tutkielman 

perusteella.   
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2 METODOLOGIA JA TUTKIMUSSUUNNITELMA 

Luvussa lukijalle esitellään tutkielman toteuttamisessa tehdyt metodologiset valinnat. 

Metodologisten valintojen esittelyn perusteella lukijalle annetaan perusta tutkielman 

toteuttamisen ja johtopäätösten kriittiselle arvioinnille.  

2.1 Tutkimusmenetelmien valintaprosessi 

Tieteellisen tutkimuksen laadun kannalta merkittävää on miten tutkimuksen tulokset 

on saatu aikaiseksi. Tutkimusmenetelmän valinta vaikuttaa siihen millaisia tuloksia 

tutkimuksesta on mahdollista saada aikaiseksi. Lisäksi tutkimusmenetelmien esittely 

mahdollistaa lukijalle tutkimuksen arvioinnin toteutetun kaltaisena. Näin ollen 

tutkimusta kohtaan esitetty kritiikki voidaan suunnata tarkemmin käytettyä 

menetelmää kohtaan tai menetelmällä saatuja tuloksia kohtaan. Käytettävissä olevien 

tutkimusmenetelmien kirjo on hyvin laaja. Länsimaisissa tieteissä yleisesti menetelmät 

on jaettu osittain kiistanalaisellla tavalla kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen 

tutkimukseen (Alasuutari 2011: 11 – 13, Eskola ja Soranta 1998: 14). Jaon 

kiistanalaisuudesta huolimatta tämän tutkielman pääasialliset menetelmät painottuvat 

kvantitatiivisiin, eli laadullisiin menetelmiin.  

Menetelmien valinnassa on arvioitu eri vaihtoehtojen soveltuvuutta tutkimusongelman 

ja tutkimuskysymysten kautta. Tutkimuksessa tavoitteena on saavuttaa holistinen kuva 

kasvuyritysten kehittämisen kannalta oleellisista osa-alueista johtamisessa tieteellisen 

kirjalisuuden ja alueen kasvuyritysten ajatuksia arvioiden. Holistisen kuvan aikaan 

saamisessa ei haluta liiallisesti lukittua olemassa oleviin tutkimuksiin, joten 

empiirisessä tutkimuksessa annetaan haastateltaville mahdollisuuksia laajentaa 

kirjallisuuden ulkopuolisten uusien ideoiden nousemista osaksi tieteellisten 

keskusteluiden debattia. Antaakseen tilaa uusille ideoille nousta empiirisestä 

aineistosta yritetään tutkimuksessa välttää liian tiukasti rajattuja 

haastattelukysymyksiä empiirisen tutkimuksen aikana perustuen syvälliseen 

kirjallisuuskatsaukseen.  

Eskola ja Soranta (1998: 14) toteavat menetelmän valinnassa tärkeintä olevan ne 

perusteet miettiä millä menetelmällä asiaa voidaan hyvin tutkia. Edellisen kappaleen 
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mukaisesti tutkimuksessa tavoitellaan suuren kokonaiskuvan hahmottamista 

mahdollistaen osaltaan aihetta käsittelevän kokonaiskuvan haastamisen uusilla 

ideoilla. Mahdollistaakseen kokonaiskuvan haastamisen yksittäisten osien 

painoarvojen välillä käytävän debatin sijaan päädytään helposti tutkimaan aihetta 

laadullisten tutkimusmenetelmien keinoin. Valinnalla ei tarkoiteta, ettei myös 

määrällisellä tutkimuksella olisi mahdollista löytää suuresta kokonaiskuvasta aukkoja 

tai jopa aukkoja täydentäviä ideoita. Määrällisen tutkimuksen keinoin ratkaisujen 

löytymiseksi aihetta olisi lähestyttävä helposti erilaisista lähtökohdista, jolloin 

käytännön kasvuyrityksen johtamiseen sovellettavat johtopäätökset helposti 

rajoittuisivat vähäisemmiksi.  

Tutkimusmenetelmien kirjo on huomattavan laaja, joten samaa aihealuetta voidaan 

tutkia jatkossa myös vaihtoehtoisilla menetelmillä. Näin aiheesta saadaan tieteellisiin 

keskusteluihin monipuolisempaa tietoa, sekä toisaalta voidaan saada myös erilaisia 

johtopäätöksiä. Tutkimuksen johtopäätösten arvioinnissa on tarpeen muistaa 

menetelmien vaikutus johtopäätösten syntymiseen. Seuraavissa alaluvuissa 

syvennytään hieman tarkemmin kirjallisuuskatsauksessa ja empiirisessä 

tutkimuksessa käytettyihin menetelmiin.  

2.2 Laadullinen tutkimus 

Kvantitatiivisen tutkimuksen ja analysoinnin synonyymeinä on käytetty muun muassa 

sanoja pehmeä ja laadullinen tutkimus, joita tämän tutkimuksen sisällä käytetään 

Eskolan ja Suorannan (1998: 13) mukaisesti neutraaleina synonyymeinä ilman niihin 

joissain yhteyksissä mahdollisesti sisältyviä arvopainotuksia huomioimatta. 

Laadullisessa tutkimuksessa tyypillistä ovat aineiston keräämisen menetelmät. 

Tutkimuksessa analysoitavaksi kerätään eri muodoissa esiintyvää aineistoa, johon 

tutkijan oma työ on saattanut osaltaan vaikuttaa (Eskola ja Soranta 1998: 15).  

Kerättävän tutkimusaineiston laatuun ja aineistosta mahdollisesti tehtäviin 

havaintoihin vaikuttaa osaltaan aineiston keräämisen menetelmät. Havaintoihin 

perustuva aineisto voi olla hyvin erilainen, kuin haastatteluihin perustuva aineisto tai 

yrityksen kirjallisen viestinnän aineisto. Aineiston keräämisessä tutkijalla on osaltaan 

keskeinen rooli aineiston sisältöön.  
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Tutkijan vaikutus aineistoon voi osaltaan herättää kysymyksiä tutkimuksen 

objektiivisuudesta tulosten osalta. Tutkimuksen objektiivisuuden vaatimusta voidaan 

arvioida sekä laadullisessa että määrällisessä tutkimuksessa tutkimuksen 

subjektiivisuuden tunnistamisen kautta. Laadullisen tutkimuksen objektiivisuus 

syntyy vain tutkimuksen tekijän subjektiivisuuden tunnistamisesta. (Eskola ja Soranta 

1998: 17 – 18.) Toisin sanoen aineiston keräämisessä ja sen analysoinnissa tehdään 

monia pienempiä ja suurempia päätöksiä, oli kyse sitten laadullisesta tai määrällisestä 

tutkimuksesta. Tutkimuksessa tutkijan subjektiivisuus tunnistetaan kertomalla tutkijan 

taustat ja käytetyt tutkimusmenetelmät, jolloin lukija voi suhteuttaa tutkimustulokset 

taustatekijät mahdollisimman hyvin huomioon ottaen.  

Eskola ja Soranta (1998: 18) toteavat: ”Objektiivisuus syntyy siis kaikkien 

subjektiivisen tiedostamisesta, joka on tietenkin ideaalinen, mutta tärkeä tavoite”. 

Tämän kommentin valossa tutkimuksen täydellinen objektiivisuus voidaan osaltaan 

kuitenkin nähdä lähinnä naurettavana väitteenä hieman syvällisemmin tutkimusten 

kaikkia subjektiivisuuksia pohdittaessa.  

Tutkimuksen tekemisen aikana tutkija oppii aiheesta lisää, joten tutkimus osaltaan 

myös tarkentuu tutkimuksen teon aikana. Alasuutari (2011: 87 – 89) kertoo 

esimerkkejä yksittäisellä tarkasti määritellyllä mittarilla mahdollisuuksia mitata 

kustannustehokkaasti yksittäisiä edeltä selkeästi määriteltyjä asioita. Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkimusprosessissa voidaan osaltaan antaa mahdollisuuksia löytää 

tuloksia, joita ei alun perin olisi edes tiedetty olevan tarpeen mitata. Eskola ja Soranta 

(1998: 19 – 20) esittävät myös, että tukijan on oltava valmis oppimaan ja tunnistettava 

alkuolettamusten muuttuminen laadullisen tutkimuksen edetessä.  

Maitlis ja Christianson (2014: 58; 94) selittävät laadullisen tutkimusprosessin olevan 

yhtenä merkittävänä tekijänä moniulotteisista organisaatioiden tarinoiden ja 

tapahtumien pohjalta muodostettavan kokonaiskuvan ymmärtämisen luomisessa. 

Muodostettava ymmärrys moniulotteisesta kokonaisuudesta voi toimia heidän mukaan 

osana muuttumisen, oppimisisen ja innovaatio prosessien sydämenä. Toisin sanoen 

moniulotteisten kokonaisuuksien tarinoiden pohtiminen ei välttämättä anna tutkijalle 

täysin aukotonta kuvaa organisaatiosta, mutta voi osaltaan tarinamuotoisen kerronnan 

keinoin avata tiivistetyssä muodossa keskeisiä asioita tutkittavasta organisaatiosta 
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muodostaakseen innovaatioiden pohjana. Tämän tutkielman empiirisen osan sisällä on 

tarkoitus hyödyntää muutamien alueellamme vaikuttavien kasvuyritysten tarinoita 

muodostamaan tutkijalle kuvaa kasvuyritysten kehittämisestä. Kerättävien tarinoiden 

analysoinnin perusteella niistä luodaan kokonaiskuvaa muodostava ymmärrys yhdessä 

tieteellisten keskusteluiden kanssa.  

Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen toteutuksen kattavuuden määritelmät ovat 

hieman erilaiset (Eskola ja Soranta 1998: 60 – 61). Vaikka laadullisessa tutkimuksessa 

haastateltavien määrä ei ole ensisijainen kattavuuden määritelmä, niin myös 

määrällistä kattavuutta on lisätty kohdistamalla haastattelut useampaan yritykseen. 

Useampaan yritykseen kohdistetuilla haastatteluilla ei yritetä tavoitella määrällisen 

tutkimuksen mukaiseen kattavuuteen, vaan ennemmin Alasuutarin (2011: 49 – 50) 

mukaisesti tulosten abstraktiotason nostoon tutkimuksen yleistettävyyden 

lisäämiseksi. Abstraktiotasoa nostaa muun muassa haastatteluiden välisen 

teemoittelun pohjalta menestystekijöiden tarkentamista toisista yrityksistä, jolloin 

yksittäisen ihmisen henkilökohtaisia ajattelutavan tai tietojen vääristymää. 

Abstraktiotasoa ja tulosten yleistettävyyttä lisätään empiirisen aineiston analysoinnilla 

tieteellisten artikkelien kanssa rinnatusten arvioimalla. Yhdessä analysoimalla 

tavoitellaan käytännöllisesti ymmärrettävää lopputulosta säilyttäen tieteellisen 

yleistettävyyden ja loogisuuden.  

Yksittäiseen haastatteluun verrattuna useamman haastattelun yhdistämisellä aineiston 

laadun parantamista kutsutaan hienommin nimeltä empiirisen aineiston triangulaatio 

(Eskola ja Soranta 1998: 68 – 69). Triangulaation avulla voi pienentää riskiä 

yksittäisen tietolähteen vääristyneen maailmankuvan aukkoja todellisuuden 

havainnoinnissa ja havaintojen esiin tuomisessa haastattelutilanteessa. Tutkimuksessa 

triangulaatiota käytetään luonnollisesti myös kirjallisuuden osalta, jolloin 

kirjallisuudessa esiintyviä erilaisia mielipiteitä keskustelutetaan tutkielmassa 

muodostaen johdonmukaisen kokonaisuuden tutkielmaan. Tutkielman teko hajautuu 

ajallisesti noin vuoden ajalle, joten tutkijan näkemys aiheeseen liittyen on työn 

rakentumisen aikana kehittynyt, joten aineiston analysointi jakautuu myös kahteen 

ajallisesti eri vaiheeseen. Aineiston ensimmäistä analysointia on näin täydennetty 

myöhemmin analysoimalla alkuperäinen aineisto toiseen kertaan. Triangulaation 

vaihtoehtoisina keinoina olisi voinut käyttää myös empiirisen tutkimuksen erilaisia 



24 

metodologioita, mutta niiden käyttö triangulaatiokeinoina on hyvin kallista (Eskola ja 

Soranta 1998: 70), joten tutkielman rajoitteiden puitteissa se ei ole ollut mahdollista.  

Empiirisen materiaalin laatua voidaan arvioida haastatteluiden syvyyden avulla, eli 

millaisia vaiheita haastatteluun sisältyy. Eskola ja Soranta (1998: 87) jakavat 

haastattelun syvyyttä arvioitaessa haastattelut kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisenä on 

tunnusteleva vaihe, jossa asioita käsitellään etäisesti. Toisessa vaiheessa asioita 

käsitellään avoimemmin ja rehellisemmin käyttäen asioista oikeita nimiä välttäen 

kiertoilmauksia mahdollisesti epämiellyttävistä asioista. Kolmannessa vaiheessa 

haastateltava muodostaa jäsennellyn kokonaisuuden haastattelusta. Näiden vaiheiden 

sisällyttäminen haastatteluun voi toimia yhtenä haastattelun syvyyden arvioimisen 

kriteerinä. Toisaalta Eskola ja Soranta (1998: 87) jatkavat, että psykoanalyytikan 

mukaisesti oikeasti syvälle pääseminen vaatii huomattavan pitkää aikaa, joten heidän 

mielestään syvähaastattelutermiä on syytä käyttää vain hyvin varovaisin perustein.  

Tutkimusmenetelmien yhtenä osa-alueena voidaan nähdä menetelmien eettisyyttä. 

Eskola ja Soranta (1998: 52) pohtivat kirjassaan tiedon hankintaan on saatava lupa 

muun muassa haastattelun nauhoittamiseen. Tutkimuksessa haastateltavilta kysyttiin 

aina haastattelun alussa lupa käynnistää nauhoitus. He (55 – 56) jatkavat ohjeistamalla 

tutkijan ja tutkittavan luottamuksen säilyttämisen kannalta olevan tärkeää tarkkaan 

harkita miten mahdollisesti arkaluonteisten tietojen käsittelyn osalta tutkittavan 

anonymiteetti on mahdollisesti tarpeen suojata säilyttäen silti tutkimustulosten 

luotettavuuden. Jos tutkimusaineisto voi olla vahingollinen tutkittavalle, niin 

tutkimuksen eettisyyden säilyttämisen vuoksi mahdolliset vahingot on yritettävä 

minimoida siinä laajuudessa, kuin se on tutkimustulosten luotettavuuden rajoissa 

mahdollista.  

Teemahaastatteluiden avulla kerätty aineisto tyypitellään haastattelukohtaisesti. 

Tyypittelyssä noudatetaan Eskona ja Sorosen (1998: 181 – 182) mukaisesti laajaa 

tyypittelytapaa. Laajassa tyypittelytavassa otetaan yksittäisetkin asiat huomioon, jos 

ne sopivat loogisesti kokonaisuuteen. Tyypittelyn avulla aineiston käsittelyä 

helpotetaan (Alasuutari 2011: 40) ja tutkimuksen tavoitteiden osalta tyypittelyn ei 

katsota estävän aineistosta merkityksellisten pääkohtien löytämistä. Liiallisessa 

tyypittelyssä tekstiin sisältyvästä kielellisestä ilmaisusta saattaa hieman muuttua 
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joitain ilmaisujen sävyyn liittyviä merkityksiä ja näkökulmia. Liiallisen tyypittelyn 

riskit ja epäselvyyksien mahdollisuudet on hyvä tiedostaa ja yrittää hyödyntää 

raakahavaintojen supistamisella joukoiksi (Alasuutari 2011: 42 – 43).  

2.3 Kirjallisuuskatsauksen rakenne ja menetelmät 

Kriittisellä kirjallisuuskatsauksella vältetään tarpeettomasti vanhojen asioiden 

uudelleen keksimistä (Saunders, Lewins & Thornhill 2009: 59). 

Kirjallisuuskatsauksessa esitellään aihe lukijalle aikaisemmin tieteellisissä 

keskusteluissa esiteltyjen ajatusten kautta. Kirjallisuuskatsauksen perusteella tutkimus 

syventyy aikaisemmin tehtyihin löydöksiin ja mahdollistaa empiirisen tutkimuksen 

arvioinnin sekä osallistumisen osaksi laajempaa tieteellisten tutkimusten joukkoa.  

Kirjallisuuskatsauksen rakentumisen prosessi on monivaiheinen ja toteutuksen aikana 

kehittyvä. Kirjallisuuteen syventymisen aikana käytettävät termit tarkentuvat, 

aineiston hakeminen tarkentuu vaiheittain erilaisiin keskusteluihin aiheeseen liittyen 

sekä kirjallisuuskatsauksen kirjoittamisessa yhdistää monia argumentteja 

keskusteluttavaksi kokonaisuudeksi. Saunders, Lewins ja Thornhill (2009: 60) 

mukaan kirjallisuuskatsauksen toteuttamisen aikana lisäkirjallisuuteen tutustumisen ja 

arvioinnin jälkeen päivitetään tutkimuksen kirjoitettua kirjallisuuskatsausta 

kehittyneemmäksi ja paremmin tutkimusongelmiin liittyväksi.  

Lähdemateriaalin laadulla on kirjallisuuskatsauksessa suuri merkitys tutkielman 

laadun kannalta. Laadukkaiden ja luotettavien lähdeaineistojen analysointi suhteessa 

toisiin luotettaviin aineistoihin toimii hyvänä pohjana laadukkaalle tutkimukselle. 

Käytettävien lähdeaineistojen laatua voi arvioida muun muassa ajan saatossa 

kertyvällä arvostuksella, joka toisaalta johtaa myös tiedon vanhentumiseen (Saunders, 

Lewins & Thornhill 2009: 69). Tutkielman kirjallisuuskatsauksen pääasialliset lähteet 

perustuvat akateemisesti vertaisarvioituihin julkaisuihin. Tutkielman lopussa 

pääasiallisten lähteiden julkaisijat Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) 

Julkaisufoorumi-hankkeen tasoluokituksineen on listattu lukijalle arvioitavaksi. 

Julkaisufoorumin tasoluokitukset eivät välttämättä ole aukottomia (Palonen 2012: 26), 

mutta ne esittävät suomalaisen tiedemaailman tavan järjestää tieteelliset julkaisut 

arvostettavuus järjestykseen.  
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Kirjallisuuskatsauksessa käytetyt artikkelit on haettu tieteellisten 

artikkeliviitekantojen, ABI, EBSCO ja ProQuest, kautta vertaisarvioituina 

artikkeleina. Käytettyjen hakukanavien lisäksi tiedon hakua on täydennetty muun 

muassa Google Scholars:n avulla etsien tarkastaen näiden lisämateriaalien 

julkaisijoiden luotettavuuden muun muassa Julkaisufoorumin tasoluokitusten avulla.  

Kirjallisuuskatsaus sisältää kolme pääaihetta. Ensimmäisenä kirjallisuuskatsauksessa 

johdatellaan lukija yrityksen arvojen ja tulevaisuuden visioinnin kirjallisuuteen. 

Näiden aiheiden käsittelyn tarpeet nousivat erityisesti esille haastatteluissa yrityksen 

kehityssuunnitelman rakentamisen perustana. Haastatteluiden perusteella yrityksen 

arvojen tunteminen määrittelee käytännön asioiden rakentamisen suuret linjat. Näin 

ollen niiden käsittely on myös kirjallisuuskatsauksessa luontevinta sijoittaa luvun 

alkuun. Arvoista ja visioista kirjallisuuskatsauksessa siirrytään liiketoimintamalleihin 

yrityksen kehittämisen työkaluna.  

Yritysten kehittämistä on mahdollista lähestyä monella tavalla tutkien toimintatapoja, 

markkinoita ja kehittäen yrityksen resurssien saatavuutta sekä käyttöä. 

Kehityssuunnitelmassa tavoiteltava kokonaisvaltainen hyvin rajatuilla resursseilla 

toteutuskelpoinen kehityssuunnitelma lähtee liikkeelle markkinamahdollisuudesta, 

josta menestyksen saavuttamiseen ei riitä aina sopivat resurssit ja taidokas yrittäjä. 

Menestyksen saavuttamisessa liiketoimintamalleja on tutkittu erityisen paljon 

internetpohjaisten liiketoimintamallien osalta, mutta suhteellisen vähän laajemmin 

yrityksissä. (Morris, Schindehutte & Allen 2005: 726.) Uudenlaisia ideoita syntyy 

muun muassa tieteellisen tutkimuksen sivutuotteina. Uusien ideoiden 

kaupallistamiseen Chesbrough ja Rosenbloom (2002: 549) ehdottavat 

liiketoimintamallien soveltamista. Tiedon avoimuuden ja helpon leviämisen vuoksi 

Teece (2010: 185) huomioi perustutkimukseen perustuvien tulosten kaupallistamisen 

olevan vaikeaa. Liiketoimintamallien osuudessa sivutaan hieman tietoon perustuvien 

yritysten kehittämistä osana liiketoimintamallien huomioinnilla osana 

kehityssuunnitelmaa. 

Liiketoimintamalleista kirjallisuuskatsauksessa siirrytään kolmanteen osa-alueeseen, 

eli henkilöstön kehittämiseen kilpailukyvyn saavuttamiseksi. Henkilöstön 

kehittäminen on mahdollista nähdä osana liiketoimintamalleja, mutta henkilöstön 
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kehittämisen painoarvo ja kehittämisen systemaattisuus vaikuttaa haastatteluiden 

perusteella olevan tarpeen ottaa tarkempaan käsittelyyn kasvuyritysten 

kehityssuunnitelmaa toteuttaessa. DeNisi ja Smith (2014) esittävät yrityksen 

toimintaympäristössä tietojen, taitojen ja kyvykkyyksien kehittämisen suuntaviivojen 

etsimisen olevan tehokkuuden luomisessa keskeisessä osassa. Kirjallisuuskatsauksen 

kolmannessa osassa tutkitaan kirjallisuudesta löytyviä keinoja kehittää yritystä näitä 

henkilöstöjohtamisen osa-alueelle keskeisesti liittyviä toimia osana yrityksen 

kokonaisvaltaista johtamista.  

Kirjallisuuskatsauksen monipuolista sisältöä on havainnollistettu visualisoinnilla. 

Visualisoinnin avulla kuvataan tutkimusraportissa nopeasti ymmärrettävinä 

kokonaisuuksina moniulotteisia kokonaisuuksia. Tutkimuksen teon aikana 

visualisoinnilla mahdollistetaan haastateltaville tutkimuksen kokonaisuuden 

pääpiirteiden esittely havainnollistamalla kuvien avulla tutkielman pääkohdat.  

 

Kuva 1. Kirjallisuuskatsauksen rakenne 

2.4 Empiirisen aineiston keräys 

Tutkimuksen empiiristä aineistoa kerätään alueellamme kasvuyritysten johtajia 

haastattelemalla. Haastattelut kohdistetaan kasvua näyttäneisiin pk-yrityksiin. 

Haastatteluiden nauhoittamiseen pyydetään lupa haastateltavalta. Empiirisen 

tutkimuksen tarkoituksena on Saunders, Lewinins ja Thornhillin (2009: 139 – 140) 

mukaisesti eksploratiivisena tutkimuksena, tästä eteenpäin myös kartoittavana 

tutkimuksena, etsiä uuta tietoa aihealueen asiantuntijoita haastattelemalla.  
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Tutkielman empiirisessä osassa etsitään avointen kysymysten avulla käsiteltävään 

teemaan liittyen mahdollisia uusia ajatuksia käytännön liiketoiminnassa toimivien 

yritysjohtajilta. Eriksson ja Koistinen (2005: 13 – 18) jatkavat eksplorasiivisen 

tutkimuksen ilmenevän yleisimmin tapaustutkimuksena, jotka he jakavat 

intensiiviseen ja ekstensiivisiin tapaustutkimuksiin. Intensiivisessä, eli niin sanotussa 

klassisessa tapaustutkimuksessa syvennytään yksittäiseen tapaukseen hyvin 

yksityiskohtaisesti. Ekstensiivisessä tapaustutkimuksessa yritetään löytää yleisempiä 

ilmiöitä tutkittavasta asiasta. Tutkielma sijoittuu näiden kahdet tapaustutkimuksen 

muodon jaottelulla ekstensiivisen tutkimuksen osa-alueelle käyttäen pääasiallisena 

aineiston keräys menetelmänä haastatteluita.  

Haastateltavat valittiin Oulun alueella kasvua saavuttaneiden pienten ja keskisuurien 

yritysten avainhenkilöitä. Haastatteluun osallistumista pyydettiin sähköpostitse. 

Ennen haastattelua haastattelija tutustui yrityksen ja haastateltavan julkiseen historiaan 

internet-hakujen avulla, sekä haastateltavan yrityksen nettisivujen kautta. 

Pohjatietojen perusteella haastatteluiden haastattelija keräsi paperille mukaan 

avainsanoja, joiden avulla tarinan kerrontaa kannustettiin etenemään tai syvenemään 

joihinkin julkisesti tiedossa oleviin vaiheisiin yrityksen historiassa.  

Saunders, Lewins ja Thornhill (2009: 485) esittävät haastatteluaineiston kirjoittamisen 

tekstimuotoon olevan suositeltavaa mahdollisimman pian haastattelun jälkeen. 

Tutkimuksen haastattelut nauhoitettiin ja kirjoitettiin tekstiksi välittömästi 

haastatteluiden jälkeen. Saunders, Lewins ja Thorhill (2009: 486) mukaisesti 

ääniraidan tekstimuotoon kirjoittamisessa käytettiin apuna puhtaaksikirjoittamista 

varten tehtyjä ohjelmistoa, jolloin ääniraidan käsittely oli sujuvaa, sekä ääni ja teksti 

voitiin kohdistaa toisiinsa halutulla tavalla. Ääniraidan kirjaintarkkaan tekstimuotoon 

kirjoittamisen jälkeen kirjoitettiin vielä yleiskieliseen muotoon helpottaakseen tekstin 

analysointia myös pidemmällä ajalla. Alkuperäinen ääniraita sisälsi jonkin verran 

murreilmaisuja, joiden tarkoitus voi olla kontekstisidonnainen, joten nämä ilmaisut 

yritettiin muuttaa yleiskielisessä muodossa ymmärrettävään muotoon ilman 

huomioimatta äänellisiä painotuksia tai puhujan mahdollisen kehonkielen vaikutuksia 

halutun merkityksen antamisessa.  
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Aineiston keräämisen jälkeen aineiston analysointi voidaan tiivistää kahteen 

pääasialliseen vaiheeseen. Aineiston havainnot pelkistetään ja arvoitus ratkaistaan. 

(Alasuutari 2011: 39.) Näitä vaiheita ei täysin voida erottaa toisistaan vaikka ne 

muodostavatkin kaksi tärkeintä päävaihetta analysoinnin tekemisessä. Tutkimuksessa 

havaintojen tiivistämisessä keskeisessä osassa on haastatteluiden kirjallisten 

litterointien tiivistäminen selkeämmin ymmärrettävään yleiskielelliseen muotoon. 

Tiivistäessä osaltaan käytettävissä sanavalinnoissa osaltaan yritetään säilyttää 

äänenpainojen, naurahdusten ja muiden ilmaisukeinojen sisältö tekstinä paremmin 

ymmärrettävään muotoon. Osaltaan naurahdus voi vaikuttaa asiayhteydestä riippuen 

monella tavalla käsiteltävään asiaan, joten haastattelut litteroitiin välittömästi niiden 

toteutuksen jälkeen, sekä ensimmäinen tiivistelmä kirjoitettiin myös litteroinnista 

ennen seuraavan haastattelun tekoa. Näin tutkijalla oli kohtuullisen hyvin mielessä 

myös pelkän tekstimuodon lisäksi tilanteet, joissa asioita käsiteltiin.  

Haastatteluiden aikana tavoitellaan osaltaan haastatteluun narratiivisuutta, eli 

teemahaastattelu on rakennettu käsittelevän yrityksen tarinaa yrityksen alkuvaiheiden, 

keskivaiheiden ja tulevaisuuden suunnitelmien kautta eteneväksi. Haastattelun aikana 

kannustetaan haastateltavaa kertomaan toiminnasta näiden vaiheiden kautta. 

Narratiivisuuden voidaan katsoa olevan yksi keskeinen osa ihmisten luonnollista 

keskusteluyhteyttä, asioiden ymmärtämistä ja ideoiden eteenpäin siirtämistä (Eskola 

ja Soranta 1998: 22 – 24). Tarinan kerronnan on väitetty olevan paras keino siirtää 

helposti ymmärrettävässä muodossa monimutkaisia ideoita ja hiljaista tietoa ihmisten 

välillä mahdollistaen tarinoista eksplisiittisempään muotoon tiedon muokkaamisen 

(Whyte ja Classen 2012: 951 – 952).  

Tarinoiden analysoinnissa voidaan nostaa muutamien yleisluonteisia lähtökohtia 

perusolettamuksina. Tarinoiden rakentumisessa alun ja lopun lisäksi on oleellista 

miettiä mistä kerrottavassa tarinassa on keskeisesti kyse, mitä tarinassa tapahtuu, ketä 

tapahtumat koskevat, miksi ne koskevat näitä osapuolia, mitkä ovat tarinan seuraukset, 

millainen on tapahtumien merkittävyys ja lopputulokset. (Saunders, Lewins ja 

Thornhill 2009: 497 – 498.) Näiden lähtötietojen pohjalta tarinankerronnallisuuden on 

mahdollista jäsennellä keskeisten asioiden ymmärryksen luomisessa. Tarinat voivat 

osaltaan poiketa toisistaan, mutta näitä tarinoiden rakentumisen rakennuspalikoita on 

mahdollista etsiä löytääkseen tarinan juonen rakentumisen keskeiset osat.  
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Tarinankerronnan käyttämisestä huolimatta tutkimuksessa ei haluta ottaa erityisesti 

kantaa tarinankerronnallisuuden paremmuudesta suhteessa muihin menetelmiin. 

Tarinankerronnan keinoin kannustetaan haastateltavia muistelemaan luonnollisella 

tavalla yritysken toimintaa pidemmällä aikavälillä, sekä poimimaan tärkeäksi 

näkemiään asioita yrityksen historiasta. Historian lisäsi tarinoiden loppuun kysytään 

yrityksen tulevaisuuden visioita. Tarinan kerronnan aikaansaamiseksi käytetään 

haastattelun aikana apuna tarkentavia kysymyksiä, jotta haastateltava kertoisi 

tutkimuksen kannalta merkittäviä asioita yrityksen menestymisen rakentumisesta ja 

yrityksen johdon vaikutusmahdollisuuksista kasvuyrityksen menestymisen 

luomisessa.  

Tarinankerrontaa aikaan saadakseen teemahaastatteluihin valmistuessa tutkija tutustui 

yrityksen taustoihin internetistä löytyvien perustietojen avulla mahdollistaen näin 

yrityksen historiasta mahdollisesti merkityksellisistä asioista kysymysten esittämisen. 

Yrityksen historian muistelemisen jälkeen haastattelua ohjataan kertomaan yrityksen 

haastattelun hetkisestä tavasta tehdä töitä ja menestyä. Nykyhetken jälkeen haastattelu 

ohjataan kohti tulevaisuuden visioiden arviointia.  

Haastatteluiden keskivaiheella, eli yrityksen nykyisen liiketoiminnan kuvaamista 

selvitetään aluksi avoimin kysymyksin pyytäen haastateltavaa kertomaan yrityksen 

toiminnasta ja menestymisen kannalta keskeisistä tekijöistä. Avoimista kysymyksistä 

tarkentaviin kysymyksiin yrityksen nykytilannetta selventääkseen käytetään lisäksi 

Osterwalderin, Pigneruin ja Tuccin (2005: 10) liiketoimintamallin yhdeksää 

rakennuspalikkaa. Niiden avulla haastateltavalle jäsennellään tarkentavia kysymyksiä 

yrityksen asiakkaista, keskeisistä toiminnosta, yhteistyökumppaneista ja 

taloudellisesta puolesta. Haastattelija on toisin sanoen tutustunut liiketoimintamallien 

kirjallisuuteen pohjana kehityssuunnitelman luomiselle, mutta yrittää antaa erityisesti 

haastatteluiden alkuvaiheessa tilaa haastateltavalle kertoa avoimesti liiketoimintamalli 

kirjallisuuden ulkopuolelta nousevista yrityksen kehittymistä edistävistä asioista.  

Haastattelun loppupuolella haastateltaville voidaan osoittaa suoremmin kysymyksiä 

muissa haastatteluissa esille nousseisiin asioihin liittyen. Lisäksi kysytään 

käytännöllisiä ehdotuksia kasvuyritysten kehityssuunnitelmaan mukaan otettavista 
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osa-aleuista. Haastattelun jälkeen litteroitu teksti tiivistetään ja mahdollistetaan näin 

tutkijan oppiminen tutkimusprosessin aikana (Eskola ja Soranta 1998: 19 – 20). 

2.5 Empiirisen aineiston analyysi 

Aineiston analysointi voidaan jakaa kahteen erilliseen vaiheeseen. Ensimmäisessä 

vaiheessa yleiskielisessä muodossa oleva teksti analysoidaan induktiivisesti 

havaitakseen tarvittavia teemoja. Induktiivisella menetelmällä Saunders, Lewins ja 

Thorhill (2009: 490) lähdetään aineistosta liikkeelle katsoen sieltä esille nousevia 

teemoja käsiteltäviksi. Tutkimuksessa yritysten haastatteluiden perusteella kerättiin 

mahdollisia teemoja haastatteluista ja niitä täydennettiin tai karsittiin seuraavien 

haastatteluiden perusteella yrittäen löytää oleelliset osat kehityssuunnitelman 

kulmakiviksi. 

Aineistosta nousevien teemojen perusteella syvennetään kirjallisuuskatsausta 

todennäköisesti uusina nouseviin osa-alueisiin. Kirjallisuuskatsauksen syventämisen 

jälkeen empiirinen aineisto analysoidaan uudelleen käyttäen Saunders, Lewins ja 

Thornhill (2009: 489 – 490) mukaisesti deduktiivista lähestymistapaa. Toisin sanoen 

kirjallisuuskatsauksen perusteella aineisto teemoitellaan ja analysoidaan suhteessa 

kirjallisuudessa esitettyihin tieteellisiin arvioihin perustuen.  

Kirjallisuuskatsauksen avulla käsiteltävästä aiheista muodostetaan kokonaisuuteen 

perustuva empiirisen aineiston analyysi käyttäen deduktiivista lähestymistapaa. 

Sunders, Lewins ja Thornhillin (2009: 489 – 490) mukaan deduktiivisessa 

tutkimustavassa empiiristä aineistoa arvioidaan kirjallisuudessa esiintyvän teoreettisen 

näkökulmien suhteen, sekä arvioidaan aineiston mahdollisia lisäarvoja teorioihin.  

Induktiivisen ja deduktiivisen analysoinnin toteuttaminen yhden tutkielman sisällä 

herättää osaltaan mahdollisuuksia aineiston syvemmälle arvioinnille. Menetelmien 

yhdistäminen tulee suurelta osin johtamaan päällekkäisiin tuloksiin sillä 

kirjallisuuskatsauksen sisältöön on suurelta osin vaikuttanut empiirisen aineiston 

sisältö. Näin ollen deduktiivisen analyysin osalta aineistosta ei oleteta löytyvän uusia 

suuria löydöksiä tai selkeitä ristiriitoja suhteessa aineistoon, mutta aineiston 

analysoinnilla kahteen kertaan voidaan mahdollisesti syventää empiirisen aineiston 
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löydöksiä. Saunders, Lewins ja Thornhillin (2009: 489 – 490) mukaisesti 

deduktiivisella aineiston analysoinnilla mahdollistetaan aineistosta nousevien 

teorioihin vaihtoehtoisia näkemyksiä. Tutkimusmenetelmän kuvaamisen avulla 

annetaan lukijalle mahdollisuus arvioida aineiston analyysiä toteutustavasta johtuvat 

rajoitteet huomioon ottaen, jolloin on saadut tutkimustulokset, sekä ymmärtää 

kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen tutkimuksen oikea suhde.  

Saunders, Lewins ja Thornhill (2009: 514) esittävät laadullisen aineiston 

kokonaiskuvan menettävän helposti kokonaiskuvan narratiivisuuden analysoinnin 

pohjalta liiallisella aineiston käsittelyllä. Tutkielmassa aineisto teemoitellaan hyvin 

kevyesti välttääkseen narratiivisuuden täydellisen menettämisen. Tutkimuksessa on 

näin tarkoitus säilyttää kasvuyritysten kehittämisen kokonaiskuva kirkkaana mielessä, 

jotta vältettäisiin aineiston liian kapea-alainen tarkastelu tiukan teemoittelun 

seurauksena.   

Tutkielman empiirisen analysoinnin pohjaksi yhdistellään tarinankerronnallista 

aineistoa tutkijan toimesta yleistettävään muotoon, jos tarinan kontekstin ei katsota 

olevan erottamattomassa yhteydessä aineistossa esitettyihin asioihin. Tarinan ja 

kontekstin erottamattomuudesta esimerkkinä voi nousta esimerkiksi joitain toimialoja 

koskevat lainsäädännölliset rajoitukset. Yhtenä esimerkkinä lainsäädännöllisestä 

rajoitteista voi olla muun muassa lääkkeille ja lääkelaitteille vaaditut luvat myynnin 

aloittamisesta. Näin ollen säännöt vaikuttavat erottamattomasti näillä toimialoilla 

toimivien yritysten myynnin aloittamiseen suhteessa tuotekehitykseen. Tämän 

kaltaisissa tilanteissa lukijalle kerrotaan mahdollisen poikkeavan toimintatavan 

johtuvan yrityksen toimintakontekstista. 
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3 KIRJALLISUUSKATSAUS 

3.1 Arvot ja visiot yrityksen kehittämisen perustana 

Yrityksissä voi olla vaarana rakentaa hienoja työkaluja, joita ei kuitenkaan koskaan 

saada todelliseen käyttöön. Työkalujen ominaisuudet voivat sinänsä olla toimivia, 

mutta työkalua ei silti käytetä. Yhtenä työkalujen käyttämättömäksi jäämisen 

selityksenä voi tarkastella yrityksen kulttuuria. McDermott ja O’Dell (2001: 76 – 77) 

havaitsivat yritysten hankkiman internetpohjaisia tietojohtamisen työkalun keskeisenä 

käyttöönottamisen esteenä yrityskulttuurin. Yrityskulttuurin laajuuden vuoksi sen 

tutkielmassa keskitytään siihen sisältyviin näkyviin ja konkreettisiin ilmentymisen 

muotoihin.  

Yrityskulttuurin yhtä helpoiten näkyväksi ilmoitettavia osia ovat arvot ja visiot 

yrityksen suunnan suhteen (McDermott & O’Dell 2001: 77). Aina ihmiset eivät osaa 

määritellä todellisia arojaan kovin hyvin (McDermott & O’Dell 2001: 78), mutta 

arvojen määrittelemisen kehittäminen voidaan nähdä yhtenä johdon 

ohjausjärjestelmien kehittämisen osana muiden mittareiden ohella.  

McDermott ja O’Dell (2001: 84) määrittelevät yhtenä tiedon luomisen ja jakamisen 

keskeisenä onnistumisen edellytyksenä jaettavan tiedon ja liiketoiminnan ongelmien 

ratkaisemisen näkyväksi tekemisen. Toisin sanoen yrityksen tietojohtamisen on 

perustuttava keskeisten ongelmien ratkaisemiseen tai keskeisten toimintojen 

kehittämiseen ymmärrettävällä tavalla.  

Yhtenä merkittävänä toimena edistääkseen tietojohtamista on käytettävien työkalujen 

ja käytäntöjen soveltaminen sopivaksi yrityksen toimintaan. Käytettävien työkalujen 

on näin ollen oltava linjassa yrityksen todellisen toiminnan kanssa, eli yrityksen 

arvojen ja kulttuurin mukaisia. Jos yrityksen suuntaa on tarkoitus muuttaa, niin 

lähtökohtana on kuitenkin oltava yrityksen olemassa oleva tyyli ja arvot, joiden 

pohjalta muutostakin voidaan rakentaa. (McDermott & O’Dell 2001: 85.) 

Tiedon jakamisen perusteiden on linkitettävä keskeisesti tiedon jakamisen perusteisiin. 

(McDermott & O’Dell 2001: 85.) Yrityksen todellisten arvojen perusteella on selkeästi 
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pystyttävä kertoa miksi tiedon jakaminen on tärkeää. Ymmärrettävä suhde yrityksen 

arvojen ja tiedon jakamisen välillä edesauttaa huomattavasti tiedon jakamisen 

rakentamista.  

Tarvittaessa yrityksen toimintatapoja ja tiedon avoimempaa jakamista on mahdollista 

edesauttaa rekrytoimalla tietoa jakavia vaikuttajia työyhteisöön. (McDermott & 

O’Dell 2001: 85.) Esimerkin kautta sekä työntekijät, että johtajat voivat edesauttaa 

yrityksen arvojen muuttumista osaksi käytännön todellisuutta läpi yrityksen. Yrityksen 

keskeiset arvot vaihtelevat yritysten välillä suuresti, mutta Collins ja Porras (1996: 67 

– 68) toteavat yrityksen valittujen arvojen noudattamisen olevan keskeistä yrityksen 

menestymisen kannalta. Näin ollen yrityksen arvojen tunteminen ja noudattaminen on 

keskeistä yrityksen päätöstenteon taustalla johdonmukaisuus säilyttääkseen.  

3.2 Liiketoimintamallit johtamisen työkaluina 

3.2.1 Mitä liiketoimintamalleilla tarkoitetaan 

Liiketoimintamallien kokonaisvaltaisuuden ja lyhyen historian aikana termin 

määritelmät eivät ole täysin vakiintuneet (Doganova ja Eyquem-Renault 2009: 1560). 

Liiketoimintamallin termiin sekoittuu helposti strategian, liiketoimintakonseptin, 

tuotantomallin ja taloudellisten mallien osia muodostaen näin moniulotteisen 

terminologioiden yhteensovittamisen kokonaisuuden. (Morris, Schindehutte & Allen 

2005: 726.) Osaltaan artikkeleiden erilaiset näkemykset voivat selittyä myös 

tutkijoiden taustoilla, tutkimusten metodologioilla, kontekstilla ja tavoitteilla.  

Osterwalder, Pigneur ja Tucci (2005: 2) kritisoivat, että liiketoimintamalli termiä 

käytetään helposti liian pinnallisessa merkityksessä ymmärtämättä aiheeseen liittyviä 

syvällisempiä ulottuvuuksia. Useista lähteistä kootut määritelmät kaipaavat 

tarkennuksia tieteellisiin keskusteluihin. Seuraavaksi tutustutaan hieman mitä 

liiketoimintamalleilla on tarkoitettu.  

Monipuolinen käsite voidaan avata monella tavalla, joista yksi on termin etymologian 

selvittäminen. Liiketoimintamalli sana muodostuu sanoista liiketoiminta ja malli. 

Molemmat sanoista tarkoittavat yksin ja erikseen useita eri asioita. Malli sanalla 
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voidaan tarkoittaa monimutkaisen prosessin yksinkertaistusta ja selitystä. 

(Osterwalder, Pigneur ja Tucci 2005: 2.) Sanakirjan mukaisesti mallille löytyy useita 

merkityksiä. Malli voi olla esimerkiksi kuvaus pienoiskoon tai yksinkertaistettuna 

monimuotoisesta asiasta, jonka tarkoituksena voi olla esittää oleellisia osia 

rakennelmasta, koneesta tai ideasta. Mallin tarkoituksena voi olla auttaa rakenteen, 

käyttäytymisen tai toimintatapojen kopiointia. Mallina voidaan pitää myös eritasoisia 

kopioita aidosta kappaleesta. Näiden lisäksi malli sanalla tarkoitetaan esimerkiksi 

artistia, joka toimii mallina. (Webster’s Revised Unabridged Dictionary 1913: 934.) 

Sana liiketoiminta kuvaa rahallisia, kaupallisia ja teollisia puolia sisältäviä tavaroiden 

tai palveluiden tarjoamisen aktiviteetteja (Osterwalder, Pigneur ja Tucci 2005: 2). 

Englanninkielen liiketoiminta sannan, business, juuret koostuvat kantasanasta busy, eli 

kiireinen ja -ness jälkiliitteestä, jolla muutetaan adjektiivi abstraktiin muotoon. (Online 

Etymoogy Dictionary, viitattu 8.10.2014.) Alun perinkin kiireisyyden ammattiryhmän 

edustajilla taitaa vielä nykyäänkin olla kiirettä yrittää saada moniulotteista kaupallista 

toimintaympäristöään ymmärrettyä ja viisaasti johdettua.  

Liiketoiminnan ja malli sanojen yhdistämisessä voidaan näin ollen katsoa 

monimutkaisen tavaroiden ja palveluiden aktiviteettien yksinkertaistusta, johon 

sisältyy monipuolisesti rahallisia, kaupallisia ja teollisia puolia. Nopeasti muuttuvassa 

ympäristössä selkeät mallinnukset voivat helpottaa aiheesta tiedon ja ymmärryksen 

jakamista eri sidosryhmien kanssa.  

Liiketoimintamallilla tarkoitetaan samalla narratiivien ja laskelmien yhdistämistä 

visuaaliseen muotoon. Toisin sanoen liiketoimintamalli ei ole mikään yksittäinen 

tietokoneohjelma, vaan erilaisia lähestymistapoja yhdistelevä malli (Teece 2010: 173). 

Liiketoimintamallien avulla yrityksen toimintaa voidaan miettiä yrityksen sisällä ja 

esittää toimintamallia ulkopuoliselle sidosryhmille, kuten rahoittajille, investoijille ja 

journalisteille visuaalisessa muodossa. (Doganova ja Eyquem-Renault 2009: 1561.)  

Liiketoimintamallien narratiivinen puoli sisältää tarinan aloituspisteen, 

tapahtumajärjestyksen eli juonen kertoen tarinan eteenpäin kulkemisesta ja ketkä 

tarinaan osallistuvat (Doganova ja Eyquem-Renault 2009: 1561). 
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Liiketoimintamallien tarinallinen puoli esittää eri sidosryhmien välillä vaihdettavien 

tietoja suullisissa, kirjallisissa ja visuaalisessa muodossa.  

Visualisten mallien merkitys on kasvanut johtamisen kirjallisuudessa perustavana 

tapanaa luoda ja muuttaa merkityksiä. Nykyään mallit eivät ole pelkkiä varsinaisen 

asian päälle lisättyjä koristeita (Meyer, Höllerer, Jancsary ja Van Leeuwen 2013: 490 

– 491.) Visuaalisuudella voidaan tarjota tietoa nopeasti ymmärrettävässä muodossa eri 

osapuolille (Doganova ja Eyquem-Renault 2009: 1561). Osaltaan visuaalisuuden 

käytön lisäys mahdollistaa johtajalle myös keinoja asettaa yrityksen tavoitteita 

visuaaliseen muotoon edistääkseen työntekijöiden ja yrityksen sidosryhmien 

motivaatiota tavoitteiden saavuttamiseksi (Cheema ja Bagchi 2011: 120 – 121). 

Narratiivisuuden lisäksi liiketoimintamallit sisältävät numeraalisen kuvauksen 

liiketoiminnasta. Hyvän liiketoimintamallin on läpäistävä sekä narratiivinen, että 

numeraalinen testaaminen mallin toimivuuden osalta. Narratiivisessa testissa juoni on 

ratkaisevassa osassa mallin mielekkyyden arvioinnissa. (Doganova ja Eyquem-

Renault 2009: 1561.) Liiketoimintamallin kuvaus yrityksen asiakkaille 

muodostamasta arvon tarjoaman ja arvontuotantoarkkitehtuurin on oltava loogisia ja 

ymmärrettäviä. 

Tarinallisessa osassa oleellista on kysyä mikä on yrityksen aloituspiste, 

tapahtumajärjestys, ketkä osallistuvat tapahtumiin, mikä on liiketoimintamallin juoni 

ja miten se kuljettaaa tarinaa. (Doganova ja Eyquem-Renault 2009: 1561.) Näin 

liiketoiminnan keskeisistä aktiviteeteista saadaan moniulotteinen kokonaiskuva 

tarkasteltavaksi liiketoiminnasta. (Osterwalder, Pigneur ja Tucci 2005: 2). 

Liiketoimintamalli testataan taloudellisesti kääntämällä narratiivinen juoni 

taloudellisesti mitattaviksi luvuiksi. Toisin sanoen toiminnan keskeiset tulot ja kulut 

lasketaan ja arvioidaan onko narratiivinen liiketoimintamalli taloudellisesti kannattava 

(Doganova ja Eyquem-Renault 2009: 1561.) 
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Kuva 2. Liiketoimintamalli taloudelliseen muotoon 

3.2.2 Liiketoimintamallien komponentit 

Doganova ja Eyquem-Renault (2009: 1561) mukaan liiketoimintamalli voidaan jakaa 

kolmeen pääosaan, eli vastaamaan mitä arvoa yrityksen tarjooma sisältää, millainen 

on arvotuotantoketjun arkkitehtuuri ja miten liiketoiminta käännetään lukumuotoiseksi 

kulu- ja tuottorakenteeksi. Morris, Schindehutte & Allen (2005: 726) esittävät, että 

yksinkertaisimmillaan liiketoimintamalli on pelkkä kulujen ja tulojen logiikan kuvaus. 

He määrittelevät taloudellisen tason lisäksi liiketoimintamalliin sisältyvän 

operationaaliset ja strategiset tasot. Näin ollen määritelmäeroista huolimatta malleissa 

on mahdollista havaita yhtenäisyyksiä myös taloudellisen osa-alueen lisäksi.  

Nenonen ja Storbacka (2010: 45) kirjallisuuskatsauksensa perusteella määrittelevät 

liiketoimintamallien koostuvan viidestä osa-alueesta, joihin edellisessä kappaleessa 

mainitut osat sisältyvät. Heidän määritelmän mukaan liiketoimintamallin osat ovat 

asiakasarvon tuottaminen, tuottologiikka, yrityksen arvoverkosto, resurssit ja 

kyvykkyydet sekä strategiset valinnat tai pääsäännöt. Liiketoimintamallin ja strategian 

suhteista on keskusteltu tieteellisissä keskusteluissa jonkin verran ja terminologioiden 

käyttämistavat ovat vaihtelevia (Osterwalder, Pigneur ja Tucci 2005: 7 & Magretta 

2002: 86 – 87). Osassa malleissa strategia on otettu selkeästi osaksi liiketoimintamallia 

ja osassa se jätetty mainitsematta eksplisiittisesti.  
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Liiketoimintamalliin sisällytettävien osa-alueiden suhteen on kuitenkin 

tasapainoiltava kokoajan tarkemman mallintamisen ja käytettävyyden suhteen. Morris, 

Schindehutte & Allen (2005: 729) ovatkin määritelleet, että liiketoimintamallin 

vaatimuksina ovat järkeenkäyvän yksinkertainen, looginen, mitattava, 

kokonaisvaltainen ja operationaalisesti tarkoituksenmukainen. Kokonaisvaltaisuuden 

ja yksinkertaisuuden välillä painotellessa on osittain tehtävä kompromisseja 

käytettävien termien erilaisten määrittelyiden taustoista.  

Tämän tutkielman aikana sovelletaan Doganovan ja Eyquem-Renaultin (2009) 

liiketoimintamallin kolmiosaista jaottelua arvotarjoomaan asiakkaille, yrityksen 

sisäisen arvontuotantoketjun arkkitehtuurin sekä taloudellisen logiikan kuvaamista. 

Näillä kolmella keskeisellä komponentilla voidaan kuvata yrityksen narratiivinen 

toiminta sekä esittää toiminnan taloudellinen kannattavuus yksinkertaisesti. 

Seuraavaksi nämä kolme liiketoimintamallien keskeistä osaa käydään yksitellen läpi 

ennen niiden yhteensovittamista osaksi mallin käyttämistä käytännössä.  

 

Kuva 3. Liiketoimintamallien keskeiset komponentit  (Doganova & Eyquem-Renault 2009: 1561) 

Jokainen yrityksen kohtaa ennemmin tai myöhemmin tämän kysymyksen mitä arvoa 

yrityksessä luodaan (Morris, Schindehutte & Allen 2005: 729). Yrityksen tarjoomaan 

sisältyvä arvo asiakkaille on yhtenä keskeisenä osana yrityksen liiketoiminnan 

mallintamisessa. Talouden kansainvälistyttyä asiakkailla on kasvanut mahdollisuudet 

valita tuotteen tai palvelun tarjoaja kansainvälisiltä markkinoilta. Globalisaation 

myötä yritykset ajautuvat helposti miettimään mitä arvoa tarjotaan asiakkaille 

menestyäkseen kilpailussa. (Teece 2010: 172.)  

Morris, Schindehutte ja Allenin (2005: 727) korostavat arvon muodostamisen olevan 

tärkeä osa liiketoimintamalleja, koska sen on viitatuin komponentti kirjallisuudessa. 

Arvontuotantoketjun arkkitehtuuri Arvotarjooma asiakkaille

Yrityksen talous erityisenä painopisteenä kassavirrat
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Arvon muodostumista ei voi selittää yksittäisellä teorialla, mutta sitä voi yrittää tulkita 

sovittamalla yhteen useita erillisiä teorioita. Mahdollisia teorioita ovat 

arvoketjukonsepti, laajassa mielessä arvojärjestelmät ja strateginen asemoituminen, 

kilpailutekijät, resurssiperusteisten teorioiden, arvonmuodostusverkostot, strategiset 

verkostoteoriat ja yhteistyöstrategiat. Lisäksi arvon muodostumista voidaan tarkastella 

yrityksen rajoihin ja transaktiokustannuksiin liittyvien teorioiden kautta (Morris, 

Schindehutte & Allen 2005: 728). Kaikkien näiden teorioiden syvällinen analyysi ei 

ole tämän tutkielman rajoissa mahdollista, joten tästä eteenpäin tutkielmassa 

keskitytään aiheen käsittelyyn liiketoimintamallien kirjallisuuden pohjalta.  

Arvotarjoomaa sekä arvon luomista voi miettiä kysymyksestä kenelle arvoa luodaan 

(Morris, Schindehutte & Allen 2005: 729). Globaaleilla markkinoilla on yrityksien 

lisäksi runsaasti myös asiakasryhmiä, joten yritysten on yleensä järkevää suunnata 

voimavaransa asiakaskeskeisyyteen pärjätäkseen kilpailussa (Teece 2010: 172).   

Asiakasryhmän valinta liittyy keskeisesti yrityksen asemoitumiseen markkinoille 

suhteessa muihin toimijoihin. Markkinoille asemoitumisessa tärkeää on osaltaan 

huomioida taustatekijöinä yrityksen keskeiset osaamiset (Morris; Schindehutte & 

Allen 2005: 729.) Wilhelm, Guendenberg ja Güttel (2013: 665) esittävät yritykselle 

tärkeimpiin asiakkaiden keskittymisessä tärkeää olevan tietää ketkä ovat yritykselle 

tärkeimpiä asiakkaita ja yrittää saada heitä motivoitumaan jakamaan tietoa yrityksen 

kanssa. Tietoisuus strategisista asiakkaista ja molemmin suuntainen kommunikointi 

heidän kanssa mahdollistaa yrityksen arvotarjooman kehittämisen paremmaksi. 

Tietojohtamiseen syvennytään vielä hieman tarkemmin luvussa 3.3 Kilpailukykyjen 

kehittämien henkilöstön kautta.  

Asiakasryhmän valinnan tärkeyden huomaa myös Osterwalder, Pigneur ja Tucci 

(2005) tavasta valita kohdeasiakasryhmä voidakseen mukauttaa toimintaa paremmin 

tarpeet huomioivaksi. Toisaalta Magretta (2002: 91) totesi aikaisemmin 

asiakassegmentin valinnan olevan ennemmin strateginen, kuin 

liiketoimintamallillinen kysymys. Hänen esittämän esimerkin mukaan Walmart 

menestys lähti liikkeelle nimenomaan asiakassegmentin valinnalla kilpailijoille 

kelpaamattomiin pieniin kaupunkeihin kauppakeskuksiaan perustaen. Magretta 

argumentoi, että Walmartin liiketoimintamalli ei muuten eronnut kilpailijoistaan. 
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Toisaalta jos asiakassegmentin valinta on osa liiketoimintamallia, niin silloin 

liiketoimintamalli muuttui joten keskustelu on käytännön liiketoiminnan kannalta 

osaltaan turha. 

Asiakassegmentille tarjottavaa arvoa on mahdollista arvioida yrityksen tuotteiden ja 

palveluiden tarjooman kautta. Morris, Schindehutte ja Allen (2005: 278) ovat 

miettineet tarjoomien rakenteiden eroja. Taulukko 1 sisältää kuvauksen tarjooman 

rakentamisen eroista.  

Arvotarjoomaan paketoidaan erilaisia arvoa muodostavia osia, joita kohderyhmän 

asiakkaille tarjotaan. Arvoa muodostavien osien paketoimisessa yritykset voivat 

yrittää saada vangittua taloudellista hyötyä esimerkiksi muuten vaikeasti 

hinnoiteltavasta osasta. Esimerkiksi tieteellisen perustutkimuksen perusteella 

syntynyttä tietoa voi olla vaikea kaupallistaa, ellei sitä paketoida osaksi tuotetta tai 

tuotantomenetelmää, jonka jälkeen arvotarjoomassa voinee päästä askeleen edelle 

kilpailijoitaan (Teece 2010: 185 – 186).  

Taulukko 1. Tarjonnan luominen Morris, Schindehutte ja Allenin (2005: 278) mukaillen 

T
a

rj
o

n
ta

 

tuotteita palveluita raskaasti sekoitettuna 

standardoitu matala mukautusaste korkea mukautusaste 

laajalla - keskitason-  leveällä rintamalla 

syvällä keskitasolla matalalla tasolla 

pääsy tuotteeseen tuote itsessään tuote sidottuna toisen yrityksen 

tuotteisiin 

 

sisäisesti tuotettu tai palvelun 

toimitus 

ulkoistettu lisensoitu jälleen 

myynti 

arvonlisäys 

uudelleenmyynti 

suoraan jakelijalta epäsuoraan jakelijalta (yksi vai monikanavainen) 

 
Arvotarjooman ja arvon toimittamisen liittyviä valintoja on tarjolla valtavasti. 

Valintojen tekemisessä kustannukset ja asiakkaan tarpeiden tyydytys eivät välttämättä 

kulje käsi kädessä, joten luodakseen tarpeita tyydyttävän kokonaisuuden on tunnettava 

asiakkaiden tarpeet. Asiakkaiden tarpeiden tuntemisessa yhtenä osana voi olla 

yrittäjän tai yrityksen myyntitaidot, joihin sisältyy asiakkaiden tarpeiden ymmärrys 

(Pitkänen, Parvinen ja Töytäri 2014: 682 – 683).  
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Asiakassegmentin ja tarjooman valintojen lisäksi Teece (2010: 173) kehottaa 

miettimään asiakkailta saatavia kassavirtoja. Yrityksen on sopeutettava toiminta 

saadakseen positiivisia kassavirtoja yrityskeen. Kassavirtoihin palataan vielä 

syvällisemmin luvun aikana.  

Kysymys kuuluu riittääkö tarjottavan arvotarjooman ja valittujen asiakassegmentin 

ymmärtäminen menestyvään liiketoimintaan. Asiakkaiden tarpeiden syvällinen 

ymmärrys yhdistettynä yrityksen ja kilpailijoiden kykyihin tyydyttää asiakkaiden 

tarpeita helpottaa markkinalähtöisten tuotteiden keksimistä. (Teece 2010: 188) sekä 

keksittyjen tuotteiden myymistä kannattavalla tavalla (Pitkänen, Parvinen ja Töytäri 

2014: 683). Chorev ja Andersson (2006: 167) muistuttavat Davidowin (1986) 

havainnosta korkeateknologian menestystuotteiden syntyvän markkinaosastojen 

luoman ymmärryksen kautta, kun taas huippulaitteet saattavat syntyä 

tutkimuslaboratorioissa.  

Teece (2010: 188) jatkaa, että ei asiakkaiden parempi tyydyttäminen vaadi aina 

teknologisia tai kustannuksien lisäystä tarjottavien tuotteiden ja palveluiden osalta. 

Tarjonnan paremmalla kohdistamisella saatetaan saada aikaan aikaisempaa parempi 

tarpeiden tyydytys. Hyvinkin kohdennettu tarjooma on rakennettava myös 

käytännössä, joten seuraavaksi katsomme yrityksen sisälle arvontuotantoketjun 

arkkitehtuurin rakenteita.  

Asiakkaiden tarpeiden tyydytyksessä yrityksen tarjoomalla on suuri merkitys muun 

muassa aikaisemmin globalisaation aiheuttaman muutoksen vuoksi. Arvotuotannon 

järjestämisessä tarvii monesti tarjoajan puolella toiminnan järjestämistä 

asiakaskeskeiseksi koko arvontuotannon arkkitehtuurissa (Teece 2010: 172).  

Arvotuotantoketjun arkkitehtuuria voidaan tarkastella Chesbroughin ja Rosenbloomin 

(2002) mukaisesti katsoen liiketoimintamallia rakennelmana, jossa 

arvontuotantoprosessi sovitetaan yhteen kokonaisuuteen. Prosessimainen 

lähestymistapa voi olal dynaamisempi kuin perinteinen tilinpäätökseen perustuva 

lähestymistapa. Liiketoiminnan mallintamisessa arvotuotantoarkkitehtuurin osio ei 

kuitenkaan rajoitu pelkästään prosessien mallintamiseen, joka osaltaan on jopa oma 

erityinen tutkimussuunta (Osterwalder, Pigneur ja Tucci 2005: 6). 
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Prosessien mallinnuksen lisäksi arvotuotantoketjun arkkitehtuuriin sisältyy strateginen 

ulottuvuus, eikä näin ollen liiketoimintallit ole täysin selkeästi erotettavissa 

strategisesta johtamisesta kirjallisuudessa. (Osterwalder, Pigneur ja Tucci 2005: 7.) 

Osterwalder, Pigneur ja Tucci (2010: 10) mukaan strategia eroaa liiketoimintamallista 

muun muassa kilpailutilanteen huomioimisen suhteen. Heidän mukaan strategiaan 

kuuluu keskeisesti kilpailutilanne ja strategian implementointi, kun taas 

liiketoimintamalli keskittyy ennemmin konkreettisempiin rakenteisiin, 

liiketoimintaprosesseihin sekä järjestelmiin. Näin ollen liiketoimintamalli on ulkoisen 

paineen kohde strategian ollessa ulkoiseen paineeseen mahdollisesti aktiivisesti 

vaikuttava tekijä.  

Arvotuotannon arkkitehtuurissa yhtenä osana on asiakkaiden tavoittamisen ja arvon 

toimittamiseen käytettävän jakelukanavan rakenne. Teece (2010: 178) nostaa 

esimerkiksi internet-kauppojen kilpailevan perinteisiä kauppoja vastaan erilaisella 

toimitusketjulla, jolloin niiden kulurakenne saattaa olla huomattavasti pienempi 

samalla kuitenkin keräten lisätuloja myymällä sivuille mainoksia. Yhtenä 

merkittävänä esimerkkinä hän nostaa Netflixin, joka on muuttanut DVD:n 

vuokraustoimintaa laajasti keräten tasaista tulovirtaa asiakkaiden maksamista 

kuukausimaksuista ilman perinteistä kivijalkavuokraamojen toimitilakuluja.  

Internetin myötä nopeutuneen ja halventuneen tiedonsiirron lisäksi arvoketjut ovat 

muuttuneet yhä tietoperusteisemmiksi ja verkostomaisiksi hämärtäen yritysten, 

toimialojen ja maiden rajoja. Samalla palveluiden osuus yritysten kokonaistarjonnasta 

on kasvanut huomattavaksi. Muutosta on osaltaan selitetty esimerkiksi neo-klassisessa 

talousajattelussa, jonka mukaan maantieteelliseen paikkaan sidottu tasapainoinen 

tuotanto ei ole enää relevanttia. (Nenonen ja Storback 2010: 43 – 44.)  

Hyvä tarina ja visuaalinen esitys yrityksen toiminnasta ei riitä liiketoimintamalliksi, 

vaan tarvitaan myös yrityksen toiminnan taloudellinen kuvaus. Doganovan ja 

Eyquem-Renaultin (2009: 1561) mukaan liiketoimintamallien kolmas osa-alue on 

narratiivien kääntäminen lukumuotoiseen esitysmuotoon mahdollistaakseen mallin 

testaamisen numeraalisesti. Toisin sanoen liiketoimintamallissa esitetään yrityksen 

tulojen ja kulujen pääasialliset lähteet ja määräytymisen logiikat. Hieman tarkemmin 
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esitetään tulojen ja kulujen lähteet, esitellään käytetttävä hinnoitusmetodologia, 

marginaalit ja arvioidut volyymit numeraalisessa muodossa. Näiden tietojen 

perusteella voidaan laskea arvio toiminnan kannattavuudesta, sekä testata 

potentiaalisilla asiakkailla ovatko he valmiita maksamaan suunniteltua hintaa 

tarjoomasta. Yksinkertaisimmillaan yrityksen rahamuotoinen kuvaus on määritelty 

alkeelliseksi liiketoimintamalliksi (Morris, Schindehutte & Allen 2005: 726).  

Taloudellinen puoli jakautuu resurssien hankinnasta ja käytöstä muodostuviin 

kuluihin, sekä yritykseen tuleviin rahavirtoihin. Yritykseen tulevat rahavirrat on oltava 

pääsääntöisesti vähintään kulujen suuruisia huomioiden rahavirtojen ajoituksesta 

johtuvat erot maksuvalmiuden säilyttämisen osalta. Liiiketoimintamallien 

taloudellisessa osassa kuvataan näin rahavirtojen lähteiden ja määrien suhdetta. 

Ongelmat taloudellisen puolen ymmärtämättömyydestä voivat johtaa vakaviin 

ongelmiin, josta esimerkkinä on 2000 luvun alun dotcom -kriisi (Porter 2001: 73 via 

Doganova & Eyquem-Renault 2009: 1560). 

Dotcom -kriisin ja liiketoimintamallien yhteys on havaittavissa tarkastellessa 

teknologiapainotteisen Nasdaq pörssi-indeksin ja liiketoimintallitermin käyttämisen 

yleisyyttä kriisiajan ympärillä. (Osterwalder, Pignerur & Tucci 2005: 4.) Välttääkseen 

vastaavia kriisejä tutkivat ovat yrittäneet vakiinnuttaa liiketoimintallien käsitteitä 

(Doganova & Eyquem-Renault 2009: 1560), jolloin sijoittajat, yritysjohtajat ja 

yhteistyökumppanit voivat paremmin ymmärtää yrityksen toimintalogiikan 

sisällyttäen kuvauksiin rahallisen arvonvangitsemislogiikan tärkeänä osana.  

Erityisesti internet pohjaisessa liiketoiminnassa erityispiirteenä voi olal vaikeus 

vangita arvoa sitä muodostavalle. Kuluttajat odottavat internetistä saatavien tietojen 

olevan ilmaisia, jolloin liiketoimintamallin kuvaamisessa on erityisesti mietittävä 

muodostettavan arvon vangitsemista ja hinnoittelua kannattavalla tavalla.  (Teece 

2010: 172.) Internet -palveluiden osalta tiedon kaupallistamiseen ja arvon 

vangitsemiseen liittyy laajemminkin vaikeuksia muun muassa tieteellisen tutkimuksen 

pohjalta kehitettävän tiedon osalta (Teece 2010: 185).  

Taloudellisessa osassa numeromuotoon käännetyssä liiketoimintamallissa testataan 

mallin toimivuutta. Arvon tuottaminen ei näin riitä, vaan tuotettu arvo on saatava 
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yritykselle kannattaviksi kassavirrkoiksi. Esimerkiksi tekninen innovaatio voi tuoda 

suuren arvonlisäyksen, mutta yritykselle sen toteuttaminen on järkevää vasta 

kaupallisen hyödyntämisen myötä. Keksinnön kääntäminen kannattavaksi 

liiketoiminnaksi voidaan Teecen (2010: 184) mukaan toteuttaa integroimalla keksintö 

osaksi asiakkaalle myytävää ratkaisua, jolloin yksittäisen keksinnön kopionti on 

kilpailijoiden puolelta vaikeampaa. Näin yritys voi saada keksinnöstä kilpailuetua. 

Toisena vaihtoehtona on teknologian lisennssointi, joka tosin vaatii vahvan 

immateriaalisen suojan. Yhtenä vaihtoehtona on myös keskinnön sisällyttämisen 

ulkoistettuun tuotantoon, mikä puolestaan vaatii hyvät organisointitaidot yrityksestä. 

Tiedon myynnin vaikeudesta yhtenä esimerkkinä on myös sanomalehtien myynnin 

laskeminen. Monia lehtiä on pitkään myyty kuluttajille nimellisillä kustannuksilla 

sanomalehtitalojen kerätessä merkittävän osan tuloistaan mainosten myynnillä 

lehteen. Osaltaan mainosten siirtyminen internettiin kiristää samalla lehtien 

taloudellista tilannetta. (Teece 2010: 178.) 

Perinteisten tulomallien lisäksi tietopohjaisissa palveluissa tulomalleista löytyy 

mainosten lisäksi vaihtoehtona tarjota ilmaiskäyttäjille maksullisia lisäpalveluita. 

Flickr antaa kuluttajille ilmaisen videoiden ja valokuvien jakamisen palvelun keräten 

tulovirtoja maksullisista lisäpalveluista. Omistajien kannalta yrityksen arvon 

muodostuksesta osa realisoitui taloudelliseksi arvoksi Yahoon ostaessa yritys vuonna 

2005. (Teece 2010: 178.) Toisin sanoen perinteisten kassavirtojen kasvattamisen 

lisäksi yritys voidaan nähdä myytäväksi rakennettavana hyödykkeenä muodostaen 

ostajalle yrtyksen integrointivaiheessa muodostuvan strategisen arvon osana isompaa 

kokonaisuutta (McKaskill 2009).  

McKaskill (2009: 53 – 56) kertoo yrityksen muodostaman arvon realisointitapoja 

olevan kahdenlaisia. Yritys voi kerätä voittoja kassavirroista tai yritys rakennetaan 

myytäväksi kokonaisuudeksi strategista hyötyä tavoittelevalle investoijalle. 

Strategista arvoa muodostaakseen on kyettävä osoittamaan muodostetun 

kilpailutekijän olevan skaalautuva suuryrityksen käyttöön luoden taloudellista hyötyä, 

jota pieni yritys ei välttämättä voi täysimääräisesti saavuttaa esimerkiksi 

jakelukanavien rakentamisessa tarvittavien resurssien vuoksi.  
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Liiketoimintamallien komponentit eivät vielä riitä yrityselämän käytännön 

työskentelyssä, vaan komponentteja on voitava käyttää työkalun tavoin yrityksen 

käytännön toiminnassa. Seuraavaksi tutustutaan hieman tarkemmin 

liiketoimintamallin käyttämiseen.   

3.2.3 Liiketoimintamallit käytännön työskentelyssä  

Luvussa on kerrottu liiketoimintamallien komponentit, mutta käytännön työn kannalta 

on tarpeen katsoa ensin katsoa hieman tarkemmin vielä mallin hyötyjä. 

Liiketoimintamalleja on käytetty kuvaamaan yleismaailmallisesti yrityslogiikkaa, 

tietyntyyppisten liiketoimien analysointiin sekä yksittäisten liiketoimintojen 

kuvaamiseen. Kuva 4 esittää Osterwalderin, Pigneurin ja Tuccin (2005: 5) jaottelun 

liiketoimintamallien käyttämisen tasoista. Erilaisista liiketoimintamalleista voi yrittää 

muodostaa yleistettävää kuvaa mallille tyypillisistä ominaisuuksista, sekä arvioida 

miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät. Näin liiketoimintamallien avulla voi 

etsiä parhaita käytäntöjä, eli mallien oikealla käytöllä saavuttaan yksi yritysten 

kehittymisen mahdollistama osa-alue, bencmarkkaus (McAdam 2003: 226).  

 

Kuva 4. Liiketoimintamallin käyttämisen eri tasot (Osterwalder, Pigneur, Tucci 2005: 5) 

Miten yritykselle muodostetaan toimiva liiketoimintamalli, on merkittävä kysymys 

mallien komponenttien tietämisen jälkeen. Osterwalderin, Pigneurin ja Tuccin (2005: 

8) mukaan liiketoimintamallin muuttamisen prosessi voidaan jakaa kolmeen osa-

Yksittäisen 
liiketoimintamallin kuvaus

Liiketoimintamalli tyyppejä
Liiketoimintamalli 
yleismaailmallisena 

käsitteenä 

Liiketoimintamallin osat 
yleisellä tasolla

Yritys Y kaltaiset 
liiketoimintamallit

Yritys A:n 
liiketoimintamalli 

hetkellä T

Yritys B:n 
liiketoimintamalli 

hetkellä T

Yritys X kaltaiset 
liiketoimintamallit

Yritys B:n 
liiketoimintamalli 

hetkellä R
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alueeseen, jotka ovat mallin suunnittelu, rahoittaminen ja käytäntöön jalkauttaminen. 

Näistä ensimmäisenä syvennytään mallin suunnitteluun. (ks. Kuva 5.) 

 

Kuva 5. Muutos liiketoimintamallien avulla (Osterwalder, Pigneur ja Tucci 2005: 8 – 11) 

Uuden liiketoimintamallin suunnittelussa auttaa luvun aikana esitellyt 

liiketoimintamallin komponentit. Suunnittelussa ideoita voi hakea etsimällä parhaita 

käytäntöjä muita yrityksiltä. Uusi liiketoimintamalli testataan suunnittelun aikana 

narratiivisesti ja numeraalisesti simuloimalal liiketoiminta välttäen näin turhat riskit 

(Magretta 2002: 91). Muiden yritysten liiketoimintamalleihin tutustumalla voidaan 

saada perusta liiketoimintallien ymmärtämiselle. Ymmärrystä helpottaa mallin 

pääpiirteiden visuaalinen esitystapa, jolloin malli ymmärretään eri ihmisten kesken 

nopeasti (Doganova & Eyquem-Renault 2009: 1561).  

Visuaalisen mallin lisäksi liiketoimintamallissa on hyvä käyttää arkikielen ilmaisuja, 

jolloin kokonaisuuden voi hahmottaa aihetta tarkemmin tuntemattomatkin 

(Osterwalder, Pigneur ja Tucci 2005: 11 – 14). Yrityksen tämän hetkisen tilanteen 

visualisonti mahdollistaa näin ollen yhtenäisen käsityksen muodostumisen eri 

toimijoiden kesken. Tavoitetila voidaan näin ollen myös visualisoida samalla mallilla, 

jolloin eri toimijoiden välillä voidaan käydä keskustelua tarvittavista muutoksista 

tavoitteeseen päästäkseen. 

Mallin 
suunnittelu

• Ymmärrys ja jakaminen

• Analysointi

Rahoittamin
en

• Rahoituksen varmistaminen

Käytäntöön 
vieminen

• Muutoksen mahdollistaminen

• Uuden mallin vakiinnuttaminen
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Visuaalisen mallin avulla kerrotun tarinan on läpäistävä narratiivinen sekä 

taloudellisen osan laskennalliset testit. Mallin testaamisen apuna voidaan käyttää 

erilaisia analysointityökaluja syventääkseen mallin kuvausta ja varmistaakseen mallin 

perustuvan faktoihin. Teece (2010: 188) toteaa analyyttisen johtajuuden helpottavan 

toiminnasta kätkettyjen merkitysten löytämistä ja olemassa olevien 

liiketoimintamallien parempaa ymmärtämistä. Visualisoinnin ja narratiivisen 

loogisuuden lisäksi analyyttisyyttä voidaan lisätä selvittämällä taustatekijöiden tietoon 

perustuvuus. Osterwalder, Pigneur ja Tucci (2005: 14) ehdottavat, että analysoinnissa 

voi käyttää apuna esimerkiksi tasapainotettua tuloskorttia, jolloin on mahdollista 

havaita mitä osa-alueita olisi erityisesti muutettava. 

Liiketoimintamallin muutoksiin on löydettävä tarvittavat resurssit. Käytännössä 

toimivan yrityksen liiketoimintamallin muutos vaatii hyvin todennäköisesti rahoitusta 

muutosvaiheen ylittämiseksi. Chorev ja Anderson (2006: 164) esittävät riittävällä 

kasvurahoituksella olevan yhteys nopeasti kasvavien yritysten luomiseen. Toisin 

sanoen rahoituksen on merkittävässä osassa nopean kasvun aikaansaamisessa 

yrityksen liiketoimintamallin toimiessa.  

Yrityksen perustajien investoimien rahojen, kassarahoituksen ja mahdollisen vieraan 

pääoman lisäksi yrityksen kasvua voidaan rahoittaa erilaisilla oman pääoman ehtoisilla 

rahoitusvaihtoehdoilla. Yrityksen aikaisessa vaiheessa rahoitusta voi yrittää saada 

yksityisiltä, niin sanotuilta, enkeli-investoijilta. Yrityksen hieman kasvettua rahoitusta 

voidaan hakea riskipääoman sijoitusyhtiöiltä, jotka käyttävät monesti englannikielistä 

termiä venture capital tästä lähtien myös VC. (Gregory, Rutherford, Ostwald & 

Gardiner 2005: 383 – 384; Berger & Udell 1998.) 

Chorev ja Anderson (2006: 164) tutkivat VC rahoituksen ja korkeateknologisten 

kasvuyritysten menestymisen suhteita Israelissa. Heidän havaintonsa mukaan 

kasvuyritysten ja VC rahoituksen määrällä vaikuttaa olevan selkeästi yhteys toisiinsa. 

Israelin alueella VC rahoituksen määrä suhteessa maan bruttokansantuotteeseen on 

merkittävän suuri verrattuna moniin muihin maihin. Samalla myös nopeasti kasvavat 

korkeanteknologian yritykset ovat alueella hyvin yleisiä. Näiden kahden suhteen 

saattaa kuitenkin olla hieman klassinen muna vai kana -dilemma, eli kumpi on 

vaikuttanut vahvemmin toisen yleistymiseen. Tähän ongelmaan artikkelissa ei vastata. 
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Dilemmasta huolimatta voinee olettaa molempien luovan positiivista ilmapiiriä myös 

kasvuyritysten määrän kasvamiseen.  

Investoijat haluavat jossain vaiheessa realisoida investoinneista tuloja, joten kasvun 

jatkuttua yritykselle on löydyttävä ostajia markkinoilta. Julkisilla markkinoilla 

riskisijoitusyhtiöt voivat yrittää myydä isoksi kasvaneet yhtiöt arvopaperipörssiin 

listautumisen kautta eteenpäin. (Gregory ym. 2005: 384.; ks. Kuva 6) Yrityksen 

kasvun myötä myös muut osat liiketoimintamallista vaativat hionmista. Tieteellisissä 

julkaisuissa ajan vaikutuksista liiketoimintamalleihin ei ole käyty kovin paljon 

keskustelua (Osterwalder, Pigneur ja Tucci 2005: 8 – 9). 

 

Kuva 6. Omanpääoman ehtoiset rahoitusvaihtoehdot kasvun vaiheisiin 

Yrityksen kasvurahoituksen varmistuttua voidaan liiketoimintamallin muutokset 

jalkauttaa yrityksen käytännön toimintaan. Rahoituksen lisäksi uuden toimintatavan 

käytäntöön saaminen voi vaatia myös muita mahdollistavia tekijöitä, kuten 

esimerkiksi tietojen ja taitojen kehittämistä (Osterwalder, Pigneur & Tucci 2005: 8). 

Tietojen ja taitojen kasvu on ajallisesti vaikea kohdistaa verrattuna investoijien 

rahansiirtämiseen yrityksen tilille. Tästä johtuen tietojen ja taitojen kasvun katsotaan 

olevan osa uuden mallin jalkauttamisen vaihetta.  

Liiketoimintamallin tunteminen ja yrityksen kontekstiin muutoksen suunnittelu ilman 

käytännön jalkautusta on turhaa, sillä yksittäisten liiketoimintamallien osien hyväkään 

suunnittelu pelkästään ei vielä riitä muuttamaan toimintaa (Osterwalder, Pigneur & 
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Tucci 2005: 8 – 9). Liiketoimintamallin muuttaminen yrityksen kasvua tavoitellessa 

vaatii yleensä ihmisten ajattelutapojen muuttumista, sekä voi muuttaa vaatimuksia 

oppimisen ja työskentelytapojen suhteen. Näin ollen muutosta on tarpeen tarkastella 

radikaaleja muutoksia toteuttavan kirjallisuuden valossa. (Maitlis & Christianson 

2014: 73 – 76, 92 – 94; McAdam 2003: 226; Paper 1997.) 

Muutoksen jalkautus ei ole yksittäinen tapahtuma, vaan ennemmin tapahtumien ketju. 

Jalkautus lähtee liikkeelle jo mallin suunnittelusta ja johtamisesta, jolloin johtaja voi 

käyttää visuaalista liiketoimintamallia itsereflektoimisen lisäksi sidosryhmillä 

ajateltua muutosta testatakseen. (Osterwalder, Pigneur ja Tucci 2005: 15.) Näin 

muutoksen vaikutuksia selvitetään etukäteen ja tietoisuutta muutostarpeesta levitetään 

organisaatioon pienentääkseen muutosvastarintaa etukäteen. Doganova ja Eyquem-

Renault (2009: 1560) ehdottavat yrityksen olevan mahdollista esittää 

liiketoimintamallin muutossuunnitelmia asiakkaille ja yhteistyökumppaneilleen 

muodostaakseen paremmin toimivan arvontuotantoverkoston.  

Pitkänen, Parvinen ja Töytäri (2014: 690) esittävät yrityksen menestymisen kannalta 

tärkeää olevan asiakkaiden liiketoimintamallien ymmärtämisen. Toisaalta asiakkaiden 

lisäksi myös muiden yhteistyökumppaneiden liiketoimintamallit muodostavat 

kokonaisuuden, eli muutokset vaikuttavat osaltaan toisten toimintaan. Näin ollen 

yrityksen sisäinen muutos voi vaatia yhteistyökumppaneiden liiketoimintamallien 

hiomista uuden mallin kanssa yhdessä toimiakseen.  

Liiketoimintamallimuutoksen käyttöön saamisen mahdollistajana voi nähdä ihmisten 

keskeisten osaamisten hyödyntämisen ja kehittämisen tukemaan menestystä (Morris, 

Schindehutte & Allen 2005: 730). Keskeisten osaamisten kehittämisestä on kirjoitettu 

henkilöstöjohtamisen kirjallisuudesta, kun taas liiketoimintamallien kirjallisuudessa 

aihe ei ole ollut kovin keskeisessä osassa. Osaamisten kehittämiseen syvennytään 

tarkemmin luvussa 3.3 Kilpailukykyjen kehittämien henkilöstön kautta. Henkilöstön 

tärkeydestä viitteitä saa osaltaan riskisijoittajien painottavan keskeisenä 

sijoituskriteerinä yrityksen ydintiimin kykyjä (Chorey ja Anderson 2006: 169 – 170).  

Muutoksien jalkauksessa yhtenä tärkeänä vaiheena on uuden liiketoimintamallin 

toimintatapojen vakiinnuttaminen. Uusien toimintaperiaatteiden käytäntöön saamisen 
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jälkeen mallia hiotaan vielä paremmin toimivaksi. Morris, Schindehutte ja Allen 

(2005: 729) esittävät hyvän liiketoimintamallin syntyvän monesti iteratiivisesti 

kehittäen mallia välivaiheittain paremmaksi.  

Yrityksen liiketoimintamallin ensimmäinen version (ks. Kuva 7 ensimmäinen porras) 

perusidea on kohtuullisen helppoa kopioida. Liiketoimintamallin perustuessa 

teknologioihin voidaan mallia yrittää suojata immateriaalioikeuksien perusteella 

(Osterwalder, Pigneur & Tucci 2005: 16 – 17).  

Toisaalta ilman immateriaalioikeuksia yrityksen perusideaa voi olla hyvin vaikea 

suojata (Teece 2010: 181 – 182). Perustason liiketoimntamallin mukaisesti lehdet 

keräävät tuloja mainosten myynnillä. Lehtien liiketoimintamalli voidaan nähdä 

perustason mallina, koska kaikki kilpailijat voivat kopioda sen kohtuullisen helposti. 

(Teece 2010: 180.)  

Teecen (2010: 186) mukaan immateriaalioikeuden on oltava vahva, jotta sillä 

voisuojata yksinkertaisen liiketoimintamallin mukaan toimivan yrityksen 

liiketoiminnan. Toisin sanoen kilpailija voi ratkaista asiakkaan ongelman 

vaihtoehtoisella teknologialla, jolloin alkuperäisen idean keksijän on vaikeaa ja 

riskialtista testata oikeusprosessin kautta alkuperäisen immateriaalioikeudellisen 

suojan pätevyys. Osterwalder, Pigneur ja Tucci (2005: 16 – 17) esittävät yrityksen 

kannattavan miettiä mitkä yksittäiset keksinnöt ovat niin kriittisiä liiketoimintamallin 

suojaamisen suhteen, jotta niille haetaan immateriaalioikeudellista suojaa.  

Suojatulla tasolla liiketoimintamallin kopiointia vaikeutetaan (Morris, Schindehutte ja 

Allen 2005: 729). Perustason liiketoimintallista toimintaa kehitetään erityistä arvoa 

asiakkaille, kuten halvempia hintoja tai korkeamman laadun tuotteita suhteessa 

kilpailijoihin. Liiketoimintamallin suojaus voi perustua myös vaikeasti kopiotavien 

prosessien käyttämiseen, salassapitoon tai vahvaan yritysmaineeseen. Näiden vuoksi 

kilpailijoiden voi olla vaikea vallata markkinaosuuksia. (Teece 2010: 181.) Pitkänen, 

Parvinen ja Töytäri (2014) esittävät resurssiperusteisen teorian perustalta henkilöstön 

kyvykkyyksien tuovan kilpailuetua vaikeasti kopioitavalla tavalla.  
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Suojatusta liiketoimintamallista kehittyneempää muotoa Morris; Schindehutte ja Allen 

(2005: 729) nimittävät sääntötasoksi. Sääntötasolal yrityksen toiminnassa on 

yksityiskohtaiset tavoitteet, joita noudattamalla yrityksen hallussa oleville 

markkinoille ei sovi kannattavasti toimivia kilpailijoita. Hiottua ja kokoajan eteenpäin 

kehitettävää liiketoimintamallia on todella vaikea kopioida markkinajohtajaksi 

päästäkseen. Blockbuster esimerkiksi on yrittänyt kopioida Netflixin videovuokraus 

liiketoimintamallia lähes kaiken mahdollisen yrityksestä näkyvän toiminnan 

kopioimisella. Netflixin on kuitenkin säilyttänyt markkinajohtajuuden kehittäen omaa 

toimitaa kokoajan askeleen kilpailijoita edellä. (Teece 2010: 182 – 183.) 

 

Kuva 7. Kolme liiketoimintamallin tasoa (Morris, Schindehutte & Allen 2005: 729 – 732) 

3.2.4 Liiketoimintamallien teorian kehittyminen nykymuotoon 

Tarkasteltua liiketoimintamallien yleisiä sisältöjä sekä mallien käyttöä yritysten 

kehittämisessä on tarpeen syventää käsitteen ymmärrystä palaamalla tieteellisten 

keskusteluiden historialliseen kehittymiseen vaikuttaneisiin taustatekijöihin. Mallien 

käytön yleistymiseen on vahvasti vaikuttanut informaatioteknologian halventumisen 

myötä avautuneet mahdollisuudet kommunikoida paremmin yrityksen sisällä ja 

yritysten välillä.  

Chesbrough ja Rosenbloom (2002: 549) vaativat lisähuomiota liiketoimintamallien 

roolille teknologisten yritysten markkinavaikutuksia arvioitaessa. Tietokonepohjaiset 

työkalut ovat mahdollistaneet tiedon vaihtumisen nopeutumisen lisäksi 

vaihtoehtoisten mallien visualisoinnit, analysoinnit ja versioinnit paperista ja 

henkilökohtaista kommunikaatiota nopeammin (Osterwalder, Pigneur ja Tucci 2005: 

17). Näin ollen vaihtoehtoisten toimintamallien simulointi on kasvanut ja 

liiketoimintalleihin on alettu kiinnittää suurempaa huomiota. (Osterwalder, Pigneur ja 

Tucci 2005: 4.)  
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Toisaalta yritysten toimintaympäristö on muuttunut kustannusrakenteiden 

muuttumisen myötä. Teknologian halventumisen ja yleistymisen myötä pienet 

yritykset ovat saaneet tiedonhallinnan työkalut käyttöön kuukausiveloitteisina 

pilvipalveluina ilman suuria alkuinvestointeja ja kiinteintä kustannuksia.(Teece 2010: 

179.) Näin pienet ja keskisuuret yritykset ovat voineet edetä yhteistyökumppaneidensa 

kanssa uusille markkinoille, joissa aikaisemmin oli ainoastaan suuryrityksillä 

mahdollisuuksia toimia. Liiketoimintamallien avulla pienet ja keskisuuret yritykset 

ovat voineet hioa toimintaansa yhteistyökumppaneiden liiketoimintaan sopivaksi, 

jolloin he ovat voineet kilpailla suuryrityksiäkin vastaan. Teoreettisessa keskustelussa 

asia tiivistyy transaktiokustannusten halpenemisen jälkiseurauksiin (Osterwalder, 

Pignerru & Tucci 2005: 4).  

Liiketoimintamalleihin keskittyminen on noussut erityisesti 2000 -luvun alkupuolella, 

mutta informaatioteknologioiden pörssikuplan puhkeamisen myötä kiinnostus mallin 

käyttämistä kohtaan tieteellisissä keskusteluissa on laantunut. Tieteellisen keskustelun 

mielenkiinnon laantumisesta huolimatta liikkeenjohdon työkaluna liiketoimintamallit 

ovat vielä kuitenkin jatkaneet elämäänsä. (Doganova ja Eyquem-Renault 2009: 1559 

– 1560.) Liiketoimintamallien kehittymisen kirjallisuus on mahdollista jakaa viiteen 

osaan. Osat ovat aikajärjestyksessä liiketoimintamallien määrittely, 

liiketoimintamallien komponenttien listaus, elementtien kuvaus, liiketoimintojen 

mallinnus elementtien avulla ja liiketoimintamallikonseptien sovellukset käytäntöön. 

(Osterwalder, Pigneur ja Tucci 2005: 6 – 7.) 

Liiketoimintamallien tieteellinen sijoittuminen on kuitenkin hyvin kyseenalainen. 

Teece (2010: 175) mukaan liiketoimintalleja ei ole huomioitu talousteorioissa, joissa 

puutteena on muun muassa niin sanottujen vapaamatkustajien huomioimattomuus. 

Hänen mukaan talousteoriat olettavat arvon muodostajan keräävän automaattisesti 

muodostamastaan arvosta hyödyt itse, jolloin tästä näkökulmasta yrityksen ei tarvitsisi 

suunnitella asiakkaalle arvolupausta tai vangita muodostamaansa arvoa vaan ainoana 

erottavana tekijänä kilpailijoiden tarjoomaan olisi hinta. Käytännössä riittävän 

täydellisesti toimivien markkinoiden oletus talousteorioissa voidaan nähdä ainoastaan 

karikatyyrimäisenä vitsinä. Erityisesti aineettomien hyödykkeiden osalta pelkkään 

hintaan keskittyminen vääristää kuvaa todellisuudesta. (Teece 2010: 175.) 
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Edellä kuvatuista syistä johtuen liiketoimintamallit eivät ole päässeet taloustieteiden 

tärkeimpiin julkaisuihin (Teece 2010: 175). Liiketoimintamallien tärkeyttä ei ole 

hyväksytty, kun osaltaan ne saattavat jättää markkinoiden muodostaman ongelman 

havaitsematta. Erityisesti liiketoimintamallit ovat olleet yritysjohdon käytössä tarjoten 

apua johtajien käytännön työssä kohtaamiin tarpeisiin.  

Johtamisen tieteellisissä julkaisuissa liiketoimintamalleja on käsitelty enemmän 

taloustieteen kirjallisuuteen verrattuna. Liiketoimintamalleja ei johtamisen 

tieteellisessä kirjallisuudessa ole kuitenkaan analysoitu riittävästi kunnollisen 

ymmärryksen aikaansaamiseksi teknologisten innovaatioiden epäonnistumisesta 

markkinoilla. Mahdollisesti ongelmat keksintöjen menestymiseen voivat liittyä 

liiketoimintamallien suunnittelemattomuuteen. (Teece 2010: 179.)  

Teece (2010: 192) jatkaa esittämällä liiketoimintamallien ymmärryksen lisäämiseksi 

tutkittavia osa-alueita. Näitä ovat markkinakäyttäytymisen, kilpailuinnovoinnin, 

strategian ja kilpailiutekijöiden arviointi yhteiskunnallisten roolien kautta osana 

yrittäjyyttä. 

Osaltaan olisi hyvä muistaa myös yrityksen ulkopuolisten suhteiden vaikutus yrityksen 

toimintaan. Kirjallisuudessa ei ole kovin selkeästi otettu kantaa millä tavalla resurssit 

olisi hyvä jakaa verkostoissa järkevän arvonmuodostusketjun aikaansaamiseksi. 

Syvällisemmin resurssien, kyvykkyyksien ja suunnittelun pääsääntöjen hallitseminen 

voisi mahdollistaa arvon muodostamisen syvällisemmän tutkimisen verkostoissa. 

(Nenonen ja Storback 2010: 52 – 53.) Poikkitieteellisten tutkimusten perusteella 

yksittäiset teoriat eivät kykene selittämään yrityksen arvon tuottamisen potentiaalia. 

Näin arvonmuodostumista on selitettävä yhdistämällä useista teorioista monipuolinen 

kuvaus.  (Morris, Schindehutte & Allen 2005: 728.)  

Vastaamalla kysymyksiin mitä liiketoimintamallilla tarkoitetaan ja mihin kontekstiin 

ne sijoittuvat tieteellisessä kentässä saanee yleiskäsityksen aiheesta. Syventääkseen 

ymmärrystä aiheesta voidaan kysyä miksi kysymys, eli miksi liiketoimintamallilla on 

merkitystä. Aikaisemmin tutkielmassa on todettu joitain perusteita, mutta yhtenä 

merkittävänä näkökulmana voisi nostaa vielä Nenosen ja Storbackan (2010: 55) 

yritystointanäkökulman. Heidän mukaisesti yritykset ovat perinpohjaisesti arvon 
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luomista varten. Arvon luomista halutaan parantaa yrityksen sisällä ja yhdessä 

ulkoisten tekijöiden kanssa, joten tähän tarkoitukseen tarvitaan sopivia työkaluja.  

Luvussa on kirjallisuuskatsauksen keinoin koottu näkökulmia liiketoimintamalleja 

käsittelevistä tieteellisistä julkaisuista muodostaen kuvaa liiketoimintamallien 

sisällöstä, käyttämisestä yrityksissä toiminnan kehittämisen työkaluna ja sijoittumista 

osaksi laajempaa tieteellisten keskusteluiden kenttää.  

3.3 Kilpailukykyjen kehittämien henkilöstön kautta 

Henkilöstön tiedot, taidot ja kyvykkyydet ovat yhtiä merkittävimpiä kilpailutekijöitä 

henkiöstöjohtamisen akateemisen kirjallisuuden perusteella (Jakubik 2007; Corso, 

Martini, Pauolucci and Pellegrini 2001: 348; Davenport and Prusak 2000: 9). Tiedon 

on esitetty olevan nykyajan yrityksien tärkein resurssi (Qui, Wan & Nian 2014: 1) 

Henkilöstön osaaminen vaikuttaa lähes kaikkialla yrityksissä (Seinder-De Alwis & 

Hartmann 2008).  Luvun kirjallisuuskatsauksessa syvennytään tietojohtamisen kautta 

syntyviin mahdollisuuksiin kehittää yrityksen osaamisia mahdollistaakseen 

innovaatioiden syntyä sekä tehostaakseen tiedon hyödyntämistä skaalautuvasti.  

Seuraavaksi tutustutaan yrityksissä tiedon muodostumiseen Nonakan (1994) 

neljävaiheisen mallin mukaisesti. Tiedon muodostumiseen tutustumisen jälkeen 

siirrytään tutkimaan tiedon hyödyntämistä ja siirtämistä osaksi yrityksen prosesseja ja 

artefakteja modulaarisuutta hyödyntämällä.  

Tietojohtamisen kirjallisuudessa tieto on pääsääntöisesti jaettu hiljaiseen ja 

eksplisiittiseen tietoon. Hiljainen tieto on vaikeasti siirrettävää, kun eksplisiittinen 

tieto on artikuloitua ja monesti kirjallista tietoa. (Nonaka, Toyama & Konno 2000.) 

Näiden tietomuotojen lisäksi Berg (2013) nostaa vielä artefakteihin sisältyvän tiedon, 

jonka saa käyttöön esimerkiksi konetta käyttämällä. Artefakteihin sisällytettävään 

tietoon palataan tiedon skaalautuvuuteen liittyen myöhemmin luvun aikana.  

Nonakan (1994) mallin mukaisesti tiedon muodostumien jaetaan neljään vaiheeseen, 

jotka ovat tiedon sosialisointi, hiljaisen tiedon ulospäin ilmaiseminen, tiedon 

yhdistäminen ja tiedon sisäistäminen (Nonaka 1994; Nonaka, Toyama & Konno 2000: 
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8 – 12). Sosialisointivaiheesta on käytetty termiä henkilökohtaisen hiljaisen tiedon 

jäsentely yksittäisen henkilön osalta. (Wu, Senoo & Magnier-Watanabe 2010: 796).  

 

Kuva 8. Tiedon muodostaminen (Nonaka 1995) 

Sosialisoinnin vaiheessa muodostetaan hiljaista tietoa jakamalla kokemuksia yhdessä 

elämällä ja työskentelemällä (Nonaka, Toyama & Konno 2000: 8 – 12) tai ajatuksissa 

tietoa uudelleen järjestelmällä (Wu, Senoo & Magnier-Watanabe 2010: 796). Yhdessä 

työskentelyn aikana erityisesti johtajat ovat keskeisessä roolissa eripuolilta 

organisaatiota informaation keräämisessä muodostaen hiljaista ymmärrystään 

organisaation toiminnasta (Nonaka, Toyama & Konno 2000: 8 – 12).  

Hiljaisen tiedon jakamisessa tarinoiden kerronta on keskeisessä osassa. Tarinoiden 

avulla on mahdollista muovata tehokkaasti moniulotteisesta informaatiosta helposti 

ymmärrettävä kokonaisuus. (Whyte & Calssen 2012: 951.) Tarinat siirtävät tietoa 

kertojalta kuulijalle. Mallin seuraavassa vaiheessa mahdollistetaan tiedon levittäminen 

laajemmalle yleisölle.  

Tiedon muodostamisen toisessa vaiheessa hiljaista tietoa siirretään artikuloinnin ja 

konseptoinnin kautta eksplisiittiseksi tiedoksi (Nonaka, Toyama & Konno 2000: 8 – 

12). Hiljaisen tiedon muuttamisessa voidaan hyödyntää erilaisia menetelmiä, kuten 
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oppimispäiväkirjoja edistämään hiljaisen tiedon keräämistä (Goffin & Koner 2011: 

302), tai tietoteknisiä järjestelmiä yksinkertaisista tietopankeista monimutkaisempiin 

tiedonhallitsemisen järjestelmiin (Hicks ym. 2006). Perinteisten keskusteluiden ohella 

on lisääntynyt myös erilaisten sähköisten keskusteluryhmien ja portaalien käyttö, 

joissa tietoa voidaan vaihtaa ilman paikka ja aikarajoitteita (Štorga, Mostasari & 

Stankovic 2013: 725). Osaltaan nämä uudet keskusteluita tukevat työkalut ohjaavat 

ihmisiä muuntamaan hiljaista tietoa kirjalliseen muotoon, jota on helpompi 

prosessoida eteenpäin.  

Kolmannessa vaiheessa esimerkiksi tieteellisten artikkeleiden ja koulutusmateriaalien 

eksplisiittinen tieto muutetaan paremmin organisaation kontekstiin soveltuvaksi 

(Nonaka, Toyama & Konno 2000: 8 – 12.) Yritysten sisällä eri lähteistä tietojen 

yhdistämistä esiintyy Richtnér, Åhlström ja Goffin (2013: 1271) mukaan erityisesti 

ohjeiden ja tietokantojen muodostamisen yhteydessä.  

Neljännessä vaiheessa eksplisiittistä tietoa yritetään sisäistää muuttaen sitä samalla 

hiljaiseksi tiedoksi. Esimerkiksi johdon viestimät visiot ja tavoitteet yritetään 

työntekijöiden keskuudessa ymmärtää voidakseen reagoida viesteihin omista 

lähtökohdistaan ymmärtämillään tavoilla. (Nonaka, Toyama & Konno 2000: 8 – 12.) 

Eksplisiittistä tietoa auttaa osaltaan ymmärtämään kokeileminen ja tekemällä 

oppiminen, eli tieto muovautuu tekemisen myötä hiljaiseksi tiedoksi ja käytännön 

osaamiseksi (Richtnér, Åhlström & Goffin 2013: 1271). 

Neljävaiheisen mallin mukaisen tiedon muodostuksen voi katsoa tapahtuvan yksilön, 

ryhmän, organisaation ja sosiaalisten verkostojen tasoilla. Näiden ryhmien välillä 

tietoa siirtyy molempiin suuntiin eri vaiheiden kautta. Yksilöt voivat artikuloida omaa 

hiljaista tietoaan ryhmille, joissa tietoa yhdistetään ryhmän tilanteeseen sopivaksi. 

Yhdistetty tieto voi palautua yksilölle ymmärtämistä varten, jonka jälkeen hän vielä 

käytännön toiminnassa muodostaa siitä uutta hiljaista tietoaan. Vastaavalla tavalla 

ryhmä voi tuoda muodostettua tietoaan organisaatiotasolle, jossa eri ryhmien tiedot 

yhdistetään organisaation kontekstiin sopivaksi ja palautetaan ryhmille jaettavaksi 

sekä ymmärrettäväksi. (Wu, Senoo & Magnier-Watanabe 2010: 794 – 796.)  
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Nonakan (1994) mallin mukainen tiedon jakamisen periaate ei vielä pelkästään riitä 

yrityksen kehittämiseen, vaan lisäksi on ymmärrettävä yksilöiden ja ryhmien 

motivaatio jakaa tietoa. Osana motivaatioiden ymmärtämistä on tiedonjakamisen 

motivaatioesteiden poistaminen.  

Miksi yksilöt jakavat tietoa ryhmille ja organisaatiolle? Organisaatioissa tiedon 

luominen helpottaa ongelmien ratkaisua. Ongelmien ratkaisemiseen vaikuttavien 

osapuolien tunteminen jatietoisuus ongelman tarkasta ajankohdasta ja sijainnista 

prosessissa helpottaa huomattavasti sen ratkaisemista. (Wu, Senoo & Magnier-

Watanabe 2010: 792.) Tiedon jakamista toisaalta estää monet ihmisten mentaaliset 

taipumukset (McKenzie, Winkelen ja Grewal 2011: 406). 

McKenzie, Winkelen ja Grewald (2011: 406) listaavat yhdeksän tiedon jakoa estävää 

mentaalista taipumusta. Kiintymys nykyisen suunnan suhteen voi johtaa uuden 

informaation vähättelyyn. Ensimmäisenä asiasta saatu informaatio voi johtaa uuden, 

jopa parempilaatuisen, informaation vähättelyyn. Osaltaan ihmisillä on taipumus 

yrittää säilyttää statusasemansa. Myös uponneiden kustannusten perusteella tehdyt 

päätökset voivat johtaa huonoihin päätöksiin. Oman mielipiteen vahvistamiseksi 

haetut informaatiot voivat painottaa tiedon laatua. Ihmisten muistinvaraisuus voi 

osaltaan aiheuttaa huonoja päätöksiä. Ongelman huono asettelu johtaa helposti väärän 

kysymykseen vastaamisen kautta hyödyttömään työskentelyyn. Ylimielisyys tai 

riskien välttely voivat myös johtaa epärationaalisiin päätöksiin. Osaltaan ihmisillä on 

taipumus suosia myös ulkopuolisten tietoja. (McKenzie, Winkelen & Grewal 2011: 

406.) Lista tiedon muodostumista ja päätöksentekijöistä vääristävistä tekijöistä on 

pitkä, mutta jokainen niistä voi johtaa yrityksissä vääristyneisiin lopputuloksiin. 

Vastauksessa tiedon jakamisesta esittämääni kysymykseen on tarpeen vielä kiinnittää 

huomiota ongelman ratkaisemisen edistämiseen ja päätöksenteon esteisiin. Wilhelm, 

Guendenberg ja Güttel (2013: 662 – 665) esittävät asiakastiedon olevan keskeisessä 

osassa yrityksen toimimisen kannalta. He jakavat asiakastiedon kolmeen 

tiedonvirtaan, eli tieto strategisista asiakkaista, tieto asiakkaille ja tieto asiakkailta. 

Heidän mukaan tieto asiakkaista ei riitä yrityksen menestyksen luomiseksi, vaan 

strategisia asiakkaita on motivoitava jakamaan heidän kannaltaan tärkeää tietoa 

yrityksen kanssa. Asiakastietojen johtamisen avulla asiakkailta saatava tieto 
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mahdollistaa myös asiakkaille jaettavan tiedon kehittämisen asiakkaiden kokeman 

arvon parantamiseksi. Asiakastietovirtojen voi näin katsoa olevan tärkeä osa 

kehittäessä liiketoimintamallia paremmaksi arvotarjooman osalta asiakkaille.  

Wilhelm, Guendenberg ja Güttel (2013: 662 – 664) esittävät aktiivisen strategian 

omaksumisen ja strategisten mittareiden integroinnin vaativan tietoa strategisesti 

tärkeimmiltä asiakkailta. Tiedon perusteella myös asiakkaille toimitettavan 

informaation laatua on mahdollista parantaa. Liiketoimintamalleissa seuraavana on 

arvontuotantoketjun arkkitehtuuri, joten selvitetään löytyykö sieltä motivaatiotekijöitä 

tiedon muodostamiseen ja jakamiseen.  

Uuden tuotteen luomisessa yrityksen tutkimus, tuotekehitys ja tuotanto yrittää 

ymmärtää asiakkaiden tarpeet luodakseen tuotekonseptin sekä ratkaista tekniset 

ongelmat. Uuden tuotteen rakentaminen liittyy keskeisesti hiljaisen ja eksplisiittisen 

tiedon väliseen vuorovaikutukseen. (Richtnér, Åhlström & Goffin 2013: 1268.) 

Pitkänen, Parvinen ja Töytäri (2014: 683) esittävät asiakkaiden tarpeiden 

ymmärtämisellä olevan keskeinen osa yritysken menestyksessä, joten yrityksissä olisi 

hyvä kannustaa tarpeiden ymmärtämistä osana myyntitaitojen kehittämistä.  

Kehitystiimi tarvii aikaa ja resursseja tiedon luomiseen, jolloin ylemmän johdon 

ongelmana on päättää tiimille annettavien resurssien määrästä. Liian suuri löysä johtaa 

tehottomuuteen, kun taas liian tiukka kontrolli johtaa luovuuden katoamiseen ja tiedon 

luomisen ohentumiseen. (Richtnér, Åhlström & Goffin 2013: 1268.)  

Yrityksen johto on keskeisessä osassa edistäessä tiedon muodostumista, leviämistä ja 

ymmärtämistä organisaatiossa. Suurin rooli johdolla on tiedon näkyväksi tekemisessä. 

(Nonaka, Toyama ja Konno 2000: 29.) Johdon antamat mahdollisuudet tiedon 

muodostumiseen tuotekehityksessä voi olla näin myös johdon motivaationa jakaa 

laajemmin koko organisaation käyttöön. Swift, Balkin ja Matusik (2010: 383) esittävät 

rutiinomaisen tiedon, esimerkiksi raporttien, jakamisen olevan tavallista yritysten 

välillä. McKenzie, Winkelen ja Grewal (2011: 410) jatkavat parhaiden käytäntöjen 

mukaisesti hoidettujen rutiinien nostavan informaatiotyön tehokkuutta mahdollistaen 

suuremman huomion keskittämisen monimutkaisten asioiden käsittelyyn. Rutiinien 

automatisointi tietotekniikan avulla saattaa tehostaa vielä lisää tietotyöskentelyä.  
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Yrityksissä tehtävän kehitystyön yhtenä keskeisenä onnistumisen edellytyksenä on 

työntekijöiden osaaminen. Massingham ja Massingham (2014: 228) toteavat uusien ja 

nuorten työntekijöiden toiminnan olevan monesti huomattavasti tehottompaa 

verrattuna vanhoihin työntekijöihin oppimis- ja kokemuskäyrien avulla tarkastellessa 

suhteessa työn tuloksiin. Uuden työn alussa oppiminen on suurimmillaan, kun taas 

kokemusten kertyminen lisää työhön nopeutta sekä vähentää tehtyjä virheitä. 

Massingham ja Massingham (2014) mielestä uusien työntekijöiden olisi saatava 

kokeilla erilaisia työvaiheita, jolloin heidän oppiminen monipuolistuisi sekä 

mahdollisuudet ymmärtää kokonaisuus kasvaisi. Opittua työtehtävät voi pitkään 

samojen työtehtävien rutiinonmainen hoitaminen kuitenkin pidemmän päälle hidastaa 

työntekijöiden innovointia Richtnér, Åhlström ja Goffin 2013: 1268). 

Uusien työntekijöiden palkkaaminen tulee monesti erityisesti kasvavien yritysten 

tapauksessa ajankohtaiseksi. Aiheen on miettiä miten uusien työntekijöiden osaaminen 

saadaan tehokkaasti riittävän korkealle yrityksen toiminnan kannalta. Massingham ja 

Massingham (2014) esittävät, että erityisesti oppimisessa riittävän tason 

saavuttamiseen vaaditun ajan kasvu nostaa oppimisen kuluja. Toisin sanoen uuden 

työntekijän työsuhteen alkaessa intensiivinen laaja-alainen yrityksen toiminnan 

oppiminen voi lyhentää oppimisen kestoa ja pienetää oppimisen kustannuksia.  

Oppiminen poikkeaa tilanteiden ja ihmisten välillä toistaan merkittävällät tavalla 

(Argote & Miron-Spektor 2011). Oppimisen eroista huolimatta yrityksen johdolla on 

mahdollisuudet vaikuttaa oppimisen arvostamiseen yrityksessä. Tiedon ja osaamisen 

muodostamiseen ja jakamiseen tarvitaan ihmisten välisiä kohtaamisia. Ihmisten väliset 

kohtaamiset voivat osaltaan ruokkia myös luovuutta (Smith, Paradice & Smith 2000). 

Moniulotteisten asioiden ymmärtämiseen on mahdollista soveltaa tarinankerronnan 

menetelmiä, jotta työntekijät saisivat nopeammin käsityksen tärkeistä asioista 

kokonaisuuden kannalta merkityksellisellä tavalla(Whyte & Classen 2012: 951). 

Tarinoiden kertomisessa voi hyödyntää tunteisiin vetoamalla, yksinkertaistamalla ja 

ymmärrettävällä tavalla ihmisen kykyä muistaen muodostaa mielikuvia ja pysyviä 

muistikuvia kerrotuista asioista (Torkki 2014). 

Tarinoinen kerronta vaatii merkityksellisten tietojen tunnistamista. Swift, Balkin ja 

Matusik (2010: 387) esittävät arvokkaan tiedon määrittelemisen kyvyn lisäävän 
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todennäköisyyttä tiedon jakamiseen sitä yleensä välttelevien keskuudessa. Näin ollen 

yrityksen yhteisten, merkityksellisten, tarinoiden kerääminen saattaa motivoida tiedon 

jakamiseen laajemmin yrityksessä. Tiedon kerääminen yhdistettynä työntekijöiden 

perehdytykseen ja tehtävien kierrättämiseen pienentää näin yrityksestä henkiöitynyttä 

riskiä sekä osaamisaukkojen muodostumista (Massingham ja Massingham 2014: 228). 

Luvussa aikaisemmin kerrottiin tiedon perinteisesti jakautuvan hiljaiseen ja 

eksplisiittiseen tietoon. Näiden lisäksi Berg (2013) nostaa artefakteihin sisällytetyn 

tiedon, jonka saa käyttöön esimerkiksi konetta käyttämällä. Toisin sanoen koneen 

käyttäjä ei välttämättä ymmärrä koneen tekovaiheessa sisällytettyä tietoa täysin, mutta 

pystyy hyödyntäen tietoa käyttämällä konetta.  

Artefakteihin sisällytetyn tiedon lisäksi Grunwald ja Kieser (2007: 369) korostavat 

modulaarisuuden olevan tärkeänä huomioitava ominaisuus organisaatioissa ja 

tuotteissa, jolloin niihin sisältyvää tietoa voidaan hyödyntää yhdistämällä erilaisia osia 

kokonaisuuksiksi. Modulaarisuuden avulla mahdollistetaan yksittäisten osien 

paremmaksi hiominen ilman monimutkaisten kokonaisuuksien kehittämistä. Ideana 

moduulin, organisaation tai tuotteen, kehittämisessä on parantaa moduulin sisäistä 

tehokkuutta vaikuttamatta muiden moduulien toimintaan. Näin moduulin kehitys voi 

laskea kokonaiskustannuksia tai parantaa laatua vaatimatta muutosta kokonaisuutteen. 

Esimerkkinä modulaarisesta suunnittelusta voi nostaa Phonebloks projektin, jossa 

tavoitteena on kehittää modulaarinen puhelin. Phonebloks koostuu toisiinsa liittyvistä 

moduuleista mahdollistaen puhelimen yksittäisten osien päivittämisen käyttötarpeiden 

mukaisiksi ilman kokonaan uuden puhelimen ostamista. (www.phonebloks.com; 

www.facebook.com/phonebloks viitattu 7.11.2014.) Suomalaisena ja fyysisesti 

isompien tuotteiden osalta voi nostaa esimerkiksi Ponssen valmistamat metsäkoneet, 

jotka rakennetaan modulaarisesti mahdollistaen yksittäisten osien kehityksen 

skaalaamisen erilaisiin tuotekokonaisuuksiin (Ponsse 2006: 17 & 2013: 18 – 19). 

Grunwald ja Kieser (2007: 369 – 374) jatkavat organisaatioiden oppimisen 

kehittämisessä tärkeää olevan tärkeän tiedon paikannuksen sekä tiedon sisällyttäminen 

rakennettaviin prototyyppeihin. Monesti moduuleja joudutaan todellisuudessa hieman 
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sopeuttamaan eri tilanteissa, mutta prototyyppeihin sisällytetty tieto voi päätyä 

valmiiseen tuotteeseen.  

Luvussa on tähän mennessä tutustuttu tiedon muodostamiseen ja jakamiseen 

yrityksissä. Baker ja Sinkula (2007) jakoivat yrityksissä oppimisen kolmeen osa-

alueeseen, eli kilpailijoiden imitointiin, asiakasvetoisuuteen ja asiakkaita johtavaan 

oppimiseen.  Nämä eri oppimisen muodot palauttavat osaltaan mieleen lähtökohdan 

oppimiselle. Kehitetäänkö yrityksen toimintaa pysyäkseen kilpailijoiden mukana, vai 

kehitetäänkö toimintaa aktiivisesti itse markkinoita muuttaen? Asiakasvetoisessa 

oppimisessa ja innovoinnissa monesti kyse on vähittäisistä parannuksista, joita 

asiakkaat osaavat pyytää. Vähittäisten parannusten tekemistä kuvataan myös 

adaptoituvan oppimisen termeillä. Vähittäiset parannukset eivät kuitenkaan yleensä 

riitä loputtomiin, vaan yritys voi kohdata helposti tarpeen radikaalille muutokselle. 

Radikaalin muutoksen tilanteessa asiakkaille voidaan tarjota uutta tuotetta tai palvelua, 

jota he eivät aikaisemmin ole osanneet edes pyytää.  

Näitä kolmesta innovoimisen ja oppimisen tyyleistä mikään ei itsestään ole paras, vaan 

menestyvän yrityksen on tasapainoiltava niiden välillä tilanteesta riippuen (Baker & 

Sinkula 2007). Tietojohtamisen osuuden päätökseksi voi vielä palauttaa kertaalleen 

mieleen, että tiedon on väitetty olevan yksi moderninajan tärkeimmistä strategisista 

resursseista (Simonin 1999; Qiu, wang & Nian 2014: 1). 
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4 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

4.1 Tutkimuksen rakenne 

Empiirinen tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle liiketoimintamallien soveltuvuuden 

tutkimisesta kasvuyrityksille haastateltavien yrityksien menestystekijöiden 

selvittämisen kautta. Tutkimuksiin valittiin Oulun seudulla vaikuttavien 

kasvuyritysten avaihenkilöitä, joille suoritettiin avoimet teemahaastattelut yritysken 

menestymisestä ja kehittämisestä. Haastattelut pidettiin tarkoituksella alkuun hyvin 

avoimina, jotta ideoita ja vaihtoehtoisia ajattelutapoja löytyisi mahdollisimman paljon 

mallin kehittämiseen.  

Nauhoitetuista haastatteluista kirjoitettujen litterointien perusteella etsittiin 

kasvuyrityksen kehityssuunnitelmaan päääteemoja, joita analysoimalla tarkasteltiin 

liiketoimintamalleja, sekä laajennetusti johtamisen tieteellistä kirjallisuutta 

täydentääkseen aineistosta nousevia tarpeita kehityssuunnitelman muodostamisen 

kannalta. Luvussa esitellään haastatttelut tarkemmin, sekä seuraavassa luvussa 

analysoidaan kerättyä empiiristä aineistoa. 

 

Kuva 9. Empiirisen tutkimuksen eteneminen  

Liiketoimintamallien soveltuvuus kasvuyritysten 
kehityssuunnitelmaksi

Haastattelun toteuttaminen

•Haastateltavien valinta

Haastatteluiden esittely
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4.2 Teemahaastattelu kasvuyritysten johtajille 

4.2.1 Tutkimusaineisto 

Liiketoimintamalleihin lyhyesti tutustuttuani sovin alueellamme muutaman 

alueellamme vaikuttavan kasvuyrityksen johtajan kanssa teemahaastatteluajat 

kasvuyritysten kehityssuunnitelman tekemisestä. Haastatteluiden toteuttamista varten 

listasin muutamia teemoja, joita on ollut pinnalla menestyviin yrityksiin liittyen, sekä 

otin haastattelutilanteisiin mukaan Osterwalder, Pigneur ja Tucci (2005: 10) 

mukaisesta taulukosta liiketoimintamallien yhdeksän liiketoimintamallin 

komponentin kuvauksen liiketoiminnan mallintamisesta. Haastatteluissa lähdettiin 

liikkeelle avoimesti yrityksestä ja haastateltavan taustoista edeten suhteellisen 

vapaamuotoisesti yritysten menestystekijöiden arviointiin. Haastattelun edettyä 

taustaselvittelyiden perusteella esitettiin aiheeseen liittyviä kysymyksiä sekä kysyttiin 

liiketoimintamallien osien tärkeyttä kasvuyritysten kehityssuunnitelmassa.  

Neljästä keväällä 2014 suoritetusta haastattelusta litteroitua aineistoa syntyi 97 sivun 

verran (28 480 sanaa). Litteroinnit kirjoitettiin välittömästi haastatteluiden jälkeen, 

joten kunkin haastattelun jälkeen edellisesti haastattelusta opittuja asioita 

hyödynnettiin seuraavien kysymysten asettelussa. Näin haastatteluiden 

toteuttamisessa samalla tutkijalla oli osaltaan mahdollisuus kehittyä haastatteluiden 

tekemisessä.   

Tarkkojen litterointien jälkeen aineisto muokattiin yleiskielelliseen muotoon 

paremman luettavuuden aikaansaamiseksi, sekä tilanteisiin mahdollisesti sisältyvien 

hiljaisten viestien tallentamiseksi kokonaisten virkkeiden muodossa tutkijan 

muistikuvaa tilanteesta hyödyntäen. Ääninauhan puutteena on helposti kehonkielellä 

esitettyjen asioiden tallentamatta jääminen, joten joidenkin yksityiskohtien osalta 

äänitallenne ilman videokuvaa saattaa vääristää haluttua todellista viestiä.  

Tekstikokonaisuudesta muokattiin seuraavaksi teemoitettu tiivistelmä, johon 

yksittäisiä tietoja täydennettiin aineistotriangulaation mukaisesti yritysten 

internetsivuilta, julkisista tilinpäätöstiedoista yksityiskohtia ja haastateltavan 
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koulutus- ja työkokemusta tarkasteltiin LinkedIn profiilien kautta haastateltavan 

taustat huomioidakseen.  

4.2.2 Haastateltavien valinta kronologisessa järjestyksessä 

Haastateltavien lähdin käymään läpi Oulun alueella vaikuttaneita merkittäviä 

kasvuyirtyksiä viimeisten vuosikymmenten ajalta. Nokian kasvun merkittävyys 

talousalueellemme 1990 luvulla on yleisesti tiedossa, mutta yhtiön monimuotoisen, 

pitkän historian ja osittain hyvin epäselvien rakenteiden vuoksi päätin keksittyä 

vaihtoehtoisiin pienempiin yrityksiin. Haastatteluiden aluksi sovin tapaamisen 2000 -

luvun taitteessa huippuhetkiä nähneen kasvuyrityksen entisen johtajan kanssa. 

Kyseisestä yrityksestä haastateltavaksi valikoitui nykyäänkin potentiaalista 

kasvuyritystä luova yrittäjä. Ensimmäisen haastateltavan valinnassa tärkeänä 

kriteerinä oli ajan kuluminen varsinaisesta aktiivista kasvuvaiheesta, jotta 

kiireisimmän kasvun ajasta olisi mahdollisesti kerennyt muovautua jäsenneltyjä 

ajatuksia syvemmiksi viisauksiksi ajan myötä.  

Seuraavaksi pyysin kaupunkimme elinkeinopolitiikan toteuttamisen ja yritysten 

kehityspalveluiden liikelaitokselta, Business Oululta, vinkkejä alueemme 

kasvuyrityksistä. Vastauksena sain listan alueemme kasvuyrityksistä, joista poimin 

informaatioteknologia, terveysteknologia ja vihreän teknologian yritykset alueen 

potentiaalisia kasvualoja edustavina yrityksinä mukaan tutkimukseen.  

Toiseksi haastateltavaksi valitsin tietotekniikka-alan yrittäjä, joka oli juuri myynyt 

yrityksensä isommalle yhtiölle. Valinnan taustalla oli täydentää näkemystä alueemme 

korkeanteknologian tärkeimmän toimialan vaikutuksista alueellemme hieman 

pitempään jo alalla toimineen yrittäjän kokemusten kautta. Pitempiaikainen kokemus 

alueemme kasvuyrittäjänä toimimisesta antaa pohjaa ymmärtää alueen erityispiirteitä, 

sekä taustaa alueemme tämänhetkisten kasvuyrityksiinkin mahdollisesti 

kumuloituneesta hiljaisesta tiedosta. Historian tuntemisen sekä alueellisten osaamisten 

painopisteen ymmärtämisen kautta tavoitteena on siirtyä tutkielman myöhemmässä 

vaiheessa tarkemmin tällä hetkellä kovimmassa kasvussa oleviin yhtiöihin. Historiasta 

tähän päivään katsomisen pohjalta tutkielman johtopäätöksissä arvioidaan voidaanko 
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kehityksen perusteella esittää painopisteitä kasvuyritysten kehittämisen 

toimenpiteistä.   

Kolmannen ja neljännen haastateltavan toimialat edustavat mahdollisia suuria 

kasvualoja alueellamme ja maassamme, eli ja terveysteknologia sekä puhdast 

teknologia toiselta nimelta clean tech. Kolmannes haastateltava oli edustamansa 

yrityksen kehitysjohtaja viralliselta titteliltään, mutta käytännön toimenkuvaan sisältyi 

vahvasti yrityksen operationaalisen toiminnan johtamista. Neljännes haastateltava oli 

toiminut edustamansa yrityksen myynti/markkinointijohtajana yrityksen 

alkuvaiheessa siirtyen kuitenkin kohtuullisen nopeasti yrityksen toimitusjohtajaksi. 

Yrityksen valintaa alustavasti haastateltavien joukkoon puolsi vahvan toteutuneen 

kasvun ja kasvutoimialan edustamisen lisäksi ajankohtainen yritysfuusioituminen, 

joka osaltaan voi vaikuttaa yrityksen kehittymisestä saatavien haastatteluiden 

sisältöihin myöhäisemmässä vaiheessa.  

4.2.3 Haastateltava 1, 2000 -luvun taitteessa kasvuyritystä rakentanut johtaja 

Ensimmäinen haastateltava yritys kehittää kemikaalien tutkimus- ja 

tuotekehitysprosessin nopeuttamiseen tarkoitettua robotiikkaa. Teknologisentuotteen 

lisäksi yritys tarjoaa asiakkailleen tuotekehityksen suunnitteluun ja toteutukseen 

toiminta-alustaa ongelmanratkaisukeskeisenä palveluna. Yrityksestä haastateltu 

toimitusjohtaja on aikaisemmin toiminut alueen merkittävän automaatiotekniikan 

yrityksen eri johtotehtävissä, joten haastateltavalla on nykyisen yrityksen 

rakentamiseen osaltaan taustatietoa aikaisemmin menestyneen yrityksen 

toimintatapoihin pohjautuen.  

Haastattelun alussa tutustuttiin pääpiirteissään yrityksen toimintaan ja kaupallista 

potentiaalia. Haasteltava korosti yrityksen rakentamisessa erityisen tärkeässä 

asemassa olevan omistajien ja johdon sitoutuminen yritykseen sekä heidän yhtenäinen 

visio yrityksen rakentamisesta. Yrityksen hallituksen rakentamisessa on tavoiteltu 

monipuolista toisten näkemyksiään poikkitieteellisesti täydentävää kokonaisuutta. 

Hallituksen rakentamisessa on painotettu jokaisen jäsenen omaavan tietyn roolin 

yrityksen toiminnan edistämisessä, eikä hallitukseen ole otettu pelkästään 

hallituspaikkoja kalastelevia henkilöitä. Kasvuvaiheessa yrityksen hallituksen on 
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toimittava johdon kanssa aktiivisesti verkostoituen löytääkseen yritykselle 

etenemiskanavia.  

Hallituksen rakentamista vastaavalla tavalla yrityksen operatiiviselle puolelle on 

yritetty rakentaa monipuolisuutta palkkaamalla työntekijöitä täyttämään erilaisia 

rooleja yrityksen toiminnassa. Näin ollen yrityksen työnkekijät koostuvat 

monipuolisista osaamisista. Lisäksi työntekijät vaikuttavat olevan hyvin keskeisessä 

osassa yrityksen menestyksen rakentamisessa.  

Tutkimuksen ensimmäisenä haastatteluna haastattelukysymykset olivat hyvin avoimia 

yrityksen kehittämiseen liittyen. Haastateltava kertoi yleisesti näkemyksiään 

organisaation kehittämisen isoista ongelmakohdista, sekä mahdollisuuksista 

alueellamme. Tärkeät pääkohdat haastattelusta voi jakaa neljään osaan. Ensiksi 

alueemme vahvan tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan muuttaminen liiketoiminnaksi 

nousi tärkeäksi vaihtoehdoksi. Liiketoimintaosaamiseksi nykyisen tietotaidon 

muuttamisessa vaihtoehtoina on esimerkiksi brändiosaamisen rakentamisen kautta 

luoda todellista markkinaimua. Brändirakentamisessa haastateltava näki erityiset 

mahdollisuudet yrityksen todellisen differoitumisen kautta yhteistyössä erilaisten 

verkostoiden kautta. Verkostoitumisen yhtenä tärkeänä osa-alueena haastateltava näki 

henkilökohtaisten suhteiden ja luottamuksen rakentamisen taidot web-pohjaisten 

verkostointiratkaisujen lisäksi.  

4.2.4 Haastateltava 2, kasvuyrityksen myynyt johtaja informaatioteknologia-alalta 

Toinen haastateltava oli juuri myynyt ohjelmistosuunnitteluyrityksensä liiketoiminnan 

jatkaen vielä siirtymäkauden yli myyntitehtävissä. Yrityksen noin kymmenenvuoden 

historian aikaan sisältyy kahden eri liiketoimintamuodon kasvua lähes nollasta reilu 

miljoonan vuosittaiseen liikevaihtoon. Juridisesti yhtiön on pysynyt samana, vaikka 

yrittäjän mukaan välissä yritys olisi voitu vaihtaa aloittaen uudella yrityksellä.  

Kasvuyrityksen kehittymisessä merkittävässä roolissa on ollut kassavirtojen 

suunnittelu, jonka avulla kasvuvaihe rahoitettiin sekä vältettiin konkurssi 

markkinatilanteen dramaattisen muutoksen ennakoimisen vuoksi. Kasvun aikana 
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yrityksen omistajat nostivat ainoastaan verovapaan osan voitoista, joten suurin osa 

voitoista jätettiin käyttöpääomaksi yritykseen.  

Yrityksen historian aikana jokainen asiakas on ollut toiminnan kannalta merkittävä, eli 

yritys on tarjonnut täysin räätälöityjä palveluita asiakkailleen. Suuri palveluiden 

räätälöintiaste perustuu yrityksen strategiaan, joten standardoituja tuotteita ei ole 

haluttu tarjota.  

Menestymisen taustatekijöistä tärkeänä osana nousi työntekijöiden hyvinvoinnin 

huomiointi. Yrittäjän visiona on ollut rakentaa alusta alkaen kiva paikka tehdä työtä. 

Toisin sanoen ensisijainen painopiste on innostua työn tekemisestä ja 

virkistystoiminnot tukevat työnohessa viihtymistä. Työn teosta nauttimista 

kannustetaan onnistumisista avoimesti kiittämällä ja yhdessä onnistumisista 

nauttimisella.  

Henkilöstön roolia haastateltava korosti erityisen tärkeäksi. Loppukädessä työntekijät 

muodostavat yrityksen arvon, sillä yrityksen kiinteän omaisuuden arvo on suhteellisen 

mitätön. Työntekijöiden rekrytoimiseen ja kehittämisessä käytetään apuna taitojen, 

motivaatioiden ja henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointia 

kehityskeskusteluineen, sekä otetaan huomioon työntekijän omat tavoitteet suhteessa 

yrityksen tavoitteisiin.  

Henkilöstön roolia ja sitoutumista yrittäjä korostaa kertomalla toisesta yrityksestään, 

jossa näistä syntyi ongelmia globaalissa kilpailussa pärjäämisessä. Haastateltava 

vertasi globaaleilla markkinoilla pärjäämistä NBA koripallossa pelaamseen. NBA 

koripallossa, eikä globaaleilla markkinoilla toimiessa riitä ihan hyvät amatöörit, vaan 

molemmissa tarvitaan huipputiimi kyvykkyyksiltä.  

Yrityksen toiminnassa keskitytään ensisijaisesti vision ja moton noudattamiseen, 

jolloin sivuraiteilta muodostettavia tuotteita ei ole alettu rakentamaan. Sivuprojektit 

voivat haastateltavan mielestä joskus näyttää mielenkiintoisilta tavoilta saada hieman 

lisätuloja, mutta niihin sitoutuu monesti huomattavasti enemmän henkisiä ja fyysisiä 

resursseja verrattuna pääasiallisen toiminnan tuloista. Haastateltavan mielestä 
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aloittavalle yritykselle luonnollista on erilaisten asioiden kokeilu, mutta suunnan 

löytymisen jälkeen on keskityttävä siihen pärjätäkseen järkevällä toteutuksella.  

Asiakassuhteiden rakentamisessa haastateltava korostaa luottamuksen rakentamisen 

merkitystä. Käytännössä yrityksen asiakassuhteet ovat lähinnä yrittäjän 

henkilökohtaisten suhteiden kautta löytyneitä asiakasyrityksiä. Henkilökohtaisen 

luottamuksen rakentaminen on erityisen tärkeää isojen investointihyödykkeiden 

myynnissä, verrattuna standardoitujen tuotteiden myyntiin. Standardoiduissa 

tuotteissa brändin merkitys korostuu henkilökohtaisen luottamuksen sijaan.  

Suomalaisia erityispiirteitä kasvun aikaan saamiseksi kysyttäessä nousi esille 

kaupallisen osaamisen korostamisen tarve. Yrityksen toimintaan sidottavien euroja 

pitää katsoa jollain tavalla tuottavina investointeja pelkkien tuotteiden tai työtuntien 

ostamisen sijaan.  

Kaupallista osaamista kehittääkseen voitaisiin hyödyntää parempaa ammatillista 

verkostoitumista nykyaikaisia mahdollisuuksia hyödyntämällä. Verkostoitumisessa 

pitäisi keskittyä oikeisiin asioihin mistä verkostoitujilla on kokemuksia titteleiden 

sijaan. Samalla kommunikoinnin parantamisella on tärkeä osa kehittymisessä. 

Kommunikoinnin taustalla haastateltavan mukaan vaikuttaa kuitenkin luottamus, 

yrityksen selkeä visio ja strategia toiminnan suunnasta, sekä vauhdin ylläpitäminen 

sekä kulujen ymmärtäminen..  

4.2.5 Haastattelu 3, operatiivinen johtaja terveysteknologia-alalta 

Kolmannes haastateltava vastaa kehitysjohtajana terveysteknologia-alan yrityksessä 

operatiivisesta johtamisesta. Haastattelussa tavoitteena oli päästä lähemmäksi 

parhaillaan kasvussa olevan yrityksen toimintaa tarkastellakseen.  

Yritys keskittyy modulaarisen ja helposti liikuteltavan nykyajan teknologiaa 

hyödyntävän tuotteen tekemiseen kalliiden vaikeasti käytettävien ja mekaanisten 

vähän ominaisuuksia sisältävien tuotteiden muodostamaan välimaastoon. 

Haastatteluhetkellä yritys on lanseerannut kolme versiota noin kymmenen vuoden 

tuotekehityksen jälkeen tuotteesta, joten seuraavana kehitystavoitteena on 
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kokonaisvaltaisemman ratkaisupaketin kehittäminen käyttöajalle jaettavalla 

hinnoittelumallilla tarjotakseen. Toisin sanoen yritys yrittää laajentaa markkinaosuutta 

muuttamalla investointihyödykkeen asiakkaille tuotetta sisältäväksi 

kuukausivelvoitteiseksi palveluksi, jolloin kulut muuttuvat asiakkaille 

joustavammiksi. 

Alkuvaiheessa yrityksessä on keskitytty lähinnä tuotekehitykseen sekä tuotteen 

myyntilupia varten tarvittavien sertifikaattien saamiseen. Alkuvaiheessa rahoittajien 

investoinneista saaneet suunnattiin tuotekehitykseen.  

Kolmevuotta sitten yritys on lanseerannut ensimmäisen toimivan kameran 

markkinoille, jonka myötä yrityksen toiminta on muuttunut huomattavasti. 

Yrityksessä on lanseerauksen jälkeen paranneltu laitetta sekä keskitytty asiakkaiden 

tilaamien kehityshankkeiden toteuttamiseen. Rahoitus on näin saatu asiakkailta 

yritykseen tulevaksi omistajien rahojen sijaan. Yrityksen taloudellisessa toiminnassa 

kuluoptimoinnilla olisi saatavissa kymmenien prosenttien säästöjä, mutta 

tuotekehitystä ja kulujen optimointia ei ole koettu mahdolliseksi yhtäaikaisesti.  

Yrityksen rakentamisen kannalta avainhenkilöiden tietotaidon osuus on merkittävässä 

roolissa kokonaisuuden kannalta. Yrityksessä on tiedostettu uusien kyvykkäiden 

henkiöiden löytymisen olevan vaikeaa, sekä osaamisen henkilöitymisen aiheuttavan 

riskejä yrityksen toimintaan.  

Yrityksen rooleissa toimitusjohtajan ja hallituksen roolit painottuvat rahoituksen 

hankkimiseen, eikä heitä näy juuri ollenkaan käytännön työskentelyssä. Yrityksen 

pitkään tuotekehitykseen nähden myynti ja markkinointi ovat toimineet vai vähän 

aikaa. Käytännössä yrityksen myytni toimii itsenäisesti, eikä systemaattista johtamista 

tai tiedonvälitystä ole käytössä. Tiedonvälityksen puuttuminen nähdään yrityksessä 

suurena ongelmana myyjien motivaation puuttumisen vuoksi tiedon jakamiseen.   

Yritys on hankkinut myynnin tueksi tieteellistä näyttöä tuotteen toimivuudesta ostajien 

vakuuttamiseksi. Niiden lisäksi myyntiä on aloitettu yhdessä alalla tunnettujen 

kumppaneiden kanssa. Yrityksen kannalta tärkeimpänä myyntikanavana toimii alan 

erikosmessut, joilla näkymiseen on panostettu. Myynnissä yritys painottaa tuotteen 
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laatua, sekä hyvää käytettävyyttä verrattuna aikaisemmin markkinolla oleviin 

vaihtoehtoihin. Yhtenä suurena uhkana haastattelija näki hintakilpailua aiheuttavat 

toimijat. Hintakilpailuun on yrityksessä varauduttu joillain markkina-alueilla 

laskemalla myyntihintoja.  

Yritys valmistuttaa tuotteet Suomessa alihankkijalla. Valmistuskustannusten 

optimoinnilla yrityksessä olisi mahdollisuudet säästää kymmeniä prosentteja kuluista, 

mutta optimointia ei ole vielä keretty tehdä. Valmistuksen säilyttäminen Suomessa on 

osaltaan myös laatumielikuvanrakentamiseen liittyvä päätös yrityksessä.  

Keskeisenä menestystekijöinä haastateltava määritteli yrityksessä innovatiivisen ja 

laadukkaan tuotteen, jonka rakentaminen pohjautuu yrityksen ydintiimin vahvaan 

teknologiseen osaamiseen. Yrityksen ulkopuolisena tulevaisuuden suurena uhkana 

nousi esille maailmanpolitiikan vaikutus yrityksen globaaleihin markkinoihin.  

4.2.6 Haastattelu 4, puhtaan teknologian alan toimitusjohtaja 

Puhtaan teknologian, eli clean tech, alan yrittäjä ja toimitusjohtajan haastattelussa 

keskityttiin aikaisempia haastatteluita kapea-alaisemmin yrityksen johtamisen ja 

kehittämisen keinoihin kasvuyritystä luodessa. Myyntihenkinen haastateltava korosti 

aktiivisen myynnin merkitystä kasvun mahdollistajana. Aktiivisen myynnin lisäksi 

yrityksen menestymisessä keskeisinä tekijöinä on ollut haastateltavan mukaisesti 

toimiva konsepti, riittään suuret markkinat ja hyvä henkilöstö.  

 Organisaatio yrityksessä on rakennettu matalaksi myyjän ja käytännön työntekijän 

pareista, joita johto tukee omalla työllään. Henkiöstön osaamista kehitetään 

yrityksessä tärkeänä menestystekijänä kehityskeskusteluiden, itsearviontien ja johdon 

arvioinnin perustalta. Haastateltavan mielestä henkiöstön roolin korostaminen pitää 

näkyä käytännön tekoina, jolloin pelkät juhlapuheet eivät riitä menestykseen. 

Konkreettisesti kehittämisellä on haluttu luoda yrityksestä haluttu työpaikka.  

Yrityksen kehittämisessä valitaan puolivuosittain pari tärkeää asiaa kehitettäväksi. 

Kehittämisen tuloksena tuleksena yritys on menestynyt, joten yrityskeen töihin 

haluavia on runsaasti. Käytännössä yrityksessä on keskitytty muun muassa Great Place 
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To Work -kilpailun mukaisten tavoitteiden saavuttaminen. Lisäksi työntekijöiden 

hyvinvoinnista pidetään kiinni tarjoamalla heille työhyvinvointipalveluita. 

Työntekijöiden osaamiseen yrityksessä on panostettu rakentamalla työntekijöille 

pelikirjoja, joiden avulla uusille työntekijöille koulutetaan keskeiset asiat yrityksestä.  

Koulutuksessa, kuten kaikessa yrityksen toiminnassa, lähdetään liikkeelle yrityksen 

arvoista, sekä niiden pohjalta määriteltävistä toimintaperiaatteista. Yrityksen arvot on 

käytännössä määritelty yrityksen alkuvaiheessa yrityksen perustajien ja toimivan 

johdon toimesta. Myöhemmin niiden pohjalta mietitään päivittäistä päätöksentekoa ja 

arvot levitetään aina yritykseen tuleville uusille työntekijöille. 

Yrityksen menestymisen kannalta läpinäkyvyyden edistäminen sekä johdon läsnäolo 

työntekijöiden keskuudessa korostui tärkeiksi asioiksi. Käytännössä yrityksessä 

ainoastaan lakisääteisesti suojattuja tietoja ei levitetä, eli kaikki muut tieto on vapaasti 

yrityksessä käytössä. Yrityksen johtajat tukevat tiedon leviämistä työskentelemällä 

vähintään joka toinen viikko päivän jokaisella yrityksen Suomen toimipaikoista. 

Kentällä johtamisen avulla tuetaan samalla myös menestymisen kannalta kriittisten 

asioiden tunnistamista käytännön työstä. Näiden kriittisten asioiden tunnistamisen 

tärkeys nostettin jopa onnistumista tärkeämpään rooliin haastattelussa. Toisin sanoen 

tärkeää haastateltavan mielestä on tunnistaa miksi joku asia toimii tai ei toimi.  

Yrityksen hallitus oli myös toimiva johto. Hallitus mietti muutaman kuukauden välein 

tavoitteita sekä onnistumisen kannalta kriittiset tehtävät kvartaalin tai puolivuotta 

eteenpäin. Yritysken taloudellisen logiikan tiedettiin olevan kannattava, mutta 

tarkemmin toimintaa ei suunniteltu. Yrityksen fuusioiduttua hallitustyöskentelyn rooli 

on kasvanut budjetoinnin sekä myyntikatteiden kehittämisen kautta. Haastateltava 

näki kuitenkin liiallisessa budjetoinnissa innokkuuden rajoittumisen vaarat.  

Kasvun aikana päivittäinen kassavirtojen seuranta oli keskeinen osa yrityksen 

johtamista, mutta kassan kerryttyä taloudellisella puolella on voitu keskittyä myös 

tuloksen tarkempaan arviointiin. Haastateltava korosti kasvuyrityksen alkuvaiheessa 

yrityksessä olevan tärkeää opetella rahan saamisen asiakkailta. Järkeävällä tavalla 

toimiva yritys voi hakea pääomia investointeihin, mutta yrityksen päivittäisen 

liiketoiminnan on oltava terveellä pohjalla.  
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Kehitystoiminta yrityksessä on jatkuvaa toimintaa suosien niin sanottua Fail Fast -

ajattelumallia, jonka mukaan uudet ideat testataan nopeasti. Käytännössä toimintaa 

kehitetään hiomalla muun muassa tiedonkulkua ohjelmissa ja viikkopalavereissa 

aikaisempaa paremmaksi. Yritys jatkaa fuusion myötä kaupunki kerrallaan 

ulkomaanmarkkinoille laajentumista. Kokeilemisen kulttuurin hyödyt tuleva esille 

myös teknologian kaupallistamisosaamisen kasvattamisessa. Haastateltavan mielestä 

tärkeää on mennä aktiivisesti asiakkaan luokse testaamaan välittömästi ideat 

saadakseen nopea palaute markkinoilta.  Yrityksessä ollaan näin mieluummin 

asiakaskeskeisiä, kuin asiakaslähtöisiä.  

Kasvuyritysten kehityssuunnitelmiin liittyen haastateltava näkee perinteiset 

liiketoimintasuunnitelmat turhana ajankäyttönä. Kehityssuunnitelman tulisi olla hänen 

mielstään yksikertainen päivittäisen toiminnan kehittämistä tukeva, jossa tavoitteet 

voidaan asettaa viikkokohtaisiksi. Yrityksessä tavoitteet ja niiden saavuttaminen on 

kaikille työntekijöille jaettu sisältäen samalla sosiaalisen paineen saavuttaa tavoittet.  

Kehityssuunnitelmaan on saatava yrityksen isosta kuvasta ajatus, eli miksi yritys on 

olemassa. Iso kuva sisältää yrityksen arvot, visiot ja missiot. Toimiakseen nämä on 

esitettävä työntekijöiden ymmärrettävinä viikkotavoitteina. Selkeästi näkyvät arvot 

auttavat johdonmukaistamaan päivittäistä päätöksentekoa. Arvojen pohjalta yritys on 

rakentanut brändiään onnistuneesti. Yritys ei maksa mainoksista, vaan tavoittelee 

ainoastaan ansaittua medianäkyvyyttä. Saavuttaakseen näkyvyyttä yrityksessä 

yritetään tehdä ihmisiä kiinnostavia asioita.  

Verkostojen roolin haastateltava kertoi olevan merkittävä yrityksen menestymisen 

kannalta. Verkostoitumisessa lähtökohtana on oltava todellinen halu auttaa tai saada 

apua. Yrityksessä on mietitty aina tarkasti mihin tilaisuuksiin osallistutaan, eli 

verkostoitumista verkostoitumisen vuoksi ei kannateta. Verkostoitumisen lisäksi myös 

myyntiä on kohdennettava viisaasti tarjoamalla todellista hyötyä asiakkaalle, jolloin 

myynnin arvostus Suomessa voi kasvaa. Myynti- ja markkinointiosaamisen 

kehittämisen lisäksi tärkeänä erityispiirteenä suomalaisessa yhteiskunnassa 

haasteltava nosti hyvän hyvän yrityskulttuurin korostamisen.  
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5 EMPIIRINEN ANALYYSI 

Käytännössä toimivan kasvuyritysten kehityssuunnitelman rakentamisessa ei riitä 

yksittäisten yritysjohtajien mielipiteet. Luvussa empiirisiä haastatteluja peilataan 

tieteellisen kirjallisuuden sisältöihin, jolloin muodostettavasta kehityssuunnitelmasta 

tavoitellaan käytännönläheistä sekä tieteellisesti johdonmukaista kokonaisuutta. 

Analyysin tarkempi metodologian kuvaus löytyy luvusta 2 Metodologia ja 

tutkimussuunnitelma. 

5.1 Yrityksen olemassa olemisen tarkoitus ja arvot 

Haastatteluiden perusteella yrityksen olemassa olemisen tarkoitus, sekä yrityksen 

arvot ovat yrityksissä päätöksenteon pohjana. Yhdessä haastattelussa nousi esille, että 

alkuvaiheen yritykset voivat hakea suuntaa yritykselleen vähän aikaa. Suunnan 

löytymisen jälkeen menestyäkseen yrityksessä on keskityttävä yrityksen tärkeimpään 

osa-alueeseen.  

Yrityksen olemassa olemisen voi olla tarpeen tarkistaa kasvuyrityksen tekemisen 

alkuvaiheessa. Tarkoituksen on oltava riittävän selkeä, mutta kuitenkin riittävän laaja 

mahdollisen kasvun aikaansaamisen kannalta. Yksi haastateltavista osasi määritellä 

Suomen markkinoilla asiakkailleen kahdensadanmiljoonan vuosittaisen 

säästöpotentiaalin. Tästä säästöpotentiaalista kohtuullisen osan asiakkaiden kanssa 

jakaessaan yrityksen kasvupotentiaali 1 – 10 miljoonan liikevaihdosta on merkittävän 

suuri. Suomen markkinoiden lisäksi yritys on laajenemassa ulkomaille, joten yrityksen 

todellinen kasvupotentiaali on riittävän suuri kasvumahdollisuuksien kannalta.  

Haastatteluiden perusteella yritysten arvot perustuivat ensisijaisesti omistajien ja 

johdon päättämiin arvoihin. Arvojen ja visoiden selkeä ilmaiseminen voi selkeyttää 

yrityksessä päätöstentekemisten perustaa. Yrityksen arvot yritetään jalkauttaa myös 

uusien työntekijöiden toimintaan. Jos työntekijä ei hyväksy yrityksen arvoja, asia 

käydään läpi kehityskeskusteluissa, sekä katsotaan yhdessä työntekijän kanssa olisiko 

hänelle parempi hakea töitä jostain hänelle sopivammasta yrityksestä. Collins ja Porras 

(1996: 67 – 68) toteavat, että yritysten välillä keskeiset arvot vaihtelevat hyvinkin 

suuresti joten heidän mielestä ei ole yleismaailmallisia arvoja yrityksille. Keskeistä 
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heidän mielestä on se, että yrityksellä on arvot joita seurataan. Näin ollen yrityksellä 

on päätöksenteolle johdonmukainen perusta. Keskeiset arvot ovat pysyviä, vaikka 

saattavat aiheuttaa hetkellisesti kilpailuedun heikentymistä, kun taas strategiat arvojen 

pohjalta muuttuvat tilanteen mukaan.  

Yrityksen arvot ja visiot antavat kiinteän perustan yritykselle (Collins ja Porras 1996), 

joiden päältä yrityksen kasvattaminen on mahdollista. Arvojen ja visioiden 

ymmärtäminen antaa perustan kehittää yritystä eteenpäin. Haastattelussa korostui, että 

arvot ja visiot pitää näkyä käytännön työssä, eikä pelkästään juhlapuheissa.  

McDermott ja O’Dell (2001: 78) esittävät, että ihmiset eivät aina osaa määritellä 

arvojaan. Näin myös yrityksen arvot voivat olla pelkästään hiljaisena tietona, mutta ne 

voidaan yrittää saada kirjalliseen muotoon Nonakan (1995) tiedon muodostamisen 

vaiheiden ymmärtämisen avulla (ks. Kuva 10. Hiljaisista arvoista eksplisiittisiin 

arvoihin). Yrityksen olemassa olemisen perustan, arvojen ja visioiden kirjallisessa 

muodossa ilmaiseminen mahdollistaa niistä keskustelun yrityksessä laajemmin, sekä 

muistetaan helpommin toimia niiden pohjalta. 

 

Kuva 10. Hiljaisista arvoista eksplisiittisiin arvoihin  
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Hiljaisten arvojen esillä pitämisessä ja säilyttämisessä on johtajien työllä oma 

keskeinen rooli. Haastateltu johtaja kertoi osallistuvalla johtamisella vaikuttavan 

arvojen mukaisen työskentelyilmapiirin luomiseen. Jalkautumalla käytännön työn 

tekijöiden keskuuteen johto voi myös havaita yrityksen asiakasrajapinnasta nousevia 

muutostarpeita yrityksen arvoihin sekä käytännön työskentelyyn liittyen.  

Käytännössä osallistuva johtaminen ilmenee johtajien tavasta kiertää tekemässä töitä 

eri paikkakunnila säännöllisesti. Näin johtajat voivat kannustaa työntekijöitä 

henkilökohtaisesti, sekä huomata helpommin muutossignaaleja toiminnassa. Lisäksi 

osallistumisen kautta yhtenä tärkeänä asiana haastateltava näki avoimuuden 

lisäämisen yrityksen tiedon jakamisen osalta.  

Haastatteluissa yritysten olemassa olemisen perusta ja arvot nousivat vaihtelevasti 

esille. Yhden yrityksen olemassa olon perustan voi sanoa vastaavan kysymyksiin mitä 

yritys tekee, kenelle sitä tehdään ja millä perusteella. Vastaukset näihin kolmeen 

kysymykseen on tiivistetty yhteen lauseeseen, jonka perustalta mietitään 

päätöksentekoa yrityksen suunnasta. Käytännössä yhteen lauseeseen kitetytetty 

toiminta-ajatus on auttanut pitämään yrityksen suunnan selkeänä ja säilyttämään 

yritysken kannattavan kasvun useiden vuosien ajan. Yritys on toiminut kuten Collins 

ja Porras (1996: 67) ilmaisivat hylänneet osan lyhyen ajan tuotoista noudattaakseen 

yrityksen arvoja ja visiota.  

Toisessa yrityksessä omistajat ja johtajat ovat määritelleet kolme yrityksen keskeistä 

arvoa, jotka koskevat yrityksen toimintatapaa, tavoiteltavaa asiakaskokemusta ja 

työnantaja mielikuvaa. Haastateltava sanoi harkitsevansa päivittäin päätöksiä eri 

vaihtoehtojen välillä perustuen näihin määriteltyihin arvoihin.  

5.2 Tavoitteet ja motivointi 

Tavoitteellisuus yritysten kehittämisessä on keskeisessä osassa. Yrityksen olemassa 

olon perustan ja arvojen on Collinsin ja Porraksen (1996) mukaan näiden on oltava 

pysyviä, mutta niiden päälle rakennetut lyhyemmän aikavälin tavoitteiden on 

muututtava tilanteiden mukaan. Lyhyemmän aikavälin tavoitteiden tarkoituksena on 

motivoida työskentelyä tärkeisiin asioihin yrityksen menestymisen kannalta. 
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Kasvuyritysten toiminnassa haastatteluissa korostui resurssien olevan monesti hyvin 

rajallisia, joten selkeys tärkeistä tehtävistä auttaa keskittymisessä.  

Haastatteluissa korostettiin hyvän tavoitteen perustuvan arvoihin ja olevan käytännön 

työssä ymmärrettäviä. Toisin sanoen yrityksessä pitkän aikavälin tavoitteita 

päätettäessä pitää osata sanoa mitä päätös tarkoittaa yksittäisen työntekijän työssä 

viikkotasolla. Viikkotasolle käännettynä tavoitteet ovat ymmärrettäviä ja näin 

mahdollisesti motivoivia työntekijöiden tasolla. Yhdessä haastattelussa yrittäjä kertoi 

seuraavan vuoden liikevaihtotavoitteen olevan seitsemänmiljoonaa euroa, joka 

tarkoittaa kolmea kauppaa myyjäkohtaisesti viikoittain. Kolmen kaupan 

ymmärtäminen myyjätasolla on selkeä ja motivoiva tavoite, kun taas vuositason 

liikevaihtotavoite voi olla yksittäiselle myyjälle vaikeasti ymmärrettävä luku. 

Molemmat tavoitteet ovat käytännössä samoja erilaisesta esitystavasta huolimatta.   

Yhdessä haastattelussa varoitettiin tavoitteiden asettamisen osaltaan myös vaarantavan 

työntekijöiden intoa ja luovuutta innovatiivisten ratkaisujen etsimisen suhteen. 

Luovuuden kautta työntekijät voivat keksiä radikaaleja kehityskeinoja yritykselle 

eroittautuakseen selkeästi kilpailijoista. Innovatiivisia ratkaisuja aikaan saadakseen 

työntekijät tarvivat tilaa uusien asioiden kokeilemiseen, mikä on huomioitava 

tavoiteissa. Yhdessä haastattelussa kerrottiin myös yrityksen alkuvaiheissa yhden 

osakkaan tavoitteeseen sitoutumatta jäämisen johtaneen moninkertaiseen 

liikevaihtoon. Näin ollen vaarana tavoitteiden asettamisessa voi olla myös liian pienet 

tavoitteet.  

Viikkokohtaisten tavoitteiden asettaminen pitemmälle ajalle on mahdollista, jos 

yrityksen toiminta perustuu samankaltaisten töiden toistamiseen. Yrityksen tavoitteet 

voidaan asettaa myös projektikohtaisiksi, jos toiminta ei säily samana projektien 

välillä. Modulaarisen tuotteen kehittämisessä tavoitteet eri moduulien välillä voi 

vaihdella suuresti, joten tavoitteet on mietittävä tehtävän projektin suhteen. Yksi 

haastateltavista yrityksistä toimi tällähetkellä lähinnä tuotekehitystyön parissa heidän 

kumppaniyritysten suorittaessa tuotteiden valmistuksen. Samaan aikaan yrityksen 

itsenäisesti toimivat myyjät hoitivat yrityksen myyntiä kansainvälisesti. 

Tuotekehitykseen keskittyvä yritys ei näin voi määritellä tavoitteita geneerisesti 

viikoista toisiin toimiviksi tehtävien muuttuessa hyvin usein.  
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Tavoitteiden asettamiseen liittyen johdon tehtävänä on korkan tahtotilan luominen 

yritykseen. Haastateltava kertoi vertauksen johtajan toimenkuvasta tavoitteisiin ja 

tahtotilan luomiseen seuraavasti:  

”Turha tuoda ihmisille lautoja ja muuta rakentaakseen venettä, 

että pääsee merelle. Mieluummin pitäisi pystyä rakentaa halu 

mennä merelle, niin kyllä ne laudat hommaa ja rakentaa sen 

veneen” 

Johdon tehtävä on näin luoda henkilöstölle halu tehdä työ hyvin, eli esimerkin 

mukaisesti halu mennä merelle. Työntekijöiden halutessa tehdä työ hyvin välttyy 

johtaja heidän yksittäisten työtehtävien osalta päätösten tekemisestä. Käytännössä 

asiantuntijaorganisaatiossa johtaja ei käytänössä edes voi tietää alaisiaan paremmin 

yksittäisten tehtävien hoitamisen parhaita käytäntöjä. toisin sanoen johtajan on 

luotettava alaisten substanssiosaamiseen. Esimerkissä alaisten substanssiosaamiseen 

kuuluu lautojen hankkiminen ja veneen rakentaminen. Todennäköisesti johdon 

ohjatessa näitä töitä yksityiskohtaisesti rajoittuu helposti merelle menemisen vauhti 

etenkin useampien veneiden rakentamisen ollessa käynissä yhtäaikaisesti. 

Haastateltava kertoi yrityksen saavuttaneen markkinoilla kilpailuetua suhteessa 

kilpailijoihin korkean tahtotilan kautta syntyneillä innovaatioilla.  

Haastatteluissa motivoitumiseen liittyen nousi esille kolmentasoisia asioita (ks. Kuva 

11). Työn keskeisin motivaation lähde syntyy työn merkittävyydestä itsestään. 

Yhdessä haastattelussa kerrottiin puolivuosittain kehityskeskusteluissa katsottavan 

työntekijäkohtaisesti seuraavan puolenvuoden ajalle tavoitteita, joiden eteen 

työntekijä haluaa tehdä työtä. Työntekijöiden tavoitteiden on oltava yhtenäiset 

yrityksen tavoitteiden suhteen, mutta painopistettä työntekijän suurimpien 

kehityshalujen suhteen pystytään yrityksen sisällä sopeuttamaan. Kirjallisuudessa 

motivoituminen on myös osaltaan jaettu sekä ulkoiseen, että sisäiseen motivaatioon 

(Ryan & Deci 2000). Ulkoisten ja sisäisten motivaatioiden lisäksi Kehr (2004: 490 – 
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491) nostaa työntekijän onnistumisessa tarvittavat taidot tehtävän suorittamiseen, 

jolloin työntekijä saattaa kokea niin sanottua flow -tunnetta työssään. 

 

Kuva 11. Työntekijöiden hyvinvointi työssä viihtymisen lähtökohtana 

Haastatteluissa yhtenä motivoitumisen lähtökohtana nousi esille vapaus kokeilla ja 

kehittää toimintatapoja työssä. Työntekijöille annetaan näin tilaa kokeilla ja kehittää 

toimintaa paremmaksi pelkäämättä epäonnistumisia. Vapaus luovuuteen voidaan 

katsoa kuuluvan osaksi erilaisten tavoitteiden yhteensovittamiseen. Pienten ja 

keskisuurten yritysten joukosta kasvaminen suurten yritysten joukkoon on mahdollista 

luovuuden kautta saavutettujen innovaatioiden kautta. Luovuuden vapaudesta vielä 

hieman lisää luvussa 5.3 Henkilöstön kehittäminen. Henkilöstön kehittäminen.  

Yhtenä motivaatioita ruokkivana tekijänä nousi haastattelussa onnnistumisien 

jakaminen yrityksessä. Haastateltavan mukaan yrityksen avoimen tiedon kulkemisen 

politiikan mukaan onnistumisen jaetaan. Työssä onnistumisen jakaminen palkitsee 

työntekijää myös sosiaalisen arvostuksen saamisen kautta. Toisaalta tiedon 

avoimuuden kautta onnistumisista ja epäonnistumisista voidaan oppia kollektiivisesti, 

joten hyvät käytännöt voidaan yrittää kopioida, sekä välttää toimimattomia tapoja.  

Työmotivaatioon liityen haastattelussa nousi esille myös työhyvinvointipalvelut esille, 

mutta haastateltavat korostin niiden antavan vain perustan itse työssä 

motivoitumisessa. Asiaa voi tarkastella myös Herzberg ym. (1959) motivaatioteorian 

mukaisesti työnhyvinvointipalveluiden olevan motivaation hygieniatekijöitä, eli 

niiden puuttuminen voi viedä pohjan motivoitumiselta kuitenkaan tuomatta erityisen 

korkeaa motivaatiota itsensä ylittämiseen. Yksittäisten työnhyvinvointipalveluiden 
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tarjoamisessa olisi mahdollista lähestyä työntekijää kokonaisvaltaisena ihmisenä 

fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden kautta työskentelykykyä ylläpitääkseen. 

Näitä lähtötekijöitä käsitellään osaltaan muun muassa Maslow’n (1954) 

tarvehierarkiassa, mutta haastattelun perusteella nämä asiat ovat hoidettava, mutta ovat 

harvoin keskeisimpiä keinoja erottua kilpailijoista.  

Tavoitteiden ja motivaatioiden ymmärtäminen käytännöllisten tai teoreettisten mallien 

yhtäläisyyksistä ja eroista huolimatta on joskus vaikeaa. Yksi haastateltava totesei, että 

joidenkin työntekijöiden menestymistä tai työmotivaatiota ei osaa selittää, vaikka kuin 

osallistuu työskentelyyn ja keskusteluihin heidän kanssaan.  

5.3 Henkilöstön kehittäminen 

”Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara” slogan on täysin turha, jos henkilöstön 

eteen ei oikeasti tehdä konkreettisia asioita painotettiin yhdessä haastattelussa. 

Edellisessä luvussa käytiin läpi motivaatiota ja henkilöstön sitoutumista yrityksen 

tavoitteisiin. Ne on oltava näkyvissä käytännön työskentelyssä mahdollistaakseen 

yrityksen ja henkilöstön kehittymisen. Valitun suunnan mukaan yrityksen henkilöstön 

tietoja ja taitoja kehitetään toimimaan yrityksen kehittymisen eteen.  

Toisessa haastattelussa todettiin yrityksen kohdanneen ylivoimaisia esteitä 

globaaleilla markkinoilla keskinkertaisella osaamisella kilpaillessa. Yrityksen johdon 

ja työntekijöiden kyvyt eivät riittäneet globaaleja toimijoita vastaan kilpailussa 

kannattavalla tavalla. Kysymystä kyvykkäistä työntekijöistä voidaan lähestyä ainakin 

kahdella tavalla yritysten kehittämisen osalta. Yhtenä vaihtoehtona on yrittää palkata 

kyvykkäitä työntekijöitä yritykseen ja toisena on olemassa olevien työntekijöiden 

tietojen ja taitojen kehittäminen yrityksen tavoitteiden täyttämiseksi.  

Oikeiden ihmisten löytäminen ja yritykseen saaminen nousi jokaisessa haastattelussa 

yhdeksi tärkeäksi yrityksen menestymisen ja kasvamisen edellytykseksi. Yhdessä 

yrityksessä korostetiin hyvän työnantajamielikuvan olevan yhtenä keskeisenä 

yrityksen arvona, jonka mukaan perusteella tehdään päivittäisiä päätöksiä. 

Työnantajamielikuvaa on rakennettu toimimalla inhimillisesti ottaen huomioon 
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työntekijät ja asiakkaat. Lisäksi yrityksessä tavoitteena on olla alan edelläkävijä, 

jolloin ihmiset haluavat liittyä edelläkävijän joukkoon.  

Toisen yrityksen operationaalista toimintaa johtava esitti suurimmaksi haasteekseen 

tarjolla olevien työntekijöiden osaamisen puutteet ja resurssien niukkuuden palkata 

kansainvälisiltä markkinoilta haluamiaan työntekijöitä. Toisin sanoen haastatelun 

perusteella yrityksessä lähestytään työntekijöiden palkkausta edellä kerrottua yritystä 

resurssilähteisemmin ajatellen. Osaltaan resurssilähtöisen ajattelutavan aiheuttaa 

yrityksen taloudellinen tilanne, eli yritys on kasvanut tähän asti lähinnä rahoittajien 

rahoilla liikevaihdon alkaessa kerääntyä vasta lähiaikoina. 

Haastatteluiden sävyeroja huippuosaajien saamisesta yritykseen voi kärjistää 

toteamalla ensimmäisen yrityksen luottavan huippuosaajien tuovan yrityksessä 

työskennellessä rahat palkanmaksamiseen, kun taas jälkimmäisessä yrityksessä 

työntekijät nähdään vain kuluina yritykselle. Huomioitava on tietysti palkkojen 

maksun tapahtuvan etupainoitteisesti, kun taas työn kautta muodostamat tulot ovat 

jälkipainotteisia. Eroa käsitellään vielä hieman lisää luvussa 5.6 Kassavirran logiikka.  

Ajallisen kohdistamisen ja markkinoinnin eroista keskusteltiin myös teknisten 

ratkaisujen kehittämisen osalta. Haastateltava kertoi perinteisen suomalaisen tavan 

olevan tuotteen kehittäminen piilossa, jonka jälkeen sitä yritetään markkinoida. 

Haastateltava kaipasi suurempaa roolia markkinointisuuntaisuudelle ja 

markkinaimuun keskittyvälle tuotekehitykselle. Markkinaimuun perustuvassa 

lähestymistavassa yritetään löytää markkinoilta tarpeet myymällä alkuun pelkkää 

ideaa tuotteesta. Markkinoilta kysynnän löytämisen jälkeen yrityksessä aloitetaan 

tuotteen todellinen kehittäminen markkinoilla menestyäkseen. Näin tuotekehitystä ja 

oppimista voi suunnata todellista arvoa asiakkaille muodostavaan suuntaan.  

Vastaavasti ideaa myymällä voi saada erinomaisia työntekijöitä jopa kansainvälisiltä 

työntekijämarkkinoilta yritykseen. Idean perusteella yritykseen houkutellut työntekijät 

saattavat kuitenin vaatia osan yrityksestä, jos he kantavat osan yrityksen riskistä 

rahoituksen riittämättömyyden vuoksi. Yrityksen omistajat joutuvat näin miettimäään 

millä tavalla yritykseen hankitaan osaamista työntekijämarkkinoilta. Vaihtoehtona 
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työntekijöiden palkkaamiseen on hankkia rahoitusta, jolloin rahoittajat vaativat usein 

vakuudet takaisinmaksun varmistamiseen.  

Työnhakijoita löydettyä on vielä päätettävä kenet yritykseen palkataan. Yhdessä 

haastateltavassa yrityksessä rekrytointi oli jaettu kahden johtajan vastuulle, jolloin 

toinen arvioi henkilön yleistaitojen ja asenteen osuutta. Työnjohtaja puolestaan arvioi 

työnhakijan kykyjä suorittua erityisosaamista vaativista työtehtävistä. Hakijan 

palkkaamiseen vaadittiin näin molempien johtajien hyväksyntä palkkaamisesta. 

Rekrytoinnin lisäksi yrityksen kehittymiseen liittyen on tärkeää henkilöstön jatkuva 

kehittyminen motivaatiot huomioiden. Seuraavaksi syvennytään yrityksessä tietojen ja 

taitojen kehittämiseen kehityssuunnitelman osana. 

Kuva 11. Työntekijöiden hyvinvointi työssä viihtymisen lähtökohtana mukaisesti 

työntekijöiden kehittymisen ylimpänä vaiheena on työn merkittävyys. Haastatteluissa 

korostui erityisesti itse työstä motivoitumisen olevan ensisijainen edellytys 

viihtymiselle ja kehittymiselle. Yksi haastateltava totesi:  

”Se haluaa päästä tuonne, niin mitä se henkilö itse on valmis 

tekemään, jotta se pääsis sinne. Ko se ajattelumalli, että firma 

tekee sen, että firma laittaa kurssille ja firma opettaa sille. Ei 

kellekään voi mitään opettaa, jos se ei oo valmis oppimaan.” 

Yrityksen on näin ollen vaikea pakottaa työntekijöitään kehittymään ja etenemään 

urallaan. Yllä olevan kommentin perusteella saatava hieman synkkä kuva henkilöstön 

kehittämisestä ei kuitenkaan tarvitse olla täysin toivoton. Edellisessä luvussa kerrottiin 

kuinka motivaation löytymisen kautta voi ihmisiä oma-aloitteisuuteen myös 

kehittymisen suhteen. Näin ollen kehittymisen ensimmäiseksi osa on 

tarkoituksenmukaisuus. 

Työn tarkoituksenmukaisuuden myötä myös muut motivaation elementit on 

huomioitava olevan kehittymistä tukevia tai vähintäänkin neutraaleja kehittymisen 

suhteen. Herzberg ym. (1959) esittivät muun muassa palkkioiden olevan motivaation 

kannalta niin sanottuja hygieniatekijöitä, jolloin niiden puuttuminen laskee 

motivaatiota kuitenkaan suurinakaan palkkioina nostamatta huomattavasti 
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motivaatiota. Rynes, Gerhard ja Minette (2004) kritisoivat Herzbergin haastatteluihin 

perustuvaa tutkimusta osoittamalla ihmisille olevan tyypillistä vastata joihinkin 

kysymyksiin eritavalla, kuin he todellisuudessa toimivat. Haastatteluiden mukaan työn 

hygieenitekijät on välttämätön järjestää, vaikka pitkällä aikavälillä varsinainen 

motivoituminen rakentuu työn tarkoituksenmukaisuudesta ja työstä saatavasta 

kiitoksesta.  

Miten yrityksen edistävät henkilöstön kehittymistä, kun heillä on oma tahto kehittyä? 

Työpaikan kulttuurista ja kehittymisen ilmapiirit voisivat olla motivoitumisen ja 

kehittymisen taustalla vaikuttavia asioita, mutta haastatteluissa huomattavan selkeästi 

ja konkreettisesti keskustelut siirtyivät tietojohtamisen osa-alueelle henkilöstön 

kehittymisen suhteen. Kirjallisuuskatsauksen perusteella tietojohtamiseen keskeisesti 

kuuluva tiedon muodostaminen ja tiedon esiintymisen muodot näyttäytyvät 

keskeisissä rooleissa. Seuraavaksi syvennytään tiedon muodostamisen käytäntöihin 

haastatteluaineistossa sekä tiedon sisällyttämistä yrityksen eri osa-alueisiin kasvua 

mahdollistaakseen.  

 

Kuva 12. Henkilöstön kautta yrityksen kehittäminen 

5.3.1 Tietojohtamisen SECI -mallin mukainen toiminta  

Yrityksien kehittymisen kannalta työntekijöiden kyvykkyys, eli tiedot ja taidot, ovat 

keskeisessä osassa menestymisessä. Kirjallisuuskatsauksessa tiedon todettiin 

jakautuvan hiljaiseen ja eksplisiittiseen tietoon. Tiedon jakamisen ja hyödyntämisen 

käytännöt vaihtelevat. Haastatteluissa ilmeni yrityksistä käytäntöjä, joilla tietoa 

yritettiin jakaa erilaisten käytäntöjen kautta. Yksikään haastateltava ei suoraan 

käyttänyt tietojohtamisen sanaa kuvatessaan käytäntöjä, mutta kirjallisuuskatsauksen 

perusteella käytännöissä yritetään hakea kuitenkin tietojohtamisen toimintatapoja.  
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Nonakan (1995) esittämän tiedon muodostumisen neljävaiheisen mallin mukaisesti. 

Hiljaista tietoa sosialisoivia käytäntöjä ilmeni haastattelussa muun muassa uusien 

työntekijöiden työparien nimeämisen muodossa. Vanha työntekijä toimii näin uudelle 

työntekijälle opastajan roolissa jakaen uudelle työntekijälle hiljaista tietoa tehtävien 

suorittamisesta ja yrityksen toimintatavoista. Uudella työntekijällä on näin nimetyn 

ohjaajan muodossa helppo tapa löytää tietoa työskentelyssä tarvittaviin asioihin, sekä 

mahdollisesti oppia yrityksen käytäntöjä työpariltaan.  

Lisäksi hiljaisen tiedon sosialisoinnin käytäntöinä nousi esille projektitiimeiksi 

organisointu työskentelytapa. Yrityksen projekteihin määritellään osallistujat, alku ja 

loppu. Näin ollen projektin ajan projektin jäsenet työskentelevät tiiviissä yhteistyössä 

jakaen työhön liittyvää hiljaista tietoa työskentelyn ajan keskenään. Seuraavaan 

projektiin siirtyessään he voivat viedä eteenpäin edellisessä tiimissä oppimiaan asioita.  

Kolmantena hiljaisen tiedon jakamisen käytäntönä kerrottiin viikkopalavereista 

yrityksessä paikkakuntakohtaisesti, sekä toimikuvaryhmittäin videoyhteyksien kautta.  

Työpareittain organisoidussa työskentelyssä myyjä ja käytännön työn toteuttaja 

kommunikoivat keskenään tiiviimmin tehtävistä töistään ja kokoontuvat viikoittain 

yrityksen tarjoamalle aamupalalle kohtaamaan muita paikkakunnalla työskenteleviä 

työpareja. Yrityksen johtaja kertoi ihmisten kohtaamisten järjestämisen olevan 

keskeisenä osana yrityksen kehittämisen keinoista.  

Toisessa haastatteluissa työntekijöiden keskinäistä kohtaamista sivuttiin 

työntekijöiden vapaudesta keskustellessa. Työntekijät saavat yrityksessä päättää työn 

järjestämisen, mutta toiveena on suunnilleen tiettyihin aikoihin päivästä työpaikalla 

oleminen. Liukuvasta työajasta huolimatta työntekijät kuitenkin kohtaavat päivittäin 

työkavereitaan jakaen samalla hiljaista tietoa keskenään.  

Hiljaisesta tiedosta eksplisiittiseen tietoon muuntamisen käytäntöjä esiintyi yrityksissä 

muun muassa raportointikäytäntöjen kautta. Raportoimattomuus voidaan joskus nähdä 

organisaation joustavuutena, kuten yhdessä haastattelussa tuli esille yrityksen 

luovuttua asiakastiedonhallintajärjestelmästään tarpeettomana ja vähän käytettynä. 

Yrityksen laajentuessa systemaattisen tiedon hallitsemisen puute koettiin kuitenkin 
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yrityksen johtamisen kannalta suureksi ongelmaksi. Ongelmaa itsenäisesti toimivien 

myyjien kannustamiseen tiedon jakamiseen ei ole yrityksessä vielä ratkaistu.  

Toisessa yrityksessä käytetään päivittäin verkossa toimivia toimisto-ohjelmia 

työntekijöiden tekemisten kirjaamiseen ja ohjeiden jakamiseen. Jokaisen työntekijän 

velvollisuus on kirjata henkilökohtaisesti työsuoritteensa palveluun, jolloin he näkevät 

myös muiden työntekijöiden suoritukset. Kirjauksia ei ole haluttu automatisoida, jotta 

työntekijät ohjataan katsomaan samalla numeroita kirjatessaan omat suoritteet 

järjestelmään.  

Haastattelussa tiedon jakamisessa korostettiin johtajilla olevan keskeinen rooli 

esimerkin näyttämisen kautta. Haastateltavan mukaaan nykyajan yrityksissä salaista 

tietoa ovat ainoastaan lain määrittelemät tiedot kuten henkilötiedot. Vahvalla 

avoimuuden korostamisella haastateltava antaa työntekijöiden ymmärtää 

kokonaisuuden rakentumisessa tiedon avoimuuden olevan yrityksen menestymisen 

kannalta paras työskentelytapa.  

Eksplisiittisestä tiedosta käyttötarkotukseen soveltuvaksi tiedoksi muuttamista löytyy 

yrityksistä muun muassa tehtäväkuvaittain tehdyistä työskentelyä helpottavista 

pelikirjoista. Yrityksessä pelikirjat auttavat perehdyttäessä uusia työntekijöitä, joita on 

tähän asti palkattu keskimäärin kolmen viikon välein yritykseen. Pelikirjojen tiedot 

palvelevat myös vanhempia työntekijöitä parhaiden käytäntöjen levittämisen kautta. 

Pelikirjat sisältävät näin yleistiedosta käyttötarkoitukseen muokattua tietoa. 

Eksplisiittisestä tiedosta hiljaiseksi tiedoksi muuttamista esiintyi yhdessä 

haastattelussa kehoituksena työntekijöille opiskella projektien väliin jäävällä ajalla. 

Alan kirjallisuutta lukemalla työntekijän osaaminen kasvaa, joten opittuja tietoja 

voidaan hyödyntää työntekijän liittyessä seuraaviin projekteihin. Lukemiseen 

liittyvänä yleisohjeena korostui ohje miettiä artikkeleista tai kirjoista luettavan sisällön 

merkitystä käytännön elämän kannalta. Näin lukiessa esimerkiksi tutkimustuloksia 

niistä tulee hyödyllisiä sovellettaessa niitä käytännön työskentelyyn.  
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5.3.2 Tiedon ja osaamisen sisällyttäminen artefakteihin 

Kirjallisuudessa hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon lisäksi mainittiin kolmantena 

vaihtoehtona artefakteihin sisällytetyn tiedon. Artefakteihin sisällytettyä tietoa voi 

käyttää, vaikka ei täysin ymmärrä miten käytettävä tieto on muodostettu. Tämän 

tapaista tiedon sisällyttämistä yrityksen toimintaan voidaan havaita ainakin kahdesta 

haastatellusta yrityksestä modulaarisen suunnittelun kautta.  

Kahden yrityksen teknologisesti edistykselliset tuotteet on rakennettu toisiinsa 

liittyvistä osioista, eli moduuleista. Moduuleita yhdistelemällä tuotetta voidaan 

mukauttaa erilaiseen käyttötarkoitukseen. Toisin sanoen, asiakas voi tarpeiden 

laajettua ostaa tuotteeseen uuden moduulin tarvitsematta uusia kokonaan käytössä 

olevaa laitetta. Modulaaristen tuotteiden suunnittelussa ja rakentamisessa yksittäisen 

moduulin kehittäminen ei vaadi täysin yksityiskohtaisesti kaikkien muiden moduulien 

tuntemista. Näin eri moduulien parissa työskenteleville voi riittää muiden moduulien 

pääpiirteiden tunteminen sekä moduuleja yhdistävien rajapintojen tunteminen.  

Modulaarisen tuotteen kehittämisessä suunnittelun työtä voidaan mahdollisesti 

tehostaa ja nopeuttaa yksittäisiin moduuleihin tehtävien päivitysten saamista 

markkinoille. Kuva 13. Modulaarinen kehittäminen visualisoi vielä moduulien 

kehitystyö, eli sarakkeet kuvaavat moduuleja ja rivit moduulista kehitettyä versiota. 

Sarakkeiden välillä rajapinnat säilyvät samoina, joten yritys voi kehittää esimerkiksi 

moduuli kerrallaan tuotteestaan paremman koko tuotteen kehittämisen sijaan.  

Yhdessä haastattelussa korostui mahdollisena riskinä yritykselle henkilöitynyttä 

tietoa. Aikaisemmin kerrotun tietojohtamisen mallin mukaisesti tietoa olisi tarpeen 

yrityksessä sosialisoida ja saada kirjalliseen muotoon. Yrityksen tuote on rakennettu 

modulaariseksi, joten yhtenä vaihtoehtona tiedon jakamiseen voisi olla moduuleista 

seuraavien versioiden rakentaminen työskentely tiimeiksi organisoimalla, jolloin 

ohjattaisiin moduulikohtaisesti hiljaisen tiedon sosialisointia ja muuntamista 

kirjalliseen muotoon tiimin toimesta.  

Fyysisten tuotteiden modulaarisuuden lisäksi yrityksissä oltiin toteuttamassa 

internetin kautta toimivaa palvelualustaa tarjoamaan asiakkaille toimintaympäristöä 
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käyttöön samalla mahdollisesti sitouttaen asiakasta pidempiaikaiseksi asiakkaaksi 

järjestelmän vaihtamiseen liittyvien vaihtokustannusten kautta. Yksittäisen fyysisen 

tuotteen vanhettua asiakas voi ostaa korvaavan keneltä tahansa markkinoiden 

toimijalta, mutta käytöstä kertyvän tiedon siirtäminen ja uuden järjestelmän 

opetteleminen voi käytännössä nostaa kynnystä vaihtaa tuotetta kilpaileviin tuotteisiin.  

Yhtenä riskinä tuotekehityksessä voi olla artefakteihin sisällytetyn tiedon katoaminen 

pikkuhiljaa unohtamalla miksi moduulit on rakennettu tietyllä tavalla. Näin ollen 

modulaarisen suunnittelun tehokkuudesta huolimatta tiedon häviämisen riskejä 

pienentääkseen erikoisosaamisiin liittyvää tietoa olisi hyvä jakaa useamman ihmisen 

kesken yrityksen sisällä, jolloin osa vanhojen virheiden uusimisesta voidaan välttää.   

 

Kuva 13. Modulaarinen kehittäminen 

Modulaarisessa tuotteessa ideoiden kokeileminen voi olla helpompaa verrattuna 

tuotteeseen, johon ei voida lisätä yksittäisiä uusia moduuleja. Ei modulaarisissa 

tuotteissa voi joutua muuttamaan koko tuotetta ja tuotantoa, kun taas modulaariseen 

tuotteessa on suunnitellut rajapinnat uusien moduulien lisäämistä varten. Haastateltava 

korosti heidän työntekijöillään olevan täysi mahdollisuus ideoida uusia asioita. Uuden 

idean vaikuttaessa hyvältä sitä kehitetään systemaattisesti eteenpäin valmiiksi 

tuotteeksi tai moduuliksi nykyiseen tuoteperheeseen.  

Kirjallisuudessa Veryzer (1998) mukaan keksintö voidaan arvioida teknisyyden ja 

kaupallisuuden perusteella (katso Kuva 14), sekä lähteä kehittämään tuotetta eteenpäin 

vaiheittain. Heidän esityksessään ideaa testataan ja kehitetään alusta asti markkinoiden 

ja teknisen testaamisen avulla. Vaiheet pääpiirteissään ovat alusta skaalautuvaan 

kaupallistamiseen järjestyksessä dynaaminen ajelehtiminen, ideoiden lähentyminen, 

mallintaminen, alustava suunnittelu, projektin jatkumisen määrittely alustavan 
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valmistelun vaiheessa, formaali prototyyppi, vaihtoehtojen testaaminen ja suunnittelu 

sekä prototyyppien rakentaminen ja kaupallistaminen (katso Kuva 15).  

 

Kuva 14. Keksinnön innovatiivisuuden arvioinnin matriisi (Veryzer 1998: 307) 

 

Kuva 15. Ideasta kaupallistamiseen kehittämisen vaiheita 
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5.4 Arvolupaus asiakkaalle 

5.4.1 Asiakkaalle luotava arvo (Teece 2010; Morris, Schiendehutte & Allen 2005) 

Haastatelluissa yrityksissä arvotarjoomissa ja tavoissa kertoa niistä oli eroja. Kolmessa 

neljästä yrityksen taustoista perustui teknologiseen innovaatioon, jota tarjottiin 

asiakkaan ongelmien ratkaisuksi. Käytännössä haastatellut yritykset myyvät kuitenkin 

kokonaispalveluratkaisua yhdessä teknisen keksinnön lisäksi.  

Yksi neljästä yrityksistä poikkesi merkittävästi tarjooman standardisointia 

tarkastellessa. Yrityksen strategiana on tarjota erikoisosaamista palveluna siinä 

tilanteessa, kun markkinoilta ei löydy ongelmaan valmista toimivaa ratkaisua. Näin 

ollen yrityksen jokainen asiakastapaus on yksilöllinen, kun toisilla haastateltavilla 

pääasiassa tarjooma rakennetaan suurimmalle osalle asiakkaista säännöllisemmin 

valituista osista. Yksi haastateltava ihmetteli joidenkin asiakkaiden pyytäessä pilotteja 

asioista, joita he ovat tehneet jo satoja tai jopa tuhansia kertoja aikaisemmin.  

 

Kuva 16. Tarjooman muokattavuus  

Yrityksen perustus vaiheessa ja täysin uutta suuntaa hakiessa voi tarjooman 

muokattavuuteen tehtäviä muutoksia joutua pohtimaan. Pääasiassa yrityksen on 

haastatteluiden perusteella valitttava suunta ja toteuttaa valittua strategiaa 

mahdollistaakseen kehittymisen valitun suunnan mukaisesti. Näkemystä vahvistaa 

myös kirjallisuudessa esitetyt näkemykset yritysken arvojen ja vision pysyvyydestä 

(Collins ja Porras 1996), sekä oppimis- ja kokemuskäyrien vaikutuksen merkitykset 

työntekemisen tehokkuuteen (Massingham ja Massingham 2014: 228 – 229). Toisin 

sanoen yrityksen pitkän aikavälin kilpailuedut kasvat toiminnan hioutuessa 

kokemuksen kertyttyä, jolloin kilpailijoiden on vaikea vallata markkinoita ilman 

merkittäviä innovaatioita.  
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Täysin yksilöllisten palveluiden myyvässä yrityksessä voi kasvun osalta ilmetä 

haasteita uusien työntekijöiden palkkaamisen osalta. Modulaarisen tarjooman 

yrityksessä voidaan helpommin palkata uusia työntekijöitä hoitamaan joitain kapea-

alaisempia tehtäviä, jolloin uusien työntekijöiden osaamisvaatimukset eivät ole 

alkuvaiheessa valtavan korkeat. Yksilöllisiä töitä myydessä yrityksen osaamista 

voidaan yrittää kehittää systemaattisesti toimintamalleja kehittämällä. Systemaattisten 

toimintatapojen kautta palvelu asiakkaalle voi olla yksilöllinen, vaikka yrityksen 

sisäiset toimitatavat voivat noudattaa vakiintuneita käytäntöjä. Tarjooman sisällöstä 

kannattaa haastatteluiden perusteella tehdä päätös yleisestä suunnasta. Toisin sanoen 

pienten yritysten voi olla vaikea kehittää yhtä aikaa monenlaista tarjoomaa. 

Globalisaation vuoksi Suomessa voi olla vaikea kilpailla fyysisten tuotteiden 

massavalmistuksessa, joten vaihtoehtona voi olla maailmanlaajuisille markkinoille 

suunnatessa modulaaristen tuotteiden valmistaminen. Näin asiakkaille voidaan 

mahdollisesti tarjota tarkemmin tarpeita vastaava kokonaisuus säästäen samalla 

turhien osien toimittamisen kustannuksia tuotannosta ja logistiikasta.  

Toisaalta yksittäisen erikospalvelun myynti voi olla avain menestykseen pystyessään 

kilpailla kapealla toimintasektorilla ilman kilpailijoiden sopimista samalle sektorille. 

Yksi haastateltavista kertoi yrityksensä keskittyneen vain erikoisratkaisujen 

tarjoamiseen asiakkaille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaille ei ole 

markkinoilla tarjolla valmisratkaisuja. Näin ollen heidän on palvelua halutessaan 

oltava valmiita maksamaan erikoispalvelusta.  

5.4.2 Asiakkaiden tunteminen ja tarjoaman kohdistaminen  

Yhtenä merkittävänä kasvun edellytyksenä yrityksille on tärkeimpien asiakkaiden ja 

potentiaalisten asiakkaiden tunteminen. Haastatteluiden perusteella asiakkaisiin on 

yritetty tutustua eri tavoilla. Ensimmäisessä haastattelussa ilmeni yrityksen johdolla ja 

hallituksella olevan merkittävä rooli uusien asiakassuhteiden löytämisessä. Yrityksen 

hallitukseen on etsitty valmiiksi verkostoituneita ihmisiä, sekä hallituksen kanssa on 

osallistuttu toimialan tärkeimpiin tapahtumiseen ja vientimatkoille. Toisin sanoen 

yrityksen hallitus on osittain osallistunut jopa yrityksen operatiiviseen 

asiakashankintaan saamatta siitä suoraa palkkaa.  
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Toisen yrityksen alkuvaiheessa yrityksen hallitus on käytännössä ollut alkuvaiheessa 

myös operatiivinen johto. Yrityksessä ei alkuvaiheessa ollut varsinaista 

hallitustyöskentelyä. Johto osasi alkuvaiheessa määritellä yrityksen asiakasryhmällä 

olevan riittävän laaja ongelma, johon yrityksellä oli tarjota ratkaisu. 

 Käytännössä ratkaisu tarkoittaa Suomen markkinoilla satojen miljoonien eurojen 

säästöpotentiaalia asiakkaiden kustannuksista. Suomen markkinoiden lisäksi samaa 

ratkaisua on mahdollista tarjota useille muille markkinoille, joten kasvu ei rajoitu 

markkinoiden pienuuteen. Potentiaalisista asiakkaista yritys voi saada selkeän listan, 

joten yritys voi keskittää myynnin tarkasti heille yleisen tunnettavuuden kasvattamisen 

sijaan. Toisaalta yleinen tunnettavuus voi parantaa hyvien työntekijöiden ja 

yhteistyökumppaneiden löytämistä.  

Asiantuntijapalvelua myyvän yrityksen asiakassuhteet perustuivat yrittäjän 

henkilökohtaisiin suhteisiin. Kaikki kaupat olivat syntyneet yrittäjän ja asiakkaiden 

luottamukseen perustuen. Luottamuksen merkitys korostui haastattelussa, sillä kyse 

oli asiakkaille suurista investoinneista ilman takuuta investoinnin hyödyistä. 

Yrityksessä ei ole tehty suoramyyntiä ollenkaan historian aikana. Yksittäisen henkilön 

kautta muodostuvaan liikevaihtoon sisältyy suuri riski kasvun jatkumisen suhteen. 

Asiakkaalle yksittäinen yhdyshenkilö projektin aikana on helppo kommunikoinnin 

osalta, mutta myynnin kasvattaminen yksittäisen henkilön työpanoksen kautta on 

hidasta. Näin ollen projektijohtamisen ja myynnin tehtäviä olisi jaettava useamman 

henkilön hoidettavaksi yrityksen kasvun jatkumiseksi.  

Luottamukseen perustuvan myynnin kasvattamiseksi tulevaisuudessa on myyntiä 

löydettävä uusien myyjien kautta. Uudet myyjät voivat toimia samalla tavalla 

itsenäisinä myyjinä, tai vaihtoehtona on myyntitiimien perustaminen, jossa tehtäviä 

jaetaan myynnin ja projektijohtamisen osalta mahdollistaakseen tulevan kasvun. 

Uusien myyjien taitojen kehittyminen vaatii oppimista ja kouluttautumista 

erityisosaamista vaativasta tehtävästä suoriutuakseen. Pitkään alalla toimineella 

myyjällä on huomattavasti hiljaista tietoa, jonka jakaminen myyntiorganisaation 

rakentamiseksi on keskeisessä osassa uusien myyntekijöiden onnistumisen kannalta.  
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Uuden myyjän palkkaamisen myötä perustettavassa myyntitiimissä kokenut myyjä 

jakaa tietoa projektin aikana asiakkaiden hankkimiseen liittyen uudelle myyjälle. 

Myyntitiimissä uuden ja vanhan myyjän tehtävät jaetaan tapauskohtaisesti. (ks. Kuva 

17.)  Vaihtoehdon mahdolliseksi ongelmaksi saattaa kuitenkin muodostua asiakkaalle 

näkyvä epäselvyys yhteyshenkilöiden roolien osalta, sekä vaikeudet jakaa myyjien 

tehtäviä järkevällä tavalla myyntitiimin sisällä. Tehtäväkuvien ongelmiin löytyvien 

ratkaisujen kautta positiivisina puolina myyntitiimissä voi nähdä intensiivisen 

työskentelyn kautta nopean hiljaisen tiedon jakamisen uuden ja vanhan myyjän välillä. 

Kirjallisuuden perusteella uudelle työntekijälle kannattaa järjestää nopea 

kokonaisvaltaisen oppimisen mahdollisuudet alkuvaiheessa parhaiden tulosten 

aikaansaamiseksi (Massingham ja Massingham 2014).  

Yrityksen käytäntönä on ollut teknisen toteutuksen osalta uusien työntekijöiden 

palkkaamisessa työntekijöiden ryhmittäminen tiimeihin, joissa uusilla työntekijöillä 

on auttamassa vanhempi työntekijä. Näin ollen myyntitiimin perustaminen noudattaisi 

olemassa olevaa käytäntöä yrityksessä. Hieman kokemusta saatuaan uudet myyjille 

olisi mahdollista antaa vastuuta itsenäisenä myyjänä ja projektijohtajana omien 

asiakkaiden osalta (ks. Kuva 18). Toisaalta tämä vaihtoehto on mahdollista jo alusta 

alkaen, mutta sen aikana vanhemmalta myyjältä saatava tuki voi olla pienempää 

myyntiprosessissa kehittymisen aikana.  

 

Kuva 17. Myyjän hiljaisen tiedon jakaminen myyntitiimin perustamisen avulla 
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Asiakkaiden tuntemisen rakentamisessa kommunikaation laatu on tärkeää. 

Haastateltava johtaja oli hoitanut yrityksessä pääasiallisen kommunikoinnin 

asiakasyrityksen johdon suuntaan. Johtajan kerrottua asiakkaille aikeensa lähteä 

yrityksestä ovat asiakkat ilmaisseet pelkonsa johtajien tasolla käytävän 

kommuikaation kehittymisestä. Kuva 19 visualisoi yritysten projektin 

kommunikoinnin tasoja. Johtajat päättävät suurista linjauksista ja operatiivisella 

tasolla tehdään käytännön työt, sekä kommunikoidaan käytännön asioista.  

 

Kuva 18. Myynnin kasvattaminen uusien myyjien muodostamien asiakassuhteiden kautta 

 

Kuva 19. Asiakasprojektin kommunikoinnin tasot 
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Asiakkaiden tuntemisesta keskustellessa nousi esille asiakaslähtöisyyden ja 

asiakaskeskeisyyden ero. Nopeasti kasvanut yritys keskittyi aktiivisesti menemään 

fyysisesti asiakkaiden luokse, eli olivat erityisesti asiakaskeskeisiä. Asiakkaiden 

päättäjien tapaamisia mitataan yrityksessä viikkokohtaisesti myyjien tavoitteina. 

Asiakaslähtöisyydessä yritykset puolestaan yrittävät saada asiakkaalta tietoa tarpeiden 

muutoksista ja reagoida niihin ehkä hieman asiakaskeskeisyyttä passiivisemmin. 

Asiakaskeskeisyydessä asiakkaiden reaktioita ehdotettuihin tarjouksiin tarkastellaan ja 

kehitetään tarjoomaa havaintojen perusteella eteenpäin. Näin ollen 

asiakaskeskeisyydessä myyjä voi vaikuttaa huomattavalla tavalla 

asiakaskommunikaation nopeuteen ja näin ollen myös yrityksen kehittymiseen.  

Aktiivisella myyntityöllä on osaltaan vaikutusta haastatellun yrityksen kasvuvauhtiin. 

Passiivisemmin uusia asiakkaita etsivän yrityksen kasvu on puolestaan hidastunut 

huomattavasti nopean kasvupyrähdyksen jälkeen, kun taas aktiivista myyntiä tekevä 

yritys on kasvanut maantieteellisesti eri alueilla moninkertaiseksi liikevaihdon tai 

henkilöstömäärän mukaan mitattuna. Passiivisesti myyntiä tehnyt haastateltava 

perusteli toimintatapaa asiakkaisiin rakennettavan pitkäaikaisen luottamuksen 

rakentumisen olevan myynnin perustana heidän toiminnassaan. Luottamukseen 

perustuva myynti vaatii pitkäaikaista suhdetta asiakkaisiin, mutta uusien 

potentiaalisten asiakkaiden löytäminen olisi mahdollista aktiivisen myynnin kautta.  

5.4.3 Erottautuminen kilpailijoista markkinoille asemoitumisella  

Markkinoille asemoitumispäätökset tehdään lähtökohtaisesti yrityksen arvojen 

perusteella. Asemoitumisisessa on tunnettava tärkeimmät asiakkaat sekä tavoiteltavat 

asiakkaat. Heidän tarpeiden tuntemisen perusteella voidaan rakentaa yrityksen 

toiminta vastaamaan tarpeita.  

Asemoitumisesta markkinoille heräsi haastateltavalla mielipiteitä suomalaisten 

kyvyttömyydestä rakentaa markkinaimua. Rakennettavat näennäisesti älykkäät 

tuotteet eivät riitä menestymiseen, vaan yrityksen on lisäksi osattava sovittaa koko 

yrityksen liiketoimintamalli, sekä erityisesti myyntikanavat yhteen sopiviksi kasvua 

aikaansaadakseen.  
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Jokainen haastateltava kertoi asemoitumisestaan markkinoilla suhteessa kilpailijoihin. 

Yritysten asemoitumiseen liittyi aseman valinta, jossa he eivät olleet havainneet täysin 

suoraa kilpailua heidän toimialallaan. Kaksi haastatelluista asemoitui selkeästi 

teollisuuden suurten toimijoiden ja käsityöläisten välimaastoon tarjoten käsin tehtävää 

työtä laadukkaampaa ratkaisua huomattavasti suuria teollisuusautomaatiota sisältäviä 

kilpailijoita edullisemmin.  

Yksi tutkimuksen yrityksistä on rakennettu teknisen patentin ympärille, joten suoria 

kilpailijoita ei Euroopan markkinoilta yritykselle löydy. Toinen yritys puolesta tarjoaa 

selkeästi erikoisratkaisuja yksittäisille asiakkaille, joten he kilpailevat suoraan muiden 

erikoispalvelua myyvien yritysten kanssa. Tärkeimpänä kilpailutekijän on alueen 

tärkeimpien toimijoiden tunteminen sekä näytöt laadukkaasti toteutetuista 

aikaisemmista projekteista.  

Kaikkien haastateltujen yritysten osalta kilpailua markkinoilla on olemassa, mutta 

jokainen haastateltava yritys pystyi määritellä eroavaisuuksia kilpailijoista. Pääasiassa 

kilpailu ei ollut täysin suoraa, vaan kilpailijat tarjoavat hieman erilaiseen tarpeeseen 

mukautettuja ratkaisuja. Osaltaan erilaisuus on mahdollistanut yritysten kasvamisen.  

Kehityssuunnitelmaa yritykselle rakentaessa voi olla tarpeen miettiä miten yritys 

oikeasti eroaa kilpailijoista ja onko millaisin keinoin yritys pystyy erottua jatkossa 

asiakkaiden silmissä kilpailevista yrityksistä. Asiakkaiden tarpeiden parempi 

täyttäminen voi vaatia innovatiivisuutta yrityksestä, joten kilpailijoista 

erottautumiseksi voidaan yrittää kyseenalaistaa muun muassa toimialan yleistä 

kustannusrakennetta, toimialan fyysisten tuotteiden ja palveluiden suhdetta, 

hinnoittelua, logistiikkaa, myyntiä ja niin edelleen.  

5.4.4 Kestävät kassavirrat arvotarjooman rakentamisen kautta 

Yrityksen arvotarjoomaan liittyy yhtenä osana asiakkaan maksama hinta. Kahdessa 

haastatellussa yrityksessä oli mietitty perinteisestä yksittäiskauppojen tekemisestä 

painopisteen siirtämistä kuukausi- ja käyttöperusteiseenhinnoitteluun samalla sitoen 

osaltaan palvelua keskeisempään osaan kokonaistarjoomaa. Kertamaksuun 

perustuvassa hinnoittelussa eroja syntyy rahavirtojen ajallisen kohdistamisen 
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aiheuttamista riskeistä tuotteesta saatavan hinnan osalta, sekä käyttöpääoman kasvun 

osalta. Toisaalta käyttöön perustuvassa maksussa asiakas sitoutetaan pidemmäksi 

ajaksi yhteistyöhön yrityksen kanssa, jolloin yrityksellä kannusteet rakentaa kestävä 

tuote on korkeampi. Näin ollen laadukasta tuotetta tarjotessa yritys voi mahdollisesti 

erottua kilpailijoistaan tarjottavan tuotteen laatumielikuvan suhteen. 

Kestävän laitteen rakentamisen intressi yhdistettynä tuotteen modulaarisuuteen voi 

parantaa asiakkaan ja valmistajan resurssien tehokkaampaa tuotteen käyttämisestä 

saatavaa hyötyä. Tuotteiden modulaarisuuden avulla yrityksillä on mahdollisuus 

myydä asiakkaille paremmin tarpeisiin sopiva kokonaisuus, sekä mahdollisuus vaihtaa 

tuotteesta kuluvat osat uusiin. Sitran (2014) tilaaman raportin mukaisesti edellä 

kuvatun kaltaisen kiertotalouden vuosittainen potentiaali suomalaisille yrityksille 

arvioidaan olevan 1,5 – 2,5 miljardia euroa vuosittain.  

Yrityksen tasolla liiketoimintamallien modulaarisuus on kuitenkin mietittävä myös 

asiakkaiden luottamuksen kannalta. Yksi haastateltavista kertoi olleen mukana 

perustamasta toista yritystä, joka erotettiin täysin nykyisestä yrityksestä nimenomaan 

asiakkaiden luottamuksen säilyttämisen vuoksi. Osa uuteen yritykseen työllistyneistä 

olivat olleet aikaisemmassa yrityksessä töissä, mutta jatkoivat uuden toiminnan 

kehittämistä. Kahden toiminnan yhdistämistä ei haluttu yhdistää nykyisten 

asiakkaiden luottamuksen menettämisen riskin vuoksi. Vastaavalla tavalla olemassa 

olevan yrityksen tarjooman popularisointiin voi sisältyä osaltaan riskit olemassa 

olevien asiakkaiden luottamuksen menettämisen riskistä.  

5.5 Yrityksen arvotuotantoketjun keskeiset rakenteet 

Organisaation rakentamisessa on ymmärrettävä yrityksen arvon rakentuminen. 

Empiirisestä materiaalista ilmenee useassa paikassa suomalaisten kustannustason ja 

teknologian korkean osaamisen asettavat kansalliset erityispiirteet kansainvälistä 

kilpailua arvioidessa.. Suomalaisen kasvuyrityksen organisaatio voidaan yrittää 

rakentaa kilpailukykyiseksi ihmisten osaamiset huomioiden osaltaan huomioiden 

vaikeudet kilpailla työvoimapainotteisilla aloilla kustannuksilla.  



96 

Haastateltava operatiivinen johtaja korosti yrityksen menestymisen perustuvan 

teknologiseen erinomaisuuteen. Teknisesti heidän tuote on epäilemättä markkinoiden 

paras, mutta mahdolliseksi ongelmaksi nousee muissa haastatteluissa korostunut 

suomalaisten heikko liiketoiminnallinen osaaminen kokonaisvaltaisen liiketoiminnan 

rakentamisessa. Toisin sanoen suomalaiset osaavat muiden haastatteluiden mukaan 

rakentaa tekniikkaa, mutta erilaisten teknisten tuotteiden myymisessä on suuria 

ongelmia.  

Yksi haastateltavista korosti, että yrityksen tuotekehitys pitäisi rakentaa 

markkinakeskeisesti varmistaakseen riittävän tulorahoituksen saamisen yritykseen. 

Operatiivisesti tekniseen puoleen vahvasti keskittyvä yritys on historiansa aikana 

rahoittanut toimintansa lähinnä pääomasijoituksista ja lainarahoilla, joten osaltaan 

operatiivista toimintaa johtavan ajattelutapa ei ole saanut kunnollisia mahdollisuuksia 

kehittyä asiakaskeskeiseen suuntaan.  

Toisaalta yhdessä haastattelussa yrityksessä tehtävään tuotekehitykseen omistajien ja 

lainanantajien rahoilla löytyy järkevät syyt lakisääteisistä rajoitteista. Yritys kehittää 

tuotetta markkinoiden tarpeeseen, mutta lainsäädännöllisistä syistä tuotetta ei saa 

myydä ennen sen läpäistyä tiettyjä lakisääteisiä kokeita. Tulorahoituksen 

käyntiinsaamisen ongelmien vuoksi yrityksessä on ollut vaarana strategisesti 

sivuraiteelle päätyminen. Yritys on tuotekehityksen loppuvaiheilla osallistunut alan 

tärkeimmille messuille näkyäkseen mahdollisille asiakkaille, sekä saadakseen 

palautetta heiltä.  

Vaihtoehtoisena tapana suunnan pitämiselle olisi voinut olla esimerkiksi 

potentiaalisten asiakkaiden sitouttaminen vahvemmin tuotekehitykseen mukaan. 

Sitouttaminen osaksi kehitysprojektia olisi voinut miettiä esimerkiksi 

joukkorahoituksen keinoin tai avaamalla joitain modulaarisia osia asiakkaiden ja 

yhteistyökumppaneiden kehitettäväksi. Yrityksen kannalta riskialtista on kertoa 

patentin suojaamattomia tuotteita julkisesti tietoon, mutta yritys olisi voinut miettiä 

onko joitain osa-alueita mahdollista julkaista vielä suojaamattomien osien pysyessä 

salassa. Näiden vaihtoehtojen toteuttaminen voi vaatia erilaista ajattelua yrityksestä 

sekä lisätyötä varsinaiseen tuotekehitykseen kuulumattomilta osa-alueilta. Näiden 
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toimenpiteiden kautta yritys olisi kuitenkin saattanut vahvistaa markkinatuntemusta 

myynnin aloittamisen hetkeä ajatellen.  

Yritys on käynnistänyt kehittämänsä tuotteen myynnin viimeaikoina. Alkanut 

tulorahoitus hionee yrityksen toimintaa entistä asiakaskeskeisemmäksi heiltä saatavan 

palautteen kautta. Mahdollisesti saatavan asiakaspalautteen kautta yrityksen 

toimintatapoja voidaan myös tarvittaessa mukauttaa paremmiksi.  

Toisessa, tulorahoituksella alusta alkaen kasvaneessa, yrityksessä asiakaskeskeisyys 

korostui selkeästi organisaation rakentamisen perustana. Organisaatio oli rakennettu 

hierarkkisesti mahdollisimman matalaksi ja asiakaskeskeiseksi. Asiakkaan ympärillä 

työskentelee työparina myyjä ja käytännön työn toteuttaja, joiden kesken yrityksen 

keskeinen toiminta ja kommunikaatio hoidetaan. Yrityksen johto tukee työpareja 

luomalla työskentelylle edellytyksiä ja tarjoten tukea eri muodoissa.   

5.5.1 Prosessien toimivuus loogisena osana yrityksen tarinaa 

Tulorahoituksen ohjausvaikutus yrityksen suunnan suhteen voidaan nähdä etuna 

verrattuna rahoittajilta saatavaan rahoitukseen nähden yrityksen perusliiketoiminnan 

kannattavaksi saamisessa. Toisaalta rahoittajilta saatavaan rahaan voi sisältyä 

erilaisista liiketoiminnoista kerättyä tietoa, jos rahoittajat osallistuvat 

hallitustyöskentelyn kautta yrityksen kehittämiseen.  

Asiakkailta tai rahoittajilta rahaa saadakseen on yrityksen vakuutettava rahojen 

luovuttajat. Luotettavuudessa keskeisessä osassa on yrityksen tarinan loogisuus. 

Yrityksen toimintaan on helpompi luottaa, jos tarina muodostaa loogisen 

kokonaisuuden yrityksen tarjooman järjestämisestä, jatkuvuudesta ja kehittymisestä. 

Yrityksen toiminnan komponentit sisältävä tarina on mahdollista rakentaa monella 

tavalla. Yksi yritys oli hankkinut tekniset patentit, jonka kaupallistamiseen yritys oli 

syntynyt. Näin ollen yksinoikeus tekniseen ratkaisuusn markkinoilla olevan ongelman 

ratkaisemiseen, markkinapotentiaalin koko ja yrityksen toimintatapa muodostavat 

loogisen kokonaisuuden, mihin on sekä asiakkaan että rahoittajan mahdollista luottaa.  
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Asiakaskeskeistä toiminta logiikkaa kehittääkseen haastateltava johtaja hioo yrityksen 

toimintakonseptia viikoittain joiltain osin paremmaksi. Palvelukonseptin kehittämisen 

ja toteutuneen kasvun myötä yritys on haastatteluhetkellä yhdistymässä osaksi 

suurempaa konsernia, jonka myötä konsernin laajentumisen edellytyksen ulkomaille 

parantuu. Konsernissa tavoitteena on osaltaan yhdistää yritysten vahvuuksia sekä 

laajentaa asiakkaan suuntaan tuotettavaa tarjoomaa yhdistelemällä eri tuotteita. 

Yhteistä konserniin liittyville yrityksille on sama kohdeasiakasryhmä, sekä toisiaan 

tukevat tuotteet. Näiden yhdistämisen kautta on mahdollista saavuttaa synergiaetuja.  

Yritysten tarinan loogisuutta voidaan tarkastella monella tavalla. Lähtökohtaisesti 

yrityksen organisaatio on rakennettava yrityksen strategian toteuttamisen kannalta. 

Organisaation rakentamisessa voidaan yrittää muun muassa visualisoida yrityksen 

toimintatapoja, jolloin toimintatapa on helpompi ymmärtää sekä miettiä sen 

loogisuutta suhteessa strategiaan. Kuva 20 esittää yhden esimerkin haastateltavan 

yrityksen toiminnan visualisoinnista.  

Loogisen tarinan ymmärtämisen pohjalta voi olla mahdollista rakentaa yrityksen 

toimintaa kehittääkseen erilaisia mittareita toiminnan tehokkuudesta ja toiminnan 

suunnasta. Yksittäisten mittareiden tekninen toteuttamisen vaikeus voi vaihdella, 

mutta tärkeää on, että ne mittaavat niitä strategian toteutumisen kannalta tärkeitä 

asioita.  

 

Kuva 20. Toimitusketjun pääosat visualisoituna 

Yrityksen prosessien kehittämisessä tärkeää on toimivan kokonaisuuden 

aikaansaaminen. Toimivassa kokonaisuudessa yrityksen toiminta suunnataan 

mahdollisimman täysimääräisesti strategian toteuttamiseen sen sijaan, että jatketaan 

vuodesta toiseen uusien asioiden kokeilua. Yrityksen alkuvaiheessa strategia ei 
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kuitenkaan välttämättä ole kovin selkeä, joten suunnan hakeminen on 

luonnollisempaa.  

5.5.2 Jakelukanavan toteutuksen kilpailukykyisyys 

Jakelukanavan rakentamisessa liikkeelle lähdetään yrityksen arvoista ja asiakkaiden 

tarpeista. Näiden perusteella rakennetaan yrityksen toimintaan sopivat jakelukanavat 

yrityksen yhteistyökumppaneilta organisaation kautta asiakkaille sekä fyysisten 

tuotteiden, palveluiden, informaation ja rahavirtojen osalta.  

Empiirisen aineiston perusteella erityisesti myynnin ja markkinoinnin kohdentaminen 

viisaasti strategisiin asiakkaisiin voi parantaa suomalaisten yritysten toiminnan 

edellytyksiä. Strategisiin asiakkaisiin keskittymisen lisäksi yrityksen suunnan 

valinnan suhteen yrityksillä on mahdollisuudet kehittyä toiminnassaan kilpailijoita 

paremmiksi, jos valittua strategiaa noudatetaan jatkuvasti suuntaa hakemisen sijaan. 

Yrityksen erikoistumisesta huolimatta myyjä ei saa yrittää kätkeytyä liikaa 

ammatillisen identiteettinsä taakse, vaan asiakkaat on kohdattava inhimillisinä 

ihmisinä.  

5.6 Kassavirran logiikka 

Liiketoimintamalleissa kassavirtojen logiikka on keskeisessä roolissa, mikä nousi 

esille useammassa haastattelussakin yrityksen kasvun kannalta. Yrityksen kovan 

kasvun vaiheessa kassavarojen riittävyys on monesti tiukilla. Kannattavaa 

liiketoimintaa tehtyä ja yrityksen kassaan rahaa kerryttyä päivittäistä kassavirtojen 

seurantaa on amahdollista hieman vähentää. Haastatteluiden perusteella kassavirtojen 

riittävyyden seuraaminen kuului keskeisesti kasvuyrityksen johdon toimintaan. Yksi 

haastateltavista oli voinut ennustaa yrityksen kassavirrat koko historian ajan 

puolivuota eteenpäin muutamien eurojen tarkkuudella. Tarkan ennustamisen kautta 

yritys oli välttänyt muuten selvän konkurssin sopeuttamalla toimintojaan 

etupainoitteisesti.  

Tulorahoituksella kasvaneessa yrityksessä korostettiin kassavirtojen hallinnan olevan 

päivittäistä työtä kovan kasvun aikana. Kassavirtojen hallinnan ja kasvun suhteen 
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visualisointi (Kuva 21) havainnollistaa tasaista voittoa tekevän yrityksen 

rahoituksellisen ongelman kasvun suhteen. Kuvan esimerkissä tulojen ja kulujen 

suhde säilyy muuten täysin samana, mutta tuloista vain 20 % kohdistuu kulujen kanssa 

samaan tilikauteen ja 80 % kohdistuu seuraavalle tilikaudelle. Yritys investoi 

esimerkissä kasvuun vuosien 2 – 5 aikana, joten kassavirrat ovat negatiivisia vuosien 

3 – 5 ajan. Kasvuinvestointien loputtua yrityksen kassaan alkaa realisoitua vuodesta 

kuusi eteenpäin yrityksen tekemät voitot. Esimerkissä yrityksen tulos on positiivinen, 

vaikka kasssavirrat ovat välillä negatiivisia.    

Kassavirtojen seuraamisen helpottuessa yrityksen johto voi keskittyä laaja-alaisemmin 

yrityksen johtamiseen, sekä siirtää seuraamisen painotusta entistä enemmän 

kannattavuuden kehitämiseen.  

 

Kuva 21. Vakio myyntikatteella kasvaessa rahavirrat tulevat kassaan kulujen jälkeen 

Investointien ja kasvun rahoittamisessa osaltaan voi olla tarpeen rahoituksen 

rahoituksen hankkiminen yritykseen kassavirtojen ollessa riittämättömät. Rahoitusta 

tarvittaessa yrityksessä toimitusjohtajan ja hallituksen työskentely keskittyi hyvin 

suurelta osin rahoituksen hoitamiseen. Liiallinen keskittyminen rahoituksen saamiseen 

voi osaltaan johtaa huonompaan markkinaymmärrykseen, mitä toinen haastateltava 

korosti erityisesti. Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen investointeihin tai kasvun 

aikaansaamiseksi on silti monessa tapauksessa lähes välttämätöntä. 
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Rahoittajasuhteiden hoitaminen kannattaa yrityksessä miettiä kuten muutekin tehtävät 

yrityksen arvojen ja strategian toteuttamisen näkökulmasta.  

Yhtenä haastatteluissa esiintyneenä rahoittamisen keinona on yrityksen voittojen 

jättäminen yritykseen sisälle. Toisin sanoen omistajat ja mahdollisesti yrittäjä 

investoivat oman pääoman tuoton tai palkan takaisin yrityksen kehittämisen eteen 

jättämällä nostamatta sitä omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Kannattavan toiminnan 

ja kasvun hidastumisen myötä haastateltavan yrityksen kassaan alkoi kertyä pääomaa, 

jota yrittäjä on voinut myöhemmin nostaa palkkaa itsellensä. 

Myyntikanavien rakentamisen kustannusten arviointi on haastateltavan mukaisesti 

erityisen vaikea arvioida. Uutta teknologiaa kehittävän yrityksen toimitusjohtaja 

totesi: ” Jos laitat miljoonan tuotekehitykseen, niin markkinointiin menee ainakin 

kaksikertaa enemmän rahaa”. Rahoituksen riittämisessä kustannusten hallinnassa 

kannattaa näin olla erityisen tarkka, sillä tuotteen rakentaminen on vasta pieni osa 

toimivan yrityksen rakentamisessa.  

Kustannusten hallinnassa yrityksen tuotekehityksen ja kasvattamisen aikaan yrityksen 

maksamat palkkojen maksun kannattaa ajatella olevan investointipäätös. Maksettavien 

palkkojen pitäisi näin haastateltavan mielestä arvioida sen suhteen miten ne tuottavat 

tulevaisuudessa tuloja yritykseen. Palkkojen ajattelu investointien tavoin voi johtaa 

tekemään päätöksiä sen suhteen mistä oikeasti yritykseen saadaan rahaa, eikä makseta 

palkata työntekijöitä pelkästään tekemään yrityksen taloudellisen menestymisen 

kannalta vähäarvoisia töitä. Haastateltavan ohjeet perustuivat epäonnistuneeseen 

projektiin, jossa projektiin sijoitetut rahat kuluivat ennen projektiin tulorahoitusta 

saatua.  

Kustannusten lisäksi myös yrityksen tulojen suunnittelu on keskeisessä osassa 

kokonaisuutta. Haastatelluissa yrityksissä tarjottavalle ratkaisulle määriteltiin 

asiakkaalle maksettava hinta, mutta kahdessa yrityksessä hinnoittelua oli ajateltu 

muutettavan kuukausimaksuperusteisuuden suuntaan. Kasvuyrityksessä valitun 

hinnoittelulogiikan vaikutuksia on arvioitava yrityksen kassapääoman lisäksi myös 

myyntipotentiaalin vaikutuksien kautta hintamielikuvan ja kysynnän hintajouston 

kautta.  
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 Hinnoittelulogiikan vaikutuksia yrityksen kasvuun ja kannattavuuteen voidaan 

osaltaan tarkkailla. Yrityksen siirtäessä hinnoittelua tuotteen tai palvelun myynnistä 

kuukausivelvoitteiseen hinnoitteluun on huomioitava muutokset osaltaan myös 

käyttöpääoman kasvutarpeen osalta, sekä mahdollisesti syntyvän uuden tiedon suhteen 

mahdollisesti syventyvän asiakasyhteydenpidon myötä. Näiden lisäksi 

hinnoittelutavan muutokset on hyvä huomioida kehitystoiminnan kautta 

mahdollisuudet vaikuttaa tuotteiden elinkaarikustannuksiin optimoinnin kautta. 

Elinkaarikustannusten optimoinnin kasvanut motivaatio tuottajan kannalta voi lopulta 

johtaa myös asiakkaalle alempiin kustannuksiin pitkän aikavälin kustannuksissa 

tuotteen vaihtokustannusten osalta.  

Kertamaksusta käyttöperusteiseen hinnoitteluun siirtyminen voi kasvuyrityksen 

kannalta johtaa ylitsepääsemättömään tilanteeseen kasvavan käyttöpääoma tarpeen 

vuoksi. Yrityksessä myyntisaamisten pienentäminen vähentää yleensä rahoituksen 

tarvetta, kun taas mahdollisuus kasvattaa ostovelkoja voi pienentää yrityksen 

rahoituskuluja. 

5.7 Vaiheet käytännön työskentelyyn 

Haastatteluiden perusteella yrityksen kehittämisen vaiheiden viemisessä käytäntöön 

on mahdoton sanoa yksittäistä toimintatapaa. Yhdessä haastattelussa 

liiketoimintasuunnitelmia kritisoitiin voimakkaasti käytännön liiketoiminnan kannalta 

täysin turhina työkaluina. Kritiikki on yrityksen jatkuvan kehittämisen kannalta voi 

olla hyvin aiheellinen. Käytännössä liiketoimintasuunnitelman tekeminen osaltaan voi 

toimia aloittavan yrityksen tai yrityksen radikaalin muutoksen tekemisen aikana 

erilaisia ajatuksia kokoavana työkaluna.  

Kasvuyrityksen nopean kehittymisen aikana liiketoimintasuunnitelman päivettäminen 

ei ole haastateltavan mukaan ollenkaan järkevää ajankäyttöä yrityksen johdon 

kannalta. Mukaillen Osterwalderin, Pigneurin ja Tuccin (2005: 8) ajatusta 

liiketoimintamallin vaiheista käytäntöön viemisestä voi todeta kehityssuunnitelman 

vaiheet jakautuvan myös mallin ymmärtämiseen ja suunnitteluun, muutoksen 

rahoittamiseen sekä muutoksen käytäntöön viemiseen  
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Käytännössä kehityssuunnitelman pääkohtien ymmärtäminen ja jakamisen 

mahdollistaminen voidaan tehdä monella tavalla. Yhtenä tapana edistää tätä puolta 

tutkimuksen perusteella esitetään yrityksen tarinan visualisointia, jolloin 

kehityssuunnitelman pääkohdat on kenen tahansa havaita nopeasti mallia katsottua.  

Yrityksen kehittyminen on käytännössä monivaiheinen prosessi. Toimivalla 

yrityksellä on käytössä tietyn tyylinen liiketoimintamalli ja toiminnan taustalla 

vaikuttavat arvot ja tavoitteet, vaikkei niitä aina ole täysin selkeästi ilmaistu ja jaettu 

yrityksen sisällä. Perustason liiketoimintamallista eteenpäin yritystä kehittäessä 

toimivan mallin julkiseksi tekeminen ja visualisointi on hyvä alku.  Käytännössä 

kehittyäkseen visualisoidun malin pohjalta on mietittävä käytännön toimenpiteitä 

eteenpäin pääsemiseksi. Liiketoimintamallin muutokset voivat heijastaa henkilöstön 

tietojen ja taitojen kehittämisen tarpeisiin. Toisin sanoen yrityksessä voidaan tarvia 

uudenlaisia osaamisia voidakseen kilpailla yrityksen uudessa tilanteessa.  

Toisaalta on mahdollista myös, että yrityksessä olevien tietojen ja taitojen 

kehittyminen saattaa olla yrityksen kehittymisessä eteenpäin saattavana voimana. 

Yrityksen liiketoimintamallia kehittäessä kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin voi 

yrittää hankkia muun muassa keskittämällä voimavaroja toimimaan tiukasti suunnatun 

strategian mukaisesti, jolloin yrityksen säännöiksi muodostuvia toimintamalleja voi 

olla hyvin vaikea kopioida.  

Kasvua tavoitellessa yrityksen toiminnassa voi olla tarpeen miettiä 

liiketoimintamalliin liittyviä kasvun esteitä. Kasvun esteiksi voi muodostua muun 

muassa vaikeudet löytää osaavaa työvoimaa erikoistyöhön, jolloin voi olla tarpeen 

miettiä onko toimintaa mahdollista kasvattaa kasvattamatta työntekijöiden määrää. 

Käytännössä kasvu ilman työntekijämäärän kasvua voi tarkoittaa esimerkiksi 

radikaaleja innovaatioita työtavoissa, jolloin yksittäinen työntekijä voi 

moninkertaistaa asiakkaille aikaansaatavan lopputuotoksen. Yksi keino parantaa 

työntekijöiden tuottavuutta voi olla työssä käytettävien menetelmien ja työkalujen 

kehittäminen. Yksi haastateltavista kertoi kehittävänsä joka viikko jotain osaa 

kasvavan yrityksen tiedonhallinnan menetelmistä paremmin toimivaksi.  
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Kasvuyrityksen kehityssuunnitelman käytännön hyödyt konkretisoituvat parhaiten 

silloin, kun työntekijät ja johto siirtävät yhdessä mietityt toimintatavat käytännön 

työskentelyyn. Toisin sanoen, kehityssuunnitelmasta on ainoastaan hyötyä silloin, kun 

se näkyy käytännön työskentelyssä.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Teoreettiset johtopäätökset 

Sopivan yrittäjän löytäminen yrittäjyystutkimuksen mukaisesti (McKenzie, Ugbah, 

Smother 2007; Harter 1988) ei vielä tarkoita yrityksen menestymistä. Toimivan 

yrityksen kehittäminen menestyväksi on osa yrityksen kokonaisvaltaista johtamista 

(McAdam 2003: 226). Bonnin (2005: 336 – 337) ajatuksen mukaan yrityksen johtajan 

on osattava hahmottaa yrityksen kokonaisuus, esimerkiksi systeemiajattelun 

mukaisesti.   

McAdamin (2003: 226) mukaisesti yritysten kehittäminen jakautuu neljään osaan, eli 

visioon, bencmarkkaukseen, luovuuteen ja informaatioteknologioihin.  Bonn (2005) 

puolestaan korosti yrityksien strategisen ajattelun koostuvan luovuudesta, visiosta ja 

systeemiajattelusta. Näiden kahden tutkimuksen lähestymistapa poikkeaa hieman 

toisistaan, mutta sisältää osittain yhtenäisyyksiä.  

Yritysten kehittämisen lähtökohdaksi kokonaisvaltaisesti toimintaa ymmärtääkseen 

voidaan käyttää apuna konseptuaalisia malleja sekä visualisointia. Konseptuaalisien 

mallien ja visualisoinnin mahdollisuudet kokonaiskuvan hahmottamisessa ja 

kommunikoinnissa sisällytettiin osaksi tutkimukseen. (Meyer, Höllerer, Jancsary ja 

Van Leeuwen 2013: 489 – 490; Larkin ja Simon 1987 via Cheema ja Bagchi 2011; 

Cheema ja Bagchi 2011; McAdam 2003.) Kirjallisuudesta löytyy useita vaihtoehtoisia 

malleja yrityksen toiminnan visualisointiin.  

Liiketoimintamallien avulla yrityksen toimintaa voidaan mallintaa. 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella lukijalle esitettiin liiketoimintamallit osana 

yrityksen kokonaisuuden ymmärtämisen prosessia samalla esitellen hieman mallien 

yhteiskunnallisia vaikutuksia (Teece 2010; Doganova ja Eyquem-Renault 2009; 

Morris, Schindehutte & Allen 2005; Osterwalder, Pigneur ja Tucci 2005). 

Kokonaisvaltaisesti yrityksen toiminnan mallintamista voi helpottaa yksittäisillä 

informaatioteknologisilla ratkaisuilla, mutta tutkielmassa ei oteta kantaa näiden 

yksittäisten ratkaisujen toimivuuteen.  
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Yrityksen perustamisen jälkeen liiketoimintaa on hahmotettu monilla erilaisilla 

teorioilla ja malleilla. Matkalla aloittavasta yrityksestä keskisuureksi ja suureksi 

yritykseksi kohdataan helposti ongelmia yrityksen toiminnassa. (Clarke, Holt ja 

Blundel 2014; Chorev ja Anderson 2006; Gregory ym. 2005.) Pienen yrityksen 

resurssien vähyyden vuoksi monisanaiset tieteelliset pohdinnat eivät välttämättä ole 

kiireisen arjen keskellä kovin käytännöllisiä kokonaistilanteen johtamisen kannalta.  

Aloittavalle yritykselle toiminnan kuvaamiseen ja selkeyttämiseen kirjoitettavat 

liiketoimintasuunnitelmat voi olla liian vaikea pitää ajantasaisina kasvun kiireisissä 

vaiheissa. Tutkielman tavoitteena on ollut selvittää miten liiiketoimintamallit 

soveltuvat alueemme kasvuyritysten kehityssuunnitelmaksi. Aiheen selvittämisessä 

kirjallisuuskatsauksen perusteella havaittiin liiketoimintamalleissa olevan paljon 

hyviä elementtejä yrityksen toiminnan kuvaamiseen. Liiketoimintamallien 

kirjallisuuden lisäksi kehityssuunnitelman tarpeita selvitettiin neljällä 

teemahaastattelulla kasvuyrityksien johtajille. Haastatteluiden perusteella 

liiketoimintamallit eivät sovi suoraan ilman muutoksia kehityssuunnitelmaksi.  

Tutkielmassa oli toisena kysymyksenä Miten alueemme kasvuyritysten 

menestystekijöiden pohjalta liiketoimintamalleja olisi kehitettävä 

kehityssuunnitelmaksi paremmin soveltuviksi. Vastaamisessa näihin kahteen osittain 

päällekkäiseen kysymykseen lähdettiin aluksi syventymään liiketoimintamallien 

tieteelliseen kirjallisuuteen perustana kehityssuunnitelmalle.  

Lyhyesti liiketoimintamallien kirjallisuuteen tutustuttua toteutettiin teemahaastattelut 

neljälle alueella vaikuttaneelle kasvuyrityksen johtajalle kasvuyritysten 

kehityssuunnitelma aiheesta. Haastatteluissa tavoitteena oli edetä kasvuyrityksen 

tarinan kautta menestystekijöiden selvittämiseen. Avoimella yksittäisiin teorioihin 

sitoutumattomalla tavalla annettiin mahdollisuus haastateltavalle kertoa 

mahdollisuuksia yksittäisten teorioiden ulkopuolelta.  

Teemahaastatteluiden loppupuolella kysymyksiä ohjattiin tarkemmin Osterwalderin, 

Pigneurin ja Tuccin (2005) määritelmän mukaisesti liiketoimintallien yhdeksään 

pääkomponenttiin. Liiketoimintamallien osista korostui haastatteluissa jaottelu 
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kolmeen osaan, eli asiakkaisiin, yrityksen toiminnalliseen puoleen sisältäen 

yhteistyökumppanit ja taloudelliseen puoleen.  

Kirjallisuuden perusteella tutkielmassa päädyttiin yksinkertaistettuun versioon 

liiketoimintamalleista pohjana kehityssuunnitelmalle. Liiketoimintamalleista otettiin 

kehityssuunnitelmaan kolme pääkohtaa, jotka ovat arvotarjooma asiakkaille, 

arvontuotannon arkkitehtuuri sekä yrityksen talous erityispainopisteenä kassavirrat. 

Nämä pääpainotukset valikoituivat mukaan Doganovan ja Eyquem-Renaultin (2009) 

artikkelin pohjalta kuvaten pääpiirteissään Osterwalderin, Pigneurin ja Tuccin (2005) 

yhdeksän komponentin mukaisia osia. 

Liiketoimintamallien osa-alueet nähtiin haastatteluissa kohtuullisen hyvin yritysten 

toimintaa kuvaavana muutamia painotuksia lukuunottamatta. Erityisesti yrityksen 

kehittymisen kannalta liiketoimintamalleihin kaivattiin lisäyksenä yrityksen arvojen, 

tavoitteiden ja kyvykkään henkilöstön huomioimista. Haastatteluissa korostettiin 

menestyvän yrityksen päätöksenteon lähtökohtana olevan yrityksen olemassa 

olemisen tarkoitus, jota osaltaan kuvataan arvoilla, visioilla ja kulttuurilla.  

McDermott ja O’Dell (2001: 77) esittävät yrityksen kulttuurista näkyvimmin 

ilmaistavina asioina olevan arvot ja visiot. Tutkielman tavoitteen mukaisesti 

lopputuloksesta kaivattiin käytännönläheistä mallia, joten kehityssuunnitelmaan on 

yrityksen kulttuurista mahdollista sisällyttää arvot ja visiot.  

Yrityksen rakentaminen arvojen ja vision perusteella selkeyttää yrityksen rakentamista 

pitkällä aikavälillä luoden näin kilpailuetua markkinoilla. Haastattelussa nousi esille 

Collinsin ja Porraksen (1996) aikaisemmin esittämä ajatus, että yrityksen kannattaa 

toimia jopa hetkellisesti vastoin lyhyen aikavälin voittojen maksimointia 

noudattaakseen yrityksen arvoja. Arvojen mukaan toimiessa yrityksen suunta säilyy 

johdonmukaisena ja tehokkaan, jolloin kilpailukyvykkyys säilyy yrityksen keskeisissä 

toimissa. Yksi haastateltava kertoi työntekijöidensä voivan kehittää osaamista 

projektien väliin jäävinä aikoina, sillä mahdolliset lyhytaikaiset sivuprojektit vievät 

suhteettoman paljon resursseja suhteessa niistä saataviin tuloihin. 
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Haastatteluissa korostui yrityksen kasvun rakentumisessa tärkeässä osassa olevan 

yrityksen työntekijöiden motivaatio ja kyvyt tehdä työtä hyvin. Työntekijöiden 

tiedoista ja taidoista keskustellessa sivuttiin rekrytoinnin merkitystä yrityksen 

rakentumisessa. Rekrytoinnissa ja henkilöstön kehittämisessä tärkeinä asioina nousi 

lopulta kuitenkin esille ihmisten motivaatio, tiedot ja taidot työssä suoriutumiseen. 

Työntekijän motivaatio yrityksen arvoihin nähden nähtiin keskeisenä asiana. 

Yrityksen arvoihin pohjautuvat tavoitteet on oltava työntekijöiden keskuudessa 

ymmärrettäviä.  

Henkilöstön tietojen ja taitojen kehittämisen on henkilöstöjohtamisen kirjallisuudessa 

huomioitu olevan yksi merkittävimmistä yritysten kilpailutekijöistä (Jakubik 2007; 

Corso, Martini, Pauolucci and Pellegrini 2001: 348; Davenport and Prusak 2000: 9). 

Tiedon on katsottu olevan jopa yritysten tärkein resurssi (Qui, Wan & Nian 2014: 1), 

samalla osaamisten vaikuttaen yrityksen toimintaan kokonaisuudessaan (Seinder-De 

Alwis & Hartmann 2008). Henkilöstön tietojen ja taitojen kehittymisessä merkittävänä 

mallina tietojohtamisen kirjallisuudessa on nähty Nonakan (1995) neljävaiheinen 

malli hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon kehittymisestä. Hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon 

lisäksi Berg (2013) esittää artefakteihin sisältyvän tiedon olevan yksi vähemmän 

huomioiduista tiedon muodoista.  

Tiedon muodostumista tarkasteltiin tutkielmassa osana henkilöstön osaamisen 

kehittämistä mahdollistaakseen yritysten kehittymisen aikaisempaa paremmaksi. 

Tiedon kehittyminen ja jakaminen yrityksessä on hyvin keskeistä toiminnan 

kehittymiseksi ja kasvun mahdollistamiseksi. Tiedon kehittymistä ja jakamista on 

mahdollista edistää muun muassa järjestämällä henkilöstölle aikaa ja tilaa jakaa 

hiljaista tietoa keskenään. Lisäksi yrityksen johto voi edistää tiedon jakamista oman 

osallistumisen kautta, sekä tarjoamalla työkalut tiedon jakamiseen.  

Kehityssuunnitelmassa tärkeää on aluksi arvioida yrityksen nykytila, jonka jälkeen 

voidaan suunnitella mahdolliset muutossuunnitelmat yritykseen, varmistaa muutosten 

toteuttamiseen rahoitus ja totetuttaa muutos käytännössä. Kolmivaiheinen tapa 

noudattaa Osterwalderin, Pigneurin ja Tuccin (2005) ajatusta uuden 

liiketoimintamallin käytäntöön saamisesta.  
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Nykytilanteen arvioinnissa tärkeää on varmistaa yrityksen olemassa olon perustan ja 

arvojen olevan yhteiset yrityksen eri osapuolten kesken (Collins ja Porras 1996). 

Näiden perustalta arvioidaan mikä on yrityksen menestymisen kannalta keskeinen 

asiakassegmentti. Asiakassegmenttiin liittyen on arvioitava mitä arvoa yritys tuottaa 

heille. Asiakassegmentin ja tuotetun arvon tuntemisen kautta voidaan miettiä onko 

kyseisessä segmentissä yritykselle kasvamisen edellytyksiä. Esimerkiksi yksi 

haastateltava kertoi yrityksen alkuvaiheessa tietäneen yrityksen asiakkaille tuottaman 

arvopotentiaalin liikkuvan sadoissa miljoonissa vuositasolla Suomessa, joten 

lähtökohta kasvamiseen oli riittävä.  

Asiakkaille tuotettavaa arvotarjoomaa rakentaessa on mahdollista miettiä tarjooman 

sisällön kautta yrityksen suunnan selkeyttämistä esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden 

yhdistämisellä, standardointiasteella, tarjooman laajuudella ja niin edelleen (Morris, 

Schindehutte ja Allen 2005: 287). Tärkeää tarjooman rakentamisessa on asiakkaiden, 

markkinoinnin ja myynnin ymmärtäminen, sillä kaupallisesti menestyvät innovaatiot 

syntyvät useammin näiden ymmärtämisen kautta (Chorev ja Andersson 2006: 167).  

Haastatteluissa korostui osaltaan myös suomalaisena erityispiirteenä tarve lisätä 

tekniikkaan orientoitumisen rinnalle vahvempaa arvostusta myynnille ja 

markkinoinnin kautta kysynnän rakentamiselle. Pitkästä, Parvista ja Töytäriä (2014) 

mukaillen yrityksen sisällä myynnin kehittämisessä keskeisiä osia ovat tieto 

asiakkaista, tieto asiakkailta ja tieto asiakkaille. Yritysten myynnin kehittymisen 

kautta myös myynnin arvostus yhteiskunnallisesti voi kehittyä pikkuhiljaa. 

Liiketoimintamallit sisältävät usein asiakkaan huomioimisen osana yrityksen 

toimintaa, mutta kehityssuunnitelmassa korostetaan asiakastiedon sisällyttämisen 

yrityksen tietoperusteisen kehittymisen keskeiseksi osa-osaksi.  

Asiakasrajapintaan liittyvä tietoisuus ei vielä riitä, vaan lisäksi on tunnettava myös 

yrityksen sisäiset prosessit sekä arvoketjussa yhteistyötä tekevien kumppaneiden 

toiminta. Doganovan ja Eyquem-Renaultin (2009) mukaisesti liiketoimintamalleissa 

tätä osa-aluetta kuvataan arvontuotantoketjun arkkitehtuurilla. Tätä osa-aluetta 

kehittääkseen on tunnettava yrityksen sisäinen toiminta, sekä arvioitava sen 

toimivuutta yrityksen arvojen ja asiakkaiden kokeman arvotarjooman muodostamisen 
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lähtökohdista. Empiirisessä tutkimuksessa havaittiin suomalaisena erityispiirteenä 

olevan kohtuullisen hyvin teknisesti toteutetut toimintatavat ja tuotteet.  

Kehittymiseen liittyen haastatteluissa suurimmat huomiot tuotannon tai toiminnan 

organisoinissa liittyivät suunnan muokkaamiseen markkinalähtökohtaiksi. Toisin 

sanoen on arvioitava yrityksen prosessit sen perusteella tuottaako ne todellista arvoa, 

vai ovatko ne vain yrityksen sisällä muodostuneita harhakuvia asiakkaiden 

arvostuksista.  

Toiminnan rakentamisessa on myös osaltaan arvioitava jakeluakanavan 

kilpailukykyisyyttä suhteessa kilpailijoihin. Kilpailukykyisyyden arvioinnissa sekä 

mahdollisesti tarvittavissa kehitystoimissa on mietittävä yrityksen resursseja, mukaan 

luettuna henkiset resurssit, kilpailukykyisen toimintamallin rakentamiseen. 

Haastatteluissa ilmeni haasteita saada rajallisilla taloudellisilla resursseilla hankittua 

yritykseen muita resursseja, joten yrityksen toimintaa on arvioitava kasvun aikana 

resurssien osalta realiteetit huomioon ottaen. Tällä ei haluta sanoa, että yrityksillä ei 

olisi mahdollisuuksia rakentaa todella menestyviä yrityksiä maailmanlaajuisesti. Tie 

menestykseen ei välttämättä kuitenkaan ole ensimmäinen idea. Yrityksissä on 

uskallettava kokeilla ja epäonnistua onnistuakseen myöhemmin paremmin.  

Yrityksen toimintaa rakentaessa yhtenä huomiona nousi teknisiä tuotteita rakentavien 

yritysten osalta modulaarisen tuotteen rakentamisen kautta olevan mahdolista jakaa 

työtehtäviä ja työtaakkaa kehitettävän tuotteen eri osiin. Modulaarisuuden ansiosta 

yrityksen ja yhteistyökumppaneiden ei välttämättä tarvi tuntea koko tuotteen 

yksityiskohtia voidakseen kehittää yksittäisiä moduuleja paremmiksi. 

Tuotekehitykseen lisääntyvien vaihtoehtojen rakentamisen helpottamisen lisäksi 

modulaarisuuden avulla voidaan tarjota erilaisille asiakkaille sopivaa kokonaisuutta 

yhdistäen moduuleja. Näin ollen yrityksen kulu yksittäistä myytyä tuotetta kohti voi 

laskea asiakkaan saadessa juuri omaan tarpeeseen paremman tuotteen.  

Kasvuyrityksessä työntekijöiden tehtävät eivät aina vastaa virallista työkuvaa, eli 

osittain tehtävät ovat hyvin laaja-alaisia. Tehtävien selkeys helpottaa vähentämällä 

epäselvyyksiä yrityksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Pienissä ja keskisuurissa 

yrityksissä hierarkia yrityksen johdon ja alaisten välillä on suhteellisen matala. 
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Käytännössä johdon tehtävä on tukea alaisia työssään, varmistaa yrityksen rahoitus ja 

johtaa myyntiä. Asiakkaille selkeä yhteyshenkilö, johtaja tai myyjä, helpottaa 

sopimusten tekemistä ja yrityksen toiminnasta päättämistä.  

Kehityssuunnitelmassa on näin arvioitava asiakasrajapinnan lisäksi yrityksen sisäisen 

toiminnnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa toimimisen nykytilannetta. Lisäksi 

merkittävänä arvioitavana ovat yrityksen kassavirrat ja laajemmin ottaen taloudellinen 

tilanne. Yrityksen kasvaessa erityisen suuren huomioin kohteena on haastatteluiden 

mukaisesti yrityksen rahojen riittävyys kasvun aikana. Kasvun myötä yrityksen 

käyttöpääoman tarve kasvaa, joten osaltaan kasvun rahoitusta voidaan joutua 

tulorahoituksen lisäksi hankkia omistajilta tai lainanantajilta.  

Kehityssuunnitelmassa kuvataan näin ollen tärkeimmät kassavirrat ja arvioidaan 

rahoituksen tarve. Kirjallisuudessa Chorev ja Anderson (2006) esittivät yrityksen 

saatavissa olevan rahoituksen ja kasvuyritysten määrällä olevan yhteys toisiinsa. Joten 

voi olla, että yritykseen saadut sijoitukset nopeuttavat kasvua. Kahdessa haastattelussa 

korostui kuitenkin asiakkailta saatavan rahan olevan tärkeää siihen sisältyvän 

ohjausvaikutuksen vuoksi. Näin ollen yrityksen kehityssuunnitelman osalta on 

järkevää miettiä asiakkailta saatavan rahamäärän kasvattamista kestävällä tavalla. 

Lisäksi on mietittävä kulujen kasvun hillitsemisen keinoja suhteessa tulojen kasvuun. 

Liiketoimintamallien rahavirtojen huomiointi on näin ollen tärkeä osa 

kehityssuunnitelmaa.  

Rahavirtojen suunnittelussa ja toiminnan parantamisessa voidaan osaltaan yrittää 

hyödyntää muista yrityksistä etsittäviä parhaita käytäntöjä. Haastatteluiden perusteella 

tulovirtoja oli mietitty ohjattavaksi aikaisempaa enemmän myynnistä 

kuukausiveloitteisen kokonaispalvelun tarjoamisen suuntaan. Näin ollen rahavirtojen 

muutoksia on suunniteltava myös yhteydessä asiakkaille tarjottavan kokonaisarvon 

tarjoomaa sekä vaikutuksia tuotannon ohjaamisen päätösten vaikutuksia tuotannon 

ohjaamisen kannalta.  

Liiketoiminnan mallintamisesta seuraavana vaiheena kehityssuunnitelman 

rakentamisessa on arvioida yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa 

tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämisen tarpeita. Yrityksessä olevien tietojen ja 
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taitojen nykytilan ja kehitystarpeiden kuvaamisen jälkeen yrityksessä voidaan arvioida 

toimenpidesuunnitelmat. Tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämisessä voidaan 

miettiä osaamisten kehittämisen vaihtoehtoja nykyisten työntekijöiden kesken sekä 

uusien osaamisten hankkimista rekrytoimisen tai palveluiden ostamisen kautta.  

Kehittymisen tarpeiden ilmaiseminen on hyvä alku. Todellista kehittymistä 

saadakseen aikaan on yrityksessä mietittävä kehittymisen motivaatiotekijöitä. 

Kehitystavoitteiden saavuttamisessa voi olla tarpeen miettiä kehittymistä motivoivien 

tekijöiden lisäämistä, sekä kehittymisen motivointiongelmien poistamista. Toisin 

sanoen, työntekijöiden motivaatio kehittää osaamista tai yrityksen toimintaa voi olla 

lähes täysin olematon, jos työntekijän palkka tai muut motivation hygieniatekijät 

katoavat kehittymiseen keskittymällä (Herzberg ym. 1959). Käytännöllisenä 

esimerkkinä voi olla työntekijän saadessa palkkaa fyysisten suoritteiden mukaan. Näin 

ollen työntekijää rankaistaa palkan vähennyksellä, jos hän kehittää yrityksen 

kokonaisuuteen vaikuttavaa toimintaa vähentäen samalla yksittäisen kokonaisuuden 

kannalta pienen suoritteet tekemistä. Käytännössä liiketoiminnan rahavirtojen osuutta 

on näin ollen mietittävä suhteessa motivaatiotekijöihin yrityksen kehittymistä 

miettiessä. 

Motivaatioon liittyy keskeisesti tavoitteiden vaikuttavuus kokonaisuuteen, 

ymmärrettävyys ja kannustavuus. Haastatteluissa muistutettiin erityisesti yrityksen 

liiketoimintamalliin tai yritystason tavoitteisiin suunniteltavien muutosten 

tarpeellisuudesta olla ymmärrettäviä käytännössä työtätekevien kannalta. Toisin 

sanoen yrityksen johdon miettimät muutokset on pystyttävä muuntaa yksittäisen 

työntekijän kannalta ymmärrettäväksi. Yhtenä keinona kertoa yrityksen 

vuositavoitteet on muuntaa esimerkiksi yrityksen liikevaihtotavoite yksittäisen 

myyjän tekemien kauppojen määräksi viikkotasolla. Myyjän ja esimiehen on näin 

helpompi seurata viikoittain onnistumisia, jolloin vältytään vuoden lopussa yllätyksiltä 

tavoitteiden saavutettavuuden suhteen.  

Yrityksen kokonaiskuvan ja yksittäisen työntekijän ymmärtämään tehokkuuteen 

liittyen kantaa ottavat kirjallisuudessa DeNisi ja Smith (2014). Heidän mielestään 

strategisen johtamisen ja henkilöstöjohtamisen tutkijoiden välisen kommunikoinnin 

puute voi osaltaan selittää työntekijätasolla esiintyvät motivointikäytännöt, jotka eivät 
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paranna välttämättä yrityksen kokonaistehokkuutta. Kehityssuunnitelma voi näin ollen 

osaltaan olla mahdollistamassa heidän kaipaamaa yrityksen kokonaiskuvaa jakamista 

myös organisaation alemmille tasoille. Haastatteluissa kehittymisen kannalta tärkeäksi 

osaksi kerrottiin myös menestymisten ja epäonnistumisten tunnistaminen 

organisaatiossa, sekä niistä viestiminen työntekijöiltä johtajille päin.  

Työntekijöiden ja johtajien välisessä kommunikaatiossa johdon osallistuminen 

työntekijöiden arkeen nähtiin tärkeänä erilaisten kirjallisten raporttien täydentäessä 

viestintää. Nonakan (1994) mukaisesti hiljainen tieto jaetaan yhdessä työskentelyn 

kautta. Lisäksi erilaisten raporttien kautta voidaan jakaa tietoa laajemmille joukoille ja 

mahdollistaa tietojen kertymistä. Wu, Senoo ja Magrnier-Watanabe (2010: 794 – 795) 

laajentavat Nonakan (1994) tiedon jakamista yksilön, ryhmän ja organisaation tasoilta 

vielä sosiaalisten verkostojen tasolle. Näin ollen yrityksessä muodostunutta tietoa 

muokataan eri muotoihin ja käytetään hyvin erilaisissa tilanteissa. Muodostetussa 

kehityssuunnitelmassa nostetaan liiketoimintamalleihin verrattuna joitain tärkeinä 

pidettyjä kehitettäviä tietoja esille, jotta niihin muistettaisiin keskittää huomiota.  

Nonakan (1994) mallissa keskeisenä on hiljaisen tiedon ja eksplisiittisen tiedon 

muodostuminen, yhdistäminen, tilanteeseen soveltaminen sekä ymmärtäminen. 

Mallin perustalta on mahdollisuuden ymmärtää yrityksen tiedon johtamista 

mahdollistaen näin kehittyminen ja innovatiivisuus. Tiedon muodostamisen lyhyen 

katsauksen jälkeen kirjallisuuskatsauksessa siirryttiin eteenpäin etsiessä keinoja 

muodostettun tiedon saattamisesta pysyvämmin pysyvämmin yrityksen toimintaa 

eteenpäin vieväksi. Näin tavoiteltiin keinoja tiedon muuttamiseksi pysyvämmäksi 

käytännöiksi yritykseen ja tiedon skaalautuvuutta yrityksen kasvun mukana 

kilpailueduksi sekä kilpailijoista erottautumiseksi.  

Merkittävän informaation tunnistuksen parantuminen voi parantaa motivointia 

jakamattoman informaation jakamiseen yksilöiltä toisille yksilöille ja ryhmille. (Swift, 

Balkin ja Matusik 2010: 387). Kerätty hiljainen tieto voidaan tallentaa eksplisiittiseen 

muotoon vaihtoehtoisin menetelmin. Kehittääkseen edelleen strategisesti tärkeän 

tiedon hyödyntämistä voidaan tietoa yrittää sisällyttää artefakteihin, joista tietoa 

hyödynnetään artefaktia käyttämällä (Berg 2013).  
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Artefakteihin sisällytetyn tiedon lisäksi tietojohtamista on mahdollista tehostaa myös 

modulaarisuuden avulla. Organisaation tai tuotteen modulaarisuuden avulla eri 

moduuleja voi käyttää tuntemalla moduulin pääpiirteissään vaatimatta kuitenkaan 

kaikkien tuntevan moduulin yksityiskohtia perinpohjaisesti. (Grunwald & Kieser 

2007: 369 – 374.) Modulaarisuuden avulla yrityksessä voidaan keskittyä kehittämään 

yksittäistä moduulia eteenpäin muiden osa-alueiden häiriintymättä osien 

kehittymisestä (www.phoneblock.com viitattu 7.11.2014; Ponsse 2006: 17; Grunwald 

& Kieser 2007; Ponsse 2013: 18 – 19).  

Tutkielman tuloksena muodostettu kasvuyrityksen kehityssuunnitelma sisältää 

osaltaan vastaavalla tavalla modulaarisuuden ajatuksen. Yleisellä tasolla 

kehityssuunnitelman avulla voidaan ymmärtää yrityksen toiminnan pääpiirteissään 

mahdollistaen näin eri osapuolten kesken yrityksen arvoista, tavoitteista, osaamisen 

kehittämisestä, arvontuotantoarkkitehtuurista, arvotarjoomasta asiakkaille ja 

taloudellisesta logiikasta keskustelun. Näiden osa-alueiden avulla voidaan 

kohtuullisen helposti kertoa esimerkiksi yritykseen palkattaville uusille työntekijöille 

yrityksen tämänhetkisen toiminnan logiikka sekä tärkeimmät kehittymisen 

painopisteet menestyäkseen myös tulevaisuudessa.  

Kehityssuunnitelman yksittäisiä osia tarkemmin tarkastellessa on toki tarpeen 

syventyä tarkemmin osa-alueita tarkemmin käsittelevään kirjallisuuteen. Näin ollen 

esimerkiksi yrityksen osaamisten kehittämisestä vastuussa olevan on tunnettava 

huomattavan paljon tarkemmin erilaisia työkaluja toimiakseen parantaakseen oman 

osa-alueensa tuloksia yrityksen kokonaisuuteen. 

Yrityksen ylin johto, hallitus ja omistajat kuitenkin voivat mallin avulla miettiä 

toimiiko jokainen osa-alue kohtuullisella tasolla keskittyen kriittisten asioiden 

korjaamiseen tai kulloinkin tärkeimmäksi katsomansa osa-alueen edelleen 

kehittämiseen. Kehityssuunnitelmassa liikkeelle lähdetään miettien onko yrityksen 

arvot tai visiot yhteisesti jaettuja sekä arvioidaan kriittisesti toimitaanko niiden 

mukaan oikeasti. Jos yrityksen omistajilla, johdolla ja työntekijöillä ei ole yhteistä 

perustaa toiminnan suunnan suhteen, niin kyseenalaista voi olla muidenkaan kehitystä 

edistävien osa-alueiden eteenpäin johtaminen. Jaetun ymmärryksen perusteella 
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mietitään yrityksen toiminnan tämän hetken keskeiset osa-alueet, sekä mietitään miten 

kunkin osa-alueen toimintaa aiotaan jatkaa tulevaisuudessa.  

Toiminnan kehittämisestä kirjoitetaan selkeät ja käytännölliset tavoitteet. Tavoitteet 

voidaan asettaa esimerkiksi yrityksen osastokohtaisiksi, jolloin ne ovat käytännön 

työskentelyä lähemmällä tasolla.  

Muodostetun kehityssuunnitelman hyöty muodostuu yrityksen toimintamalleja 

kehittäessä yrityksen sisällä, asiakkaiden ja yhteistykumppaneiden kanssa paremman 

kokonaishyödyn muodostamiseksi. Kehityssuunnitelman luomisen aikana keskeisten 

vaikuttajien keskusteluita voidaan ohjata yrityksen kehittymisen kannalta keskeisiin 

osa-alueisiin, sekä voidaan kannustaa hiljaisen tiedon muuttamista ekplisiittiseen 

muotoon. Tämän kaltaisen tiedonmuodostumisen on nähty olevan yhtenä keskeisenä 

osa-alueena uusien innovaatioiden muodostumisessa(Richtnér, Åhlström & Goffin 

2013; Nonaka, Toyama & Konno 2000; Nonaka 1994). Tiedon jalostumisen aikana 

mahdollistetaan näin kasvuyrityksiin tuoteinnovaatioiden lisäksi haastatteluissa 

kaivattujen organisationaalisten ja markkinoinnillisten innovaatioiden löytyminen. 

Lisäksi kehityssuunnitelman yhtenä hyötynä voi olla sen käyttäminen arvojen ja 

tavoitteiden muistuttajana. Kehityssuunnitelman näkyville asettamisen kautta 

yrityksen menestymisen kannalta keskeisiin asioihin palataan ajatuksissa 

suunnitelmaan törmätessä. Suunnitelmassa yrityksen toiminnan ja kehittymisen 

keskeiset pääkohdat tiivistetään yhdelle paperiarkille, jolloin vältetään monisivuisten 

liiketoimintasuunnitelmien ongelmat tärkeimpien asioiden muistamisesta kiireisen 

työskentelyn keskellä.  

6.2 Tutkimuksen arviointi 

Yrityksien liiketoimintamallien jatkuva kehittäminen nopeasti muuttuvilla 

markkinoilla on välttämätöntä säilyttääkseen kilpailukyvykkyyden (Teece 2010: 176). 

Vastaavalla tavalla myös tutkimuksen jatkuva kehittyminen prosessin aikana on 

havaittavissa tuottaakseen korkealaatuisia tuloksia tieteen piiriin. Tutkimuksen 

kehittäminen iteratiivisesti tutkijan oppiessa työn aikana (Eskola ja Soranta 1998: 19 

– 20). Alkuolettamusten ja oppimisen tiedostamisen kautta laadullisessa tutkimuksessa 
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voi kehittää tutkimuksen lopputuloksia alkuolettamuksia tarkemmiksi. Tutkijan 

oppiminen on näin ollen mahdollistanut osaltaan myös empiirisen tutkimuksen kautta 

tuovan kirjallisuuden rinnalle arvioitavaksi yritysten keskuudesta nousevia ajatuksia. 

Tutkielman arvioinnissa mietitään tutkimuksen tarpeelisuutta, reliabiliteettia ja 

validitetttia osana tulosten aikaan saaamista. Tutkimuksen arvioinnilla esitetään näin 

lukijalle tutkijan huomiota tutkimuksen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Eskola ja 

Soranta (1998: 18) esittivät empiirisen tutkimuksen syntyvän subjektiivisuuksien 

tunnistamisesta. Tutkimuksen toteuttamisen kuvaamisesta ja tutkimuksen arvioinnista 

lukijalle muodostuu kuva tutkijan subjektiivisuuksista, jolloin tutkimuksen lopullinen 

arviointi tapahtuu lukijan muodostaman ymmärryksen kautta.  

Tutkimusmatkan aikana olen syventynyt yritysten kehittämistä sivuavaan 

kirjallisuuteen akateemisesti merkittävien julkaisujen kautta. Tutkielman laadun 

arvioimisen pohjaksi lukijalle esitellään käytettyjen lähteiden tasoluokitukset 

Julkaisufoorumin arvioinnin mukaisesti (Taulukko 2 ja Taulukko 3).  

Kirjallisuuden pohjalta olen haastatellut tutkimuksen aikana alueellamme toimivien 

kasvuyritysten johtajia kehityssuunnitelman tarpeellisuudesta ja sisällöstä. 

Tutkimusprosessi on osaltaan ollut ajatusten kehittymistä korkean teknologian 

yritysten toiminnan ymmärtämisen syventymisen suhteen. Tutkimuksen aikana 

ymmärrykseni yrityksen prosesseista, lähihistoriallisesta kehittymisestä ja 

tulevaisuuden visioista on muodostanut osaltaan kokonaiskuvaakaan kasvuyrityksen 

menestymisen kannalta keskeisistä kehityssuunnitelmaan sisällytettävistä osa-alueista.  

Moniulotteisen aiheen syvällisempään ymmärtämistä varten olen tutustunut aihetta 

lukuisiin aihetta käsitteleviin ja sivuaviin tieteellisiin artikkeleihin. Tieteellisissä 

keskusteluissa tärkeitä keskusteluaiheita ovat olleet liiketoimintamallit, yritysten 

menestystekijät, strateginen henkilöstöjohtaminen, tietojohtaminen, uuden tuotteen 

kehittäminen, innovatiivisuus, luovuus ja visualisointi. Moniulotteisen tutkimusaiheen 

vuoksi myös kirjallisuuskatsaus sisältää monipuolisesti tieteellisiä lähteitä. 

Monipuolisuus luo tutkimukselle omat rajoitteet, mutta osaltaan kuvaa kuitenkin myös 

kasvuyritysten niukoilla resursseilla tehtyä nopeaa kehitystyötä. Tutkimuksen 
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rajoitteisiin palataan vielä hieman tarkemmin ensin vielä tutkimuksen tarpeellisuutta 

arvioitua.  

6.2.1 Tarpeellisuus  

Tutkimuksia lukiessa monesti korostetaan tutkijan tekemää arviointia tutkimuksen 

validiteetista ja reliabiliteetista, kuitenkin jättäen tutkimuksen tarpeellisuuden 

arvioinnin lähinnä tutkimuksen johdannon sekä johtopäätöksien kautta lukijalle 

rivienvälistä arvioitavaksi. Tutkimuksen laadun kannalta osaltaan on tärkeää arvioida 

tutkimuksen kertoa tutkimuksen tarpeellisuuden kriteerit. Saunders ym. (2009: 59) 

esittävät kirjallisuuskatsauksen avulla vältettävän vanhojen asioiden uudelleen 

keksimistä. Näin ollen tutkimukseen on tarpeen sisällyttää kirjallisuuskatsaus 

keskeisenä osana.  

Tämän tutkimuksen yhtenä ensimmäisistä lähtökohdista on ollut alueemme 

elinkeinoja hyödyntävän tarpeellisen tutkimuksen rakentaminen. Tutkimuksen 

tarpeellisuutta alettiin rakentamaan yhdessä alueemme kasvuyritysten parissa ilman 

tiukkaa sitoutumista yksittäisiin kirjallisuuden aiheisin kovin syvällisesti. 

Yrityslähteisessä aiheen rakentamisessa ongelmaksi osaltaan oli nousta käytännön 

elämässä aiheiden monimutkaisuus ja vaikeasti toisistaan erottuva luonne suhteessa 

pro gradu -tutkielman yleisen laajuuden suhteen. 

Tutkimusaiheen tarpeellisuudessa ei kuitenkaan jääty pelkästään yksittäisten 

haastatteluiden perusteella tehtyjen arvioiden varaan. Tutkimusaihetta on sivuttu 

useissa eri, kohtuullisen merkittävissäkin, tieteellisissä julkaisuissa viimeaikoina. 

Keskusteluiden ja tieteellisten julkaisujen pohjalta tutkimusaihe vaikutti tarpeelliselta. 

Haastatteluiden ja kirjallisuuden lisäksi aihe kiinnosti tutkijaa itseäänkin ammatillisen 

kehittymisen mahdollisuuksien pohjalta.  

6.2.2 Validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksessa tutkittava aihe on laaja suhteessa tutkimuksessa käytettävissä oleviin 

resursseihin nähden. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa on käytetty kohtuullisen 

runsaasti lähdeaineistoa tutkimuksen laajuuten nähden. Aiheen laajuuden vuoksi 
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kirjallisuuskatsaus sisältää kuitenkin vain pienen osan aihetta käsittelevistä 

kirjallisuuden materiaaleista. Pääasiallisina lähteinä on käytetty tieteellisten 

julkaisujen vertaisarvioituja artikkeleita. Artikkeleiden hakemiseen on käytetty 

artikkeliviitekantoja, joista on haettu käsiteltäviin aiheisiin liittyvien hakusanojen 

avuilla vertaisarvioituja artikkeleita. Artikkeleiden laadun arvioinnissa yhtenä 

kriteerinä voi käyttää julkaisun yleistä arvostuksen tasoa. Tutkimuksessa julkaisujen 

laadun arviointiin on käytetty Julkaisufoorumin tasoluokituksia suuntaa-antavina 

arviointikriteereinä. (katso Taulukko 2. Julkaisufoorumin tieteellisten julkaisujen 

tasoluokitukset lyhyesti ja Taulukko 3. Käytettyjen julkaisujen tasoluokitukset 

julkaisufoorumilla.)  

Kirjallisuuskatsauksen lähteiden julkaisijoiden ja viittausten lisäksi laadun 

arvioinnissa voidaan huomioida ajantasaisuus. Suurinosa kirjallisuuden lähteistä on 

julkaistu viimeisen kymmenen vuoden aikana, sekä muutamia lähteitä lukuun 

ottamatta vuoden 2000 jälkeen. Lähdeaineiston ajantasaisuus antaa viitteitä tutkivan 

aiheen ajantasaisuudesta. Erityisesti liiketoimintamalleja käsittelevä kirjallisuus on 

syntynyt pääasiassa 2000 luvun aikana (Osterwalder, Pignerur & Tucci 2005: 4). 

Toisaalta vanhemman lähdeaineiston vähyys kertoo yhdestä tutkimuksen rajoitteesta. 

Tutkimuksen laajuusrajoitteiden vuoksi teorioiden pidempiaikaiseen historialliseen 

kehittymiseen ei ole voitu syventyä ajantasaisten artikkeleiden viittausten lisäksi. 

Vanhemman kirjallisuuden mukaan ottamisella olisi mahdollisesti voinut löytää 

pidempiaikaisia kehitystrendejä sekä nykyisen kehityssuunnan sosiologisia, 

filosofisia, psykologisia ja taloudellisia taustoja. Näiden taustatekijöiden syvällisen 

analyysin puuttumisen vuoksi tutkimuksessa on nojauduttu vertaisarvioitujen 

julkaisujen pohjalta muodostettuun maailmankuvaan käsiteltävistä aiheista. 

Lukijan on mahdollista syventyä tarkemmin tutkimuksen lähteenä käytettyyn 

materiaaliin tekstiin merkittyjen lähdeviittausten ja lähdeluettelon avulla. Näin 

käsiteltäviin asioihin on mahdollista syventyä tarkemmin aikaisempien tutkimusten 

avulla, sekä arvioida tämän tutkimuksen luotettavuutta lähdemateriaalin perusteella.  
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Taulukko 2. Julkaisufoorumin tieteellisten julkaisujen tasoluokitukset lyhyesti 

Taso Määrittely 

1 80 % luokitelluista tieteellisestä julkaisulehdestä (noin 25 500 kpl) – suomalaisen 

tutkimuksen kannalta keskeisimmät ja tasokkaimmat julkaisukanavat 

2 20 % luokitelluista lehdistä – eri tienteenalojen johtavat tieteelliset julkaisukanavat 

3 25 % tason 2 lehdistä – Vaikuttavuudeltaan tieteenalansa laaja-alaisimpia tason 2 

lehtien joukosta. Edustaa tieteenalansa korkeinta tasoa 

Taulukko 3. Käytettyjen julkaisujen tasoluokitukset julkaisufoorumilla 

Julkaisu Taso Julkaisufoorumilla 

Journal of Marketing 3 

Journal of Product Innovation 

Management 

3 

Organization Science 3 

Research Policy 3 

Strategic management journal 3 

Communications of the ACM 2 

Harvard business review 2 

Industrial and corporate change 2 

International Journal of Management 

Reviews 

2 

International Small Business Journal 2 

Journal of Banking & Finance 2 

Journal of business research 2 

Journal of Business Venturing 2 

Journal of Small Business Management 2 

Long range planning 2 

Technovation 2 

Academy of Entrepreneurship Journal 1 

Academy Of Entrepreneurship Journal 1 

Academy Of Management Annals 1 

Business Process Management Journal 1 

Communications of the association for 

Information Systems 

1 

Design Management Review 1 

International Journal of Quality and 

Service Sciences 

1 

Leadership & Organization Development 

Journal 

1 

Journal of knowledge management 1 
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Tutkimuksen empiirisen osion teemahaastatteluiden avulla lähdettiin liikkeelle 

laajoista ja avoimista teemoista rajaten kysymyksiä tarkemmin kysymyksiä tarkemmin 

haastateltavien yritysten menestystekijöiden arvioimiseen suhteessa 

liiketoimintamalleihin. Haastateltavien valinnassa painopiste oli Oulun alueellemme 

sidoksissa olevia kasvua tehneisiin teknologiaa keskeisesti hyödyntäviin yrityksiin. 

Haastateltaviksi pyydettiin käytännön työssä mukana olevia johtamistyössä mukana 

olevia.  

Haastatteluiden syvyyttä voidaan arvioida Eskolan ja Sorannan (1998: 87) mukaisesti 

käsiteltävän aiheen tavan mukaisesti. Yksittäiseen haastatteluun käytetty aika oli hyvin 

rajallinen, joten käytännön havainnointia empiiriseen osioon ei voitu sisällyttää. 

Tutkimuksen yhdessä haastattelussa voidaan katsoa sisältyvän kohtuullisen hyvin 

Eskolan ja Sorannan (1998: 87) mukaisesti syvällisen haastattelun kolme vaihetta, eli 

(1) tunnusteleva etäisellä tasolla asioiden käsittely, (2) asioiden avoin ja rehellisesti 

oikeilla nimillä käsittely sekä (3) haastateltavan muodostama tiivistelmä 

kokonaisuudesta. Tätä yksittäistä haastattelua voisi näin ollen periaatteessa kutsua 

jopa syvähaastatteluksi, mutta Eskolan ja Sorannan (1998: 87) mukaisesti 

psykoanalyyttiseen teoriaan peilaten termin käyttöä on kuitenkin luultavasti vältettävä 

kohtuullisen lyhyen käytetyn ajan vuoksi. 

Empiirisen tutkimusmenetelmän valinta tuo osaltaan tutkimuksen tuloksien laatuun 

omat erityispiirteet. Tutkimuksen menetelmät on kuvattu luvussa 2. Tuloksien 

laadussa muun muassa yhtenä erityispiirteenä on haastateltavien asema 

organisaatiossa. Osaltaan valittu empiirinen tutkimusmenetelmä rajoittaa 

tutkimusaineiston johtopäätösten teon laatua, sillä on huomioitava organisaatioista 

saatujen tietojen perustuvan pääasiassa johtavissa asemissa olevien harkintaan 

millaista viestiä he haluavat yrityksestään keroa (Maitlis & Christianson 2014: 107). 

Haastatteluiden kautta saadut tiedot voivat näin ollen johtaa osittain positivistiseen 

epäsymmetrisyyteen (Cerulo 2006 via Maitlis & Christianson 2014: 73).  

6.3 Tutkimuksen rajoitteet 

Tutkimus yhdistää laajasti kasvuyrityksen johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä 

aihekokonaisuuksia yhteen kokonaisuuteen. Laajasta kokonaisuudesta johtuen 
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tutkimus sisältää useita rajoitteita. Rajoitteista iso osa liittyy tutkimuskysymyksen 

perusteella valittuihin tutkimusmenetelmiin. Valitut menetelmät ja valinnan perusteita 

on avattu lukijalle tarkemmin tutkimuksen alkupuolella.  

Tutkittavan aiheen laajuuden vuoksi ja rajallisten resurssien vuoksi tutkimuksen 

tulokset sisältävät osaltaan puuteita. Tutkimuksen laadun parantamiseksi kerätty 

aineisto olisi mahdollista analysoida syvällisemmin, sekä toteuttaa toinen 

haastattelukierros varmistaakseen haastatteluiden välillä esiintyviä yksittäisten 

tietojen yleistettävyyttä. Lisäksi haastattelu ilman havainnointia voi johtaa osaltaan 

empiiristen tulosten positivistiseen epäsymmetrisyyteen, kuten edellisellä sivulla 

esitettiin.  

Tutkimukseen mukaan valitut yritykset ovat osoittaneet kykynsä kasvaa. Kiviluodon 

(2013: 574) mukaisesti myynnin kasvu ei kuitenkaan ole aina osoitus yrityksen 

menestymisestä. Näin ollen haastatteluihin valitut henkilöt eivät välttämättä edusta 

kaikilta osin täysin vakuuttavasti menestymisen kannalta parhaita käytäntöjä. 

Toisaalta kasvuyrityksien arjen tuntemisesta heillä on kokemusta kasvuyrityksissä 

johtamistehtävissä olemisen kautta. Tutkimuksessa on huomioitu Kiviluodon esittämä 

kritiikki myynnin kasvun osalta hakemalla vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista 

kriittisiä huomioita esitettyihin asioihin. Näin ollen haastattelut ovat tuoneet 

kirjallisuuskatsaukseen näkökulmia tarkasteltavaksi, jolloin tutkimuksen 

johtopäätökset eivät ole kuitenkaan ristiriidassa aikaisempien tieteellisten tulosten 

valossa.  

6.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimuksessa luotu kasvuyritysten kehityssuunnitelma viitekehys on tarpeen 

jatkotutkimuksissa testata työkalun käytettävyyden kannalta yksittäisissä yrityksissä 

tapaustutkimuksen keinoin. Tapaustutkimuksissa voidaan näin havainnoida 

laajemmin työkalun käytettävyydestä löytyviä huomioita organisaation sisällä, sekä 

laajemmin yrityksen verkostojen osalta.  
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Lisäksi muodostetun viitekehyksen sisältöä voi arvioida kvantitatiivisten tutkimusten 

avulla. Kvantitatiivisen tutkimuksen myötä työkalun yleistettävyys voidaan arvioida 

laajemman yleisön osalta.  

Tutkielma yhdistää monia yrityksiä koskevia tieteellisia keskusteluita yhteen 

kokonaisuuteen. Erilaisten lähestymistapojen yhdistäminen ei tutkielman 

laajuusrajoitteiden vuoksi ole aukotonta. Tutkielmassa muodostetun viitekehyksen eri 

osa-aluiden välisiä terminologioita voi jatkotutkimuksissa tarkastella tarkemmin 

yhteensopivuuden kannalta. Eri tutkijaryhmien välisistä näkemyseroista yhtenä 

esimerkkinä havaittiin muun muassa DeNisin ja Smithin (2014) osoittama ristiriita 

henkilöstöjohtamisen ja yrityksen kokonaistrategian tutkijoiden välilllä. Vastaavia 

ristiriitoja voi olla joiltain osin useiden muidenkin osien osalta. Erityisesti pk-

yrityksien käytössä tieteellisten keskusteluiden yhteensovittamisella voisi olla 

huomattavat hyödyt laadukkaamman tiedon hyödyntämisen mahdollistumisen myötä.  

6.5 Liikkeenjohdolliset suositukset 

Yritykset voivat kehittää arvon luomista yksin ja yhdessä arvoverkoston muiden 

toimijoiden kanssa. Yrityksen eri osien sopeuttaminen yhteen toimiviksi yrityksen 

sisällä ja yhdessä ulkopuolisten toimijoiden kanssa voi parantaa asiakkaille 

toimitettavaan arvon muodostamisen toimivuutta. Eri osapuolten välillä toimintojen 

yhteensopivuutta voidaan yrittää parantaa mukauttamalla liiketoimintamallia 

yhteistyökumppaneiden liiketoimintamalleihin sopiviksi (Nenonen & Storback 2010: 

55).  

Liiketoimintamallit helpottavat yrityksen toiminnan mallintamista, kommunikointia ja 

vaihtoehtojen suunnittelua. Liiketoimintamalleista eteenpäin muokattu 

kehityssuunnitelma ottaa huomioon yrityksen asiakkaille tuottaman arvon, 

toimituketjun rakenteen ja kassavirtojen lisäksi päätöksenteon kannalta keskeiset 

arvot, strategiset tavoitteet, henkilöstön tietojen ja taitojen kehittämisen ja 

motivoimisen. Tarkoituksena on näin tuoda selkeästi esille kehittymisen kannalta 

päätösten taustalla vaikuttavat periaatteet, sekä samalla nostaa muutamia tärkeitä 

kehittämisen kohteita esille. Yksittäistä hetkeä, nykyistä tai tavoiteltavaa, kuvaavaan 

liiketoimintamalliin verrattuna kehityssuunnitelmassa huomioidaan kehittymisen 
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vaativan käytännön toimia tietojen, taitojen ja motivaation osalta muutosta aikaan 

saadakseen.  

Kehityssuunnitelman rakentamisen aikana selvitetään yrityksen jaetut arvot 

hyödyntäen kehityssuunnitelman osia kommunikointia suuntaavana työkaluna. 

Yrityksen arvojen perusteella tehtyihin tavoitteisiin on tärkeää sitoutua läpi yrityksen. 

Toiminta on tavoitteena suunnata tärkeisiin osa-aluisiin menestymisen kannalta. 

Modulaarisuuden hyödyt käyttöön saataessa osien tehostuminen voi parantaa 

kokonaisuutta. Seuraavalla sivun kehityssuunnitelma voidaan täyttää esimerkiksi 

Taulukko 4. Kehityssuunnitelman käytännön toimintoesimerkkejä ajatuksia 

hyödyntämällä.  
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Kuva 22. Muodostetun kehityssuunnitelman komponentit  
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Taulukko 4. Kehityssuunnitelman käytännön toimintoesimerkkejä 

Osa-alue Analysointi Toimenpiteet 

Arvot Arvoihin sitoutuminen ja 
näkyvyys yrityksessä 

Arvojen määritys määritys ja jalkaut-
taminen yrityksen käytäntöihin 

Strategiset 
tavoitteet 

Yrityksen pitkän aikavälin 
tärkeät tavoitteet 

Tavoitteet ymmärrettäväksi yrityksen 
kaikilla tasoilla 

Henkilöstön 
kehitys 

Kartoitetaan yrityksen 
nykyiset osaamiset ja 
tulevaisuuden tarpeet 
 

Tehdään henkilökohtaiset kehityssuun-
nitelmat työntekijöiden osaamisen kehit-
tämiseen 
 
Suunnitellaan puuttuvien osaamisten 
hankinta yrityksen arvon muodos-
tumiseen (rekrytointi, yhteistyö-
kumppanit, osaamisten ostaminen)  

Hiljaisen tiedon 
sosialisointi 

Paikannetaan hiljaisen tie-
don sijainti, jakamisen tär-
keimmät tarpeet ja esteet 

Järjestetään työtehtäviin perehdyt-
täminen. 
Organisoidaan mahdollisuudet kohdata 
työssä. 
Puretaan tiedon jakamisen esteitä.  
Järjestetään työntekijöille riittävästi 
vapautta.  

Hiljaisesta 
eksplisiittiseksi 
tiedoksi 

Arvio hiljaisen tiedon 
muuttumista eksplisiit-
tiseksi tiedoksi.  

Järjestä riittävät työkalut eksplisiittisen 
tiedon muodostamiseen ja kokoamiseen.  
Jalkauta merkityksellisten tietojen 
raportointi käytännön toimintaan.  

Eksplisiittisestä 
hiljaiseksi tiedoksi 

Arvioidaan eksplisiittisen 
tiedon avoimuus 

Järjestä riittävän laajat mahdollisuudet 
tutustua työssä tarvittavaan kirjalliseen 
tietoon.  
Ohjeista miettimään mitä kirjallinen tieto 
tarkoittaa käytännön elämässä.  

Tieto artefakteihin Tiedon artifakteihin 
sisällyttämisen 
mahdollisuuksien kartoitus 

Sisällytetään tietoa artifakteihin 
skaalautuvuuden parantamiseksi ja 
tehokkuuden lisäämiseksi 

Motivaatio Kannusteiden ja 
kannusteloukkujen 
kartoitus kehittymisen 
kannalta 

Kehittymisen kannustavuuden lisäämi-
nen.  
Työhyvinvointipalveluiden järjestäminen.  

Arvotuotanto 
asiakkaille 

Yrityksen tuottamien 
keskeisimpien arvojen 
määrittely 

Strategisesti tärkeimpien arvotuotanto-
jen kehittäminen 

Arvontuotannon 
arkkitehtuuri 

Arvon muodostumisen 
kuvaaminen 

Yhteistyökumppaneiden kanssa toimin-
tojen sopeuttaminen 

Kassavirrat Liiketoimintamallin kassa-
virtojen ja kannattavuuden 
analysointi 

Tulorahoituksen ohjausvaikutuksen huo-
mionti ja kannattavuuden parantaminen 
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