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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa 

Nuorista, nopeasti kasvavista startup-yrityksistä on povattu suomalaisen liike-elämän 

pelastajaa ja uusien työpaikkojen luojia. Startup-yritykset pyrkivät löytämään nopeasti 

skaalattavia liiketoimintamalleja modernien teknologisten ratkaisuiden avulla. Monet 

toimialat ovat kokeneet laajoja mullistuksia digitalisaation myötä ja startupit 

hyödyntävät digitalisaatiota ennen näkemättömällä tavalla tuhoten vanhoja toimialoja 

ja luoden samalla uusia. Osaltaan startup-hybristä on nostattanut vuosituhannen 

ensimmäisen vuosikymmenen lopussa tapahtunut suomalaisten peliyritysten, Rovion 

ja Supercellin pelien suosion räjähdysmäinen kasvu.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkentaa käsitystä siitä, mikä on startup-yritys ja 

miten näissä yrityksissä toteutetaan strategista suunnittelua sekä strategista johtamista. 

Startup-yritykset toimivat täysin uudenlaisessa liiketoimintaympäristössä ja tätä 

liiketoimintaympäristöä kuvastaa hyperkilpailu, vahva kokeilemiskulttuuri ja 

perinteisten toimintamallien muuttaminen. Startupien pyrkimyksenä on luoda 

skaalautuvaa liiketoimintaa, missä uudet asiakkuudet eivät muodosta yritykselle 

kustannuksia. Tämän tutkimuksen myötä lukijalle tulisi käydä ilmi, miten skaalautuva 

liiketoiminta saadaan yhdistettyä strategiseen suunniteluun, mitä uhkia liian tarkka 

suunnittelu aiheuttaa ja missä vaiheessa suunnittelemattomuus kääntyy yritystä 

vastaan? 

Tutkimuksen pääpaino on selvittää käsitettä startup-yritys sekä mitä skaalautuvan 

liiketoimintamallin strategisten johtaminen vaatii, mitä työkaluja yrityksillä on 

käytettävissä.  

1.2 Tutkimusaukko 

Startup-yritykset eroavat perinteisistä yrityksistä monin tavoin; skaalautuva 

liiketoimintamalli, uudenlaiset työskentelytavat ja vahva teknologinen orientaatio 

nähdään yhä usein isojen organisaatioiden toteuttamana prosessinomaisena 

toimintona, vaikka strategisen johtamisen modernit koulukunnat korostavat strategian 
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muodostumista vuorovaikutusverkostojen kautta. Tutkimuksen tarkoituksena on 

vertailla eri strategiakoulukuntien mallien soveltuvuutta startup-yritysten strategiseen 

suunnitteluun ja samalla hahmottaa startupeille muodostuneita strategiamalleja jo 

olemassaolevien koulukuntien kautta. Tutkimuksessa ei oteta kantaa strategiatyön 

tuloksiin tai suunnittelun vaikutusta yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin. 

Startup-yritykset ovat suhteellisen nuori ilmiö digitalisoituvassa maailmassa, tästä 

johtuen startupien startegisesta suunnittelusta ei ole tehty juurikaan tieteellistä 

tutkimusta. Stampfl, Prügl ja Osterloh (2013) ovat tutkineet liiketoiminnan 

skaalautuvuuteen vaikuttavia tekijöitä ja tämä tutkimus antaa hyvän kuvan 

liiketoimintaan vaikuttavista seikoista. Startup-yrityksiä ei ole kuitenkaan tutkittu 

strategian näkökulmasta ja tätä kautta myös startup-yrityksen johtamiseen liittyvät 

kysymykset ovat jääneet akateemisessa keskustelussa pienemmälle huomiolle.  

1.3 Tutkimuksen tarkoitus 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten startup-yritys määritellään 

akateemisessa kirjallisuudessa, sekä mitkä ominaisuudet tekevät startupeista 

perinteisistä yrityksistä poikkeavia. Tarkoituksena on myös selventää miten perinteiset 

strategiat ja strategiatyön mallit soveltuvat startup-yritysten käyttöön. 

Tutkimuksessa tarkastellaan strategiaa eri näkökulmista ja pyritään löytämään startup-

yrityksille soveltuvia strategisia työkaluja sekä koulukuntia. Strategisten koulukuntien 

määrittely startup-yrityksille sitoo aikaisemman tutkimuksen moderniin liike-elämään 

ja auttaa ymmärtämään uusia liiketoimintamalleja vanhempien, vakiintuneiden 

käsitteiden kautta. Vakiintuneilla käsitteillä tarkoitetaan tässä tapauksessa esimerkin 

omaisesti Minzbergin käyttämiä eri strategiakoulukuntia. 

1.4 Tutkimuksen rajoitukset  

Tässä tutkimuksessa tutkitaan strategiakoulukuntien teorioiden soveltuvuutta startup-

yrityksille, joiden henkilöstön lukumäärä on vielä suhteellisen pieni. Haasteita 

strategiatyön suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen tuottaa startup-yritysten 
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liiketoimintaympäristö ja -idea. Näitä haasteita ja ominaisuuksia avataan tarkemmin 

tutkimuksen 2. kappaleessa. 

Tutkimuksen pääpaino on teoreettisen tiedon analysoimisessa eikä työ sisällä 

empiiristä tutkimusta teoriatiedon vahvistamiseksi. Näin ollen tutkimuksessa ei oteta 

kantaa strategiatyön vaikutuksesta yrityksen suorituskykyyn tai tunnuslukuihin, vain 

ja ainoastaan teoreettisten mallien soveltuvuudesta startup-yritysten 

toimintaympäristöön. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Kirjallisuudessa on vaihtelevia määrityksiä startup-yrityksille. Tutkimuksen alussa 

esitellään startup-yritysten määritelmä ja rajataan tarkemmin tutkittavaa 

kohderyhmää. Startup-yrityksen määritelmä selkeytetään tutkimuksessa ja tämän 

selvityksen myötä lukijalle tulisi muodostua selvä kuva mitä ominaisuuksia startup-

yrityksellä on mm. liiketoiminnan suunnitelman osalta.  Startup-termiä käytetään 

myös hyvin herkästi kuvaamaan nuorta yritystä tai termiä käytetään väärin 

markkinointitarkoituksissa. Startup-yrityksen määrittely on keskeinen osa tutkimusta 

ja tutkimuksen muut kappaleet rakentuvat määritelmän tarjoaman tiedon varaan. 

Tutkimuksen 3. osassa käsitellään strategian määritelmää, paneudutaan termin 

historiaan sekä erilaisiin strategisiin koulukuntiin. Strategian erilaiset maailmankuvat 

antavat lukijalle kuvan strategisen suunnittelun ja ajattelun kehittymisestä viimeisen 

60 vuoden ajalta. Strategisten työkalujen tutkiminen ja esittely tarjoaa selkeän kuvan 

siitä, mitä työkaluja erilaisiin liiketoiminnan vaiheisiin startupeilla on käytössä. 

4. kappaleessa käsitellään startegian toteutusta startup-yrityksissä ja sitä, miten 

strateginen suunnittelu vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan. Tässä kappaleessa 

verrataan startup-yrityksen olemusta vakiintuneempiin yrityksiin ja tarkastellaan 

startupeille ominaisten piirteiden kautta strategian toteuttamista. 

Viimeisessä, johtopäätökset-kappaleessa summataan yhteen tutkimuksen näkökulmat 

ja  muodostetaan näkemys tutkimuskysymykseen, mitkä tekijät ohjaavat startup-

yrityksen strategista suunnittelua. 
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2 STARTUP-YRITYS 

Tässä kappaleessa kartoitetaan startupin keskeisimmät määritelmät, miten startup-

termi on määritelty akateemisessa tutkimuksessa sekä mitkä piirteet erottavat startup-

yritykset perinteisistä yrityksistä. Keskeinen osa startupien liiketoimintaa on 

skaalautuva liiketoiminta. Kappaleessa käydään läpi skaalautuvuuteen vaikuttavia 

sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä. 

2.1 Startup-yrityksen määritelmä 

Sami Kuusela (2013) määrittelee startup-termin syntyneen 2000-luvun teknokuplan 

puhkeamisen jälkeen, kun internetissä alettiin rakentaa vuorovaikutteisia, sosiaalisia 

internet- ja mobiilipalveluita. Teknologian kehittyminen ja kypsyminen teki 

palveluiden kehittämisestä entistä helpompaa. Mm. Facebookin ensimmäinen versio 

julkaistiin vuonna 2004, Mark Zugerbergin kehittäessä palvelua harvardin yliopiston 

sisäiseen käyttöön. Palvelu oli kuitenkin helppo laajentaa muihin yliopistoihin ja 

lopulta vuonna 2006 palvelu avattiin myös yliopistojen ulkopuolisille käyttäjille.  

Kuuselan määritelmän mukaan ”kasvuyritys on nuori, yleensä alle viiden vuoden 

ikäinen. Kasvuyrityksessä on myös jotain mullistavaa: oivallus, jota kukaan ei ole 

aiemmin toteuttanut, tai tekemisen tapa tai asenne, mikä tekee yhtiöstä ylivoimaisen 

sen kilpailijoihin verrattuna.” Ries (2011) on kuvannut startup-yritystä instituutioksi, 

minkä tarkoituksena on tuottaa uusia tuotteita tai palveluita erittäin suuren 

epävarmuuden vallitessa. 

Blank (2012) on määritellyt startupin väliaikaiseksi organisaatioksi, joka etsii 

skaalautuvaa, toistettavaa ja tuottavaa liiketoimintamallia. Liikeidea on usein jotain 

uutta ja perinteisiä toimialoja mullistavaa. Alkuvaiheessa startupin tehtävä on etsiä 

toistettava ja skaalautuva liiketoimintamalli, jotta liikevaihtoa ja -voittoa on helppo 

kasvattaa nopeasti.  Liiketoiminnan skaalaamiseen tarvitaan usein riskisijoittajan 

(venture capitalist) tuomaa ulkopuolista rahoitusta.  

Sijainnilla on oleellinen merkitys pien- ja startup-yrityksen  menestymiselle, sillä 

oikea sijainti tarjoaa tarvittavia resursseja osaamisen sekä yhteistyöverkoston 



9 

 

muodossa. (Lechner & Dowling, 2003) Yhdysvalloissa suuryritykset tekevät usein 

yhteistyötä pienempien startup-yritysten kanssa. Yhteistyön etuna pienien yritysten 

ketterät toimintatavat yhdistyvät isomman kumppanin taloudellisiin resursseihin. 

Blankin mukaan startupit kerääntyvät klustereiksi teknologiakeskuksiin, kuten Silicon 

Valley, Shanghai, New York ym. Suomessa keskittymiä on syntynyt yliopistoiden 

yhteyteen esimerkkinä Aalto-yliopiston Startup-sauna-konsepti.  

Joissain tapauksissa startupin tavoitteena on tulla hyvin nopeasti ostetuksi pois 

markkinoilta. Blank käyttää ilmiöstä termiä ”ostettava startup” (buyable startup) 

ilmiönä.  Kyseessä on matalan kustannusrakenteen yritys joka keskittyy internet- tai 

mobiilisovelluksiin ja yritykset pystyvät rahoittamaan toimintansa yrittäjän 

tarjoamalla pääomalla tai nostamalla suhteellisesti pienen määrän ulkopuolista 

riskirahoitusta. Näiden yritysten tarkoitus on tulla ostetuksi pois markkinoilta 

isomman kilpailijan toimesta. Syitä liiketoiminnan ostamiselle on usein liiketoiminnan 

ohella yrityksen osaamisportfolio.  

2.2 Liikeidea 

Liikeidean osalta startup-yritykset voidaan jakaa selkeästi kahteen eri kategoriaan – 

perinteisten toimialojen uudistamiseen disruptiivisilla, vanhoja toimialoja ja 

käytäntöjä tuhoavilla toimintamalleilla tai kokonaan uusien toimialojen luomisella. 

Facebook on hyvä esimerkki disruptiivisesta teknologiasta, palvelu on muuttanut 

pysyvästi ihmisten vuorovaikutustapoja ja yrityksen hankkima WhatsApp-sovellus 

syö operaattorien tulovirtoja tarjoamalla tekstiviestejä edullisemman ja teknisesti 

edistyneemmän tavan kommunikoida mobiililaitteilla. 

2010-luvun isoimpiin startup-yrityksiin voidaan laskea Uber ja AirBnB. Molemmat 

yritykset muuttavat perinteisiä toimialoja uudella digitaalisella toimintamallilla. Uber 

tarjoaa kenelle tahansa mahdollisuuden ryhtyä tarjoamaan henkilökuljetuspalveluita 

yrityksen alustaa käyttäen, AirBnB muuttaa perinteistä asuntojen lyhytaikaista 

vuokraustoimintaa selkeällä verkkopalvelulla.  

Perinteisiä toimialoja muuttavat startup-yritykset hakevat usein kilpailuetua 

siirtämällä palvelut digitaaliseen aikaan. Digitalisaation murros on pala kerrallaan 
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muuttanut toimialoja pysyvästi. Digitalisaatio tarjoaa yrityksille mahdollisuuden 

skaalata liiketoimintaa nopeasti ja taloudellisesti tehokkaasti - alalle tulon ja 

poistumisen kustannukset ovat digitaalisessa ympäristössä matalat. 

Stampfl,  Prügl,  ja Osterloh (2013) jakavat tutkimuksessaan liiketoiminnan 

skaalautuvuuden viiteen vaikuttavan osa-alueeseen, teknologia, kulu- ja tulorakenne, 

sopeutuvuus lainsäädäntöön, verkostovaikutus sekä käyttäjäorientaatio. 

2.2.1 Teknologia 

Teknologia on yksi tärkeimmistä tekijöistä startup-yrityksen menestymiselle. 

Teknologiaan voi kategorisoida myös ne liiketoimintaprosessit, mitkä liittyvät 

palveluiden tuottamiseen. Skaalautuvan liiketoimintamallin toteuttaminen vaatii 

teknisen toteutuksen ohella saumatonta työtä tukipalveluiden osalta 

ongelmatilanteiden esiintyessä. 

Teknologiset innovaatiot, mitkä tehostavat tiedon käsittelyä tuovat jatkuvasti uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. Teknologian kehityksen myötä 

liiketoimintaa syntyy myös sinne, missä se olisi ollut aikaisemmin kannattamatonta tai 

mahdotonta. Esimerkkinä tästä on finanssialan startup-yritysten määrän kasvu. 

Aikaisemmin alalle tulon esteitä on ollut mm. alan tiukat tietoturvastandardit, joiden 

täyttäminen on vaatinut mittavia investointeja mm. palvelininfrastruktuuriin. 

Amazonin ja muiden pilvipalveluita tarjoavien yritysten, kuten Google ja Microsoft, 

tarjoamat kustannustehokkaat, helposti käyttöönotettavat ja tietoturvavaatimukset 

täyttävät pilvipalvelut ovat poistaneet näitä esteitä.  

Prosessien automatisointi tietojärjestelmien avulla helpottaa liiketoiminnan 

skaalautuvuutta ja alentaa kustannuksia. Automaation avulla uuden asiakkuuden 

transaktiokustannus saadaan painettua hyvin alas. Konkreettisella tasolla esimerkki 

automaatiosta voi olla rekisteröityminen verkkopalveluun, asiakkaan tehdessä kaiken 

työn, tästä ei käytännössä muodostu palveluntarjoajalle kustannuksia. Startup-

yrityksen tulee strategiasuunnittelussa ottaa huomioon, kuinka paljon prosesseihin 

tulee varata resursseja henkilöstön osalta ja mitkä prosesseista on automatisoitavissa.  
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Oppimisen kautta automaatio voi kehittyä osaksi yrityksen prosesseja myös ajan 

myötä, kun aikaisemmin ihmistyötä vaatineet työvaiheet pystytään siirtämään 

tietokoneiden hoidettavaksi. Tällöin automatisointi alentaa yrityksen kulurakennetta ja 

parantaa palvelun laatua vähentämällä inhimillisiä virheitä.  

Teknologiaa pidetään myös yhtenä isoimmista yrityksen hintaan vaikuttavista 

tekijöistä. Teknologia antaa yritykselle kilpailuedun sekä mahdollistaa tai estää 

liiketoiminnan skaalautuvuuden. Digitaalisen liiketoiminnan aloittaminen ei koskaan 

aikaisemmin ole ollut yhtä helppoa ja kustannustehokasta kuin tällä hetkellä. Kun 

tekninen alusta suunnitellaan alusta alkaen skaalautuvaksi, voidaan palvelun kiinteät 

kustannukset pitää hyvin pieninä ja skaalata palvelininfrastruktuuria rajattomasti 

käyttäjämäärän kasvaessa. 

Digitaalisen liiketoimintaidean testaaminen on huomattavasti edullisempaa kuin 

esimerkiksi perinteisen konepajatoiminnan. Startup-yritykset tyypillisesti iteroivat 

liiketoimintaideaa 3-4 kertaa ennen kannattavan liiketoimintamallin löytymistä 

(Johnson et al., 2008). 
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KUVIO 1. 1 miljadin dollarin valuaation saavuttaneiden yritysten toimialajakauma 

Tarkasteltaessa globaaleja, yli miljadrin dollarin valuaation saavuttaneta startup-

yrityksiä (kuvio 1), kyseessä on lähes poikkeuksetta kokonaan tai osittain verkossa 

toimiva palvelu. Osittain verkossa toimivia palveluita on mm. erilaiset älylaitteet, 

joissa tiedon prosessointi ja esitys tapahtuu verkon kauta esim. mobiililaitteelle mutta 

keskeinen osa palvelua on fyysinen tuote.  

Kuviossa 1 verrataan valuaatioltaan suurten startup-yritysten toimialoja suomalaisiin 

startup-yrityksiin. Kuviossa on selkeästi nähtävissä suomalaisten yritysten yritysten 

vähäinen osuus kuluttaja- ja mediapalveluissa, joiden skaalaaminen on haastavaa 

kotimaan markkinoilta globaaleiksi tuotteiksi kielimuurin takia.  

2.2.2 Kulu- ja tulorakenne 

Liiketoiminnan skaalaaminen vaatii usein pääomaa ja muodostaa ongelman pelkällä 

tulorahoituksella toimivalle nuorelle yritykselle. Liiketoiminan skaalaaminen vaatii 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

% (>1Mrd) % (Suomi)



13 

 

joko ulkoista rahoitusta enkelisijoittajilta tai/sekä liiketoiminnan kulujen minimointia. 

Kevyt kustannusrakenne edellyttää pitkälle vietyä automaatiota ja tätä kautta 

panostusta digitaalisiin palveluihin. 

Pilvipalveluiden kehittyminen ja palveluntarjoajien keskenäinen kilpailu laskevat 

palveluiden kustannuksia jatkuvasti. Samaan aikaan kustannusten laskiessa, myös 

monet tuotteet siirtyvät palvelupohjaiseen hinnoitteluun. Palvelupohjaisessa 

hinnoittelussa kuluttaja tai yritys maksaa hyödykkeen kertamaksun sijaan esimerkiksi 

kuukausittain laskutettavana palveluna. Selkein esimerkki palvelupohjaisesta 

hinnoittelusta on Microsoftin Office-toimisto-ohjelmiston siirtyminen 

kertamaksupohjaisesta liiketoiminnasta kuukausiveloitteiseen pilvipalveluun. 

Pilvipohjainen o365-palvelu <xn käytössä monissa yliopistoissa, mukaanlukien Oulun 

yliopisto. 

2.2.3 Sopeutuvuus lainsäädäntöön 

Lainsäädännölliset kysymykset voivat helposti estää startup-yrityksen laajenemisen 

uusille markkinoille. Maantieteellisesti uusilla liiketoiminta-alueilla laeissa voidaan 

rajoittaa tekijänoikeuksia, vaatia tiukempaa yksityisyydensuojaa tai tehdä 

liiketoiminnasta luvanvaraista.  

Uusien toimialojen yritykset joutuvat usein käyttämään paljon aikaa lakiteknisten 

kysymysten ratkaisemiseksi. Muun muassa euroopan unionin tietosuojaan liittyvä 

lainsäädäntö tuottaa hyvin paljon vaivaa yhdysvaltalaisille yrityksille. Ratkaisuna 

tähän ristiriitaan lainsäädännössä, EU:n ja yhdysvaltojen välillä on ollut ns. Safe 

harbor-sopimus, missä sopimus varmistaa riittävän tietosuojan tason henkilötietojen 

siirrossa Yhdysvaltoihin. EU-tuomioistuin on kuitenkin antanut päätöksen 6.10.2015 

(C362/14), jossa se on todennut Safe Harbor -järjestelmän pätemättömäksi. 

Uusien liiketoimintamallien kehittäminen voi tuottaa laintulkinnallisia ongelmia. 

Ruotsalainen musiikin suoratoistopalvelu Spotify törmäsi saksassa ongelmiin 

tekijänoikeuskysymyksissä ja kappaleiden lisensoinnissa. Samaan aikaan saksalainen 

startup Simfy onnistui neuvotteluissa ja sai palvelun avattua Saksassa 2010. Sittemmin 
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Spotify on laajentunut myös Saksan markkinoille ja Simfy sulkenut oman palvelunsa 

rahoitusongelmien johdosta.  

2.2.4 Verkostovaikutus  

Jokainen verkostoon liittyvä uusi käyttäjä parantaa olemassaolevien käyttäjien 

asemaa. Esimerkkinä tästä toimii yhdysvaltalainen sosiaalisen median verkkopalvelu 

Facebook, missä jokainen uusi käyttäjä lisää olemassaolevien käyttäjien potentiaalista 

kontaktiverkostoa.  

Sippolan (2014) haastattelussa suomalaisen IRC-gallerian perustajat Jari Jaanto ja 

Matti Kari kertovat, kuinka palvelu hävisi Facebookille käyttäjämäärissä vuonna 2008. 

IRC-galleriassa oli tuolloin yli 550 000 käyttäjää, mutta facebookin suosio ja 

verkostovaikutus veivät suomalaiselta palvelulta huomattavasti käyttäjiä. 

2.2.5 Käyttäjäorientaatio 

Palveluiden kehittämisen tulee tapahtua käyttäjälähtöisesti teknologisen 

lähestymiskulman sijaan. Kilpailun kiristyessä yritysten tulee keskittyä entistä 

enemmän käyttäjälähtöiseen suunnitteluun kilpailuedun saavuttamiseksi.  

Lubinaite 2015 esittää tutkimuksessaan suomalaisen matkapuhelinvalmistajan Nokian 

menestyksen romahtamisen syyksi käyttäjäorientaation puuttumista. Nokian palvelut 

eivät tarjonneet kuluttajille yhtä laadukasta käyttäjäkokemusta kuin Applen iPhone-

puhelin ja sen sovellukset. Esimerkkinä tässä käytetään sovelluskaupan 

pirstaloitumista operaattoreiden hallinnoimaan sisältöön. Ongelmaksi muodostui 

myös puhelimissa käytetty Symbian-käyttöjärjestelmä, sovellusten tuottaminen 

sovelluskauppaan oli huomattavasti raskaampaa kuin kilpailijoiden, Googlen ja 

Applen alustoille. Nokian tapauksessa käyttäjäorientaatio muodostui ongelmaksi sekä 

kuluttajien- kuin sovelluskehittäjien suuntaan. 
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2.3 Liiketoimintaympäristö ja markkinat 

 

KUVIO 2, Suomalaisten TOP100 kasvuyritysten toimialajakauma (mukailtu startup100.net) 

Startup100-sivusto listaa suomalaisia kasvuyrityksiä järjestykseen näiden 

verkkopresenssin mukaan. Mittareina toimii niin yrityksen oma mainonta kuin ansaittu 

huomio verkossa. Yritykset ovat saavuttaneet pisteen, jossa myynti ja markkinointi 

tekevät aktiivisesti töitä asiakkuuksien hankkimiseksi. Tältä osin kuvaajan 

toimialajakaumaa voi pitää hyvänä läpileikkauksena suomalaisiin kasvuyrityksiin.  

Useat tutkimukset ovat todenneet markkinoiden ja johdon merkitystä liiketoiminnan 

kasvattamiseksi. Mm e.g. Eisenhardt and Schoonhoven, 1990; McDougall et al., 1994; 

Park et al., 2002 ovat tutkineet markkinoiden vaikutusta liiketoiminnan kasvamiseen. 

Stampfl et al ovat määrittäneet haastattelututkimuksen avulla kolme elementtiä 

markkinoilla, mitkä vaikuttavat kasvupotentiaaliin; markkinoiden potentiaali, 

markkinoiden dynamiikka sekä markkinoiden oppineisuus. 
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 Markkinoiden potentiaali käsittää yrityksen valitseman asiakassegmentin 

kaupallisen potentiaalin. Liian pieni segmentti ei mahdollista kaupallista 

menestymistä ja estää liiketoiminnan skaalautumisen. 

 

 Markkinoiden dynamiikka vaikuttaa siihen, missä aikajänteessä yrityksellä on 

mahdollisuus saavuttaa kaupallinen menestys. Dynaamisessa ja nopeasti 

liikkuvassa ympäristössä kaupallisen menestyksen saavuttaminen on 

nopeampaa. Markkinoiden dynamiikka on läheisesti kytkeytynyt 

markkinoiden oppineisuuteen. 

 

 Markkinoiden oppineisuuden taso määrittää sen, miten markkinat ymmärtävät 

tuotteen ja sen tarjoamat hyödyt. Liiketoiminnan laajentuessa liian 

oppimattomille markkinoille, yrityksen tulee panostaa markkinoiden 

opettamiseen ja käyttää osa markkinointibudjetista potentiaalisten asiakkaiden 

kouluttamiseen.  
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2.4 Ketterät toimintamallit 

Startup-yritykset ovat ottaneet käyttöön erilaisia ketteriä kehitysmalleja, joiden 

historia ulottuu 1970-luvun japaniin. Ketterät kehitysmallit kehitettiin tehostamaan 

tehtaiden tuotantoa ja vähentämään hävikkiä tuotannossa.  

Startup-yritysten ei ole ollut mielekästä kopioida isojen yritysten raskaita 

työskentelymalleja, vaan korvata ne ketterämmillä toimintatavoilla. Skaalautuvan 

liiketoiminnan kehittäminen vaatii uudenlaisia työskentelytapohja. Ketterät (engl. 

agile) työskentelymallit on kehitetty rikkomaan perinteinen vesiputousmalli mm. 

ohjelmistokehityksessä. Vesiputousmallissa prosessi etenee vesiputouksen tavoin 

alaspäin, työvaiheesta seuraavaan. Seuraava työvaihe odottaa aina edellisen vaiheen 

päättymistä ja  prosessin läpivienti on hidasta.  

Ketterien kehitysmallien ideana on poiketa perinteistä malleista ja tehostaa resurssien 

käyttöä. Aikaisemman vaiheittaisen prosessin sijaan palveluita kehitetään nopeilla 

iteraatiosykleillä. Tuotteet ja palvelut pyritään saattamaan markkinoille tai valitulle 

testiryhmälle mahdollisimman nopeasti, jolloin tuotteesta saadaan käyttäjäpalaute 

aikaisin ja tämä palaute voidaan ottaa huomioon jatkokehityksessä. Nopeat 

iteraatiosyklit keventävät kulurakennetta huomattavasti ja ohjaavat tuotekehitystä 

kuluttajalähtöisemmäksi käyttäjäorientaation kautta. 
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3 STRATEGINEN SUUNNITTELU 

3.1 Strategia käsitteenä 

Strategian keskeisenä tavoitteena on varmistaa organisaation menestyminen 

tulevaisuudessa. Strategia sanana ja käsitteenä pohjaa sotilasorganisaatioihin, joista 

terminologia on siirtynyt työelämään. Ensimmäisiä strategiateoksia alettiin nähdä 

länsimaiselle liikkeenjohdolle tarkoitetussa kirjallisuudessa 1960-luvun alussa.  

1970-luvulla strategisen johtaminen keskittyi pääosin tulevaisuuden ennakoinnin 

suunnitteluun, pääpainon ollessa asiakkaiden ja kilpailijoiden tunnistamiseen ja 

toiminnan ennakoimiseen (Juuti & Luoma 2009) 1980-luvulla strateginen suunnittelu 

sai uusia näkökulmia japanilaisesta laatuajattelusta. Ideana oli tuoda laadulliset tekijät 

mukaan strategisen johtamisen käsitteistöön. Esimerkkeinä mainitaan mm. laatu, 

kulttuuri sekä yhteisöllisyys. Samoja elementtejä on löydettävissä nykyaikaisten 

kasvuyritysten yrityskulttuurista. 

Pelkän analyyttisen lähestymistavan sijaan Minzberg, Ahlstrand ja Lampel (1998) 

ovat jakaneet strategian suunnittelun eri koulukuntiin riippuen siitä, miten strategian 

muodostuminen nähdään. Nämä eri koulukunnat on ryhmiteltävissä kolmeen eri 

kategoriaan; ohjeistava (prescriptive), kuvaava (describing) ja konfiguraatio 

(configuration). 

Ohjeistavassa kategoriassa strategia nähdään muotoiltavana ja määriteltävänä 

prosessina. Kuvaavan kategorian koulukunnat näkevät strategian muotoutuvana 

prosessina – sitä ei voi tarkkaan määritellä tai hallita. Viimeinen kategoria, 

konfiguraatio sisältää aineksia muista koulukunnista ja se voidaan tulkita myös 

ohjeistavaksi että kuvaavaksi. 

Koulukunnista startup-maailmaan on yhdistettävissä dominoivina koulukuntina 

kuvaava-kategoriasta yrittäjyyden koulukunta (Entreprenaurial School),  sekä 

oppimisen koulukunta (Learning School). Myös oppimisen sekä toimintaympäristön 

koulukunnat on nähtävissä startup-yritysten ajatusmaailmassa. 
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3.2 Strateginen johtaminen 

Vuorinen (2013) kuvaa strategisen suunnittelun ja strategiatyön ”organisaatiossa 

tehtäväksi työksi tulevaisuuden menestyksen saavuttamiseksi”.  Strategisen 

suunnittelun tarkoitus on ymmärtää yrityksen senhetkinen tila ja suunnitelma toiminta 

niin, että yrityksellä on edellytykset saavuttaa mission ja vision kuvaama tahtotila. 

Monipuolistuvassa maailmassa suurella yrityksellä ei välttämättä voi olla yhtä ainoaa 

strategiaa. Suurilla yrityksillä on usein konsernistrategia, mikä konkretisoi syyn 

yrityksen olemassaololle, liiketoimintastrategioita ja liuta johtamisfunktioihin liittyviä 

strategioita; markkinointistrategia, tuotantostrategia sekä esimerkiksi 

henkilöstöstrategia.  

Pienyrityksessä strategiset linjavedot eivät poikkea suuryritysten strategisista 

suunnitelmista, mutta prosessinomainen strateginen suunnittelu ei välttämättä ole 

tehokkain tapa testata toimintamalleja käytännössä. Kasvuyrityksissä korostuu nopean 

ja edullisen epäonnistumisen kokeilukulttuuri. Sen sijaan että toimivat tuotteet ja 

käytännöt voitaisiin suunnitella valmiiksi asti yrityksen sisällä ja julkaista valmiina 

tuotteina, palveluina tai prosesseina, ne altistetaan loppuasiakkaiden arvosteluun heti 

kun minimivaatimukset täyttävä tuote (engl. MPV, minium viable product) on valmis. 

Näin yritys saa nopeasti ja mahdollisimman aikaisin kaipaamaansa informaatiota 

tuotteen tai palvelun kehittämiseen loppuun asti suunnitelluksi tuotteeksi. 

3.3 Strategisen johtamisen maailmankuvat 

Juuti & Luoma ovat jakaneet strategisen suunnittelun koulukunnat kolmeen eri 

kategoriaan, rationaalinen, kompleksinen sekä postmoderni. Nämä kategoriat 

sisältävät osittain samoja elementtejä kuin Minzbergin esittelemät kolme eri 

kategoriaa.  

3.3.1 Rationaalinen 

Rationaalinen maailmankuva pohjaa strategisen suunnittelun määriteltävyyteen ja sen 

prosessinomaiseen luonteeseen. Rationaalisessa maailmankuvassa korostetaan ennen 



20 

 

kaikkea järjen käyttöä ja tiedon merkitystä strategian suunnittelussa Suunnittelu 

nähdään prosessinomaisena työskentelynä joka noudattaa selkeää kaavaa, 

lopputuloksena on konkreettinen toimintasuunnitelma.  

Rationaalinen maailmankuva sisältää Juutin & Luoman mukaan seuraavat 

koulukunnat; inkrementalismi, suunnittelulähtöisyys, erinomaisuus, 

kilpailuasemointi, osaamispainotteisuus, hyperkilpailu 

3.3.2 Kompleksinen maailmankuva  

Kompleksisessa maailmankuvassa jokainen organisaation jäsen on strategi ja strategia 

muodostuu eri toimijoiden kytköksistä. Strategiaprosessia ei itsessään ole olemassa 

erillisenä prosessina vaan strategian suunnittelu ja toimeenpano yhdistyvät. 

Strategian päämääränä on päästä organisaatiossa inspiraation ja luovuuden tilaan. 

Strategiatyöskentelyssä tärkeintä on tunnistaa jäsenten välisiä suhteita ja tunnistaa 

tunnetiloja ja pyrkiä muuttamaan niitä. 

3.3.3 Postmoderni 

Postmoderni näkökulma strategiseen johtamiseen korostaa tarinallistamista ja tunteita. 

Näkökulma paneutuu samoihin kysymyksiin kuin rationaalinen lähestymistapa mutta 

painottaa ratkaisuina tarinallista lähestymistä mielikuvien muodossa. 

Asiakkaan ja organisaation välinen vuorovaikutus on tärkeässä roolissa ja strategia 

muodostuu näiden toimijoiden vuorovaikutuksessa. Tavoitteena on luoda elämys ja 

identiteetti asiakkaalle. Strategiatyön keskiössä on muodostaa mielikuvia ja tarinoita 

tuottavat dialogi, mikä leikkaa läpi organisaation ylhäältä alas aina asiakkaille asti. 
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3.4 Esimerkkejä strategisen suunnittelun työkalujen soveltamisesta 

Strategisen suunnittelun työkalut eivät ole pelkästään työkaluja, vaan tietyissä 

tapauksissa voidaan käyttää myös termejä menetelmä tai filosofia koska kyseessä ei 

ole välttämättä konkreettisesti käyttöönotettava työkalu. 

Organisationaa-
linen 

arkkitehtuuri

Osaamisen ja 
tiedon 

johtaminen

Ydinkom-
petenssit

Visio, missio ja 
perusarvot

Skenaario-
työskentely

Heikot signaalit

Hyperkilpailu

Sinisen meren 
strategiat

Laatu ja 
prosessi-

johtaminen

Tasapainotettu 
tuloskortti

Tavoitejohta-
minen

SWOT-analyysi
Liikeidea, 

liiketoiminta-
malli

Kilpailija- ja 
tuoteanalyysit

Toimiala-
analyysi

Liiketoiminta-
ja 

tuoteportfoliot

DYNAAMINEN 
EPÄTASAPAINO

Työstentelyn fokus

YHTEENSOPIVUUS

SISÄINEN
YMPÄRISTÖ

ULKOINEN
YMPÄRISTÖ  

KUVIO 3 Strategisen johtamisen työkaluja (mukailtu Juuti & Luoma 2009) 

 Vasen alakulma, toiminnan tehostaminen 

 Oikea yläkulma, toiminnan uudistaminen  

 Oikea alakulma, ulkoisten asioiden tarkkailu 

 Vasen yläkulma, sisäisten asioiden tarkkailu 

Startupeilla fokus on vahvasti toiminnan alkuvaiheessa nelikentän oikeassa reunassa 

uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi. Vasemman puolen työkalut 

tulevat käyttöön toiminnan laajentuessa ja prosessien optimoimisessa. 
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4 STRATEGIAN TOTEUTUS STARTUP-YRITYKSISSÄ 

4.1 Strategisen suunnittelun toteutus startup-yrityksissä 

4.1.1 Strateginen suunnittelu ja sen toteutus startup-yrityksissä 

Mazur (1998) on esittänyt pienyrityksille suunnattua mallia strategiseen suunnittelun 

toteuttamiseen. Malli koostuu neljästä osa-alueesta; visiosta, missiosta, strategiasta ja 

taktiikoista. Mallissa korostuu omistajayrittäjän rooli vision toteuttajana, missio on 

lista toimenpiteitä joilla yritys pääsee visioon ja näiden määrittelyn jälkeen 

suunnitellaan strategia sekä toimenpiteet joilla saavutetaan halutut tavoitteet.  

Startupit eivät kokonsa puolesta eroa pienistä yrityksistä ja sama rakenteellinen 

ongelma vaivaa molemman kategorian yrityksiä; strategisen suunnittelun ja 

toteuttaminen on yritysjohdon tehtäviä ja usein pienyrityksissä johto vastaa myös 

operatiivisesta tekemisestä. Tämä nostaa strategisen suunnittelun vaatimustasoa. 

Mikäli strategia ja tavoitteet eivät ole uskottavia, ei strategian toteuttaminen ole 

mahdollista tai mielekästä. Yritysjohdon tulee jalkauttaa itselleen omat suunnitelmat.  

Samalla strategisen suunnittelun ymmärrys korostuu, mikäli johdolla ei ole osaamista, 

kykyä tai mielenkiintoa strategiseen suunnitteluun, sen toteuttaminen jää usein 

puolitiehen. Johtamistaidon Opiston JTO:n tekemän strategiatutkimuksen mukaan n. 

9% tutkituista suomalaisista organisaatioista mielsi toimivansa ilman strategiaa. (Juuti 

2006) 

Juuti ja Luoma ovat todenneet havaintojen pohjalta yritysten johdon usein pitäytyvän 

yhdessä tai kahdessa eri strategian koulukunnista ja kyky liikkua eri koulukuntien 

välillä on rajallinen. Yksi menestystekijä strategisessa suunnittelussa ja johtamisessa 

on liikkua ketterästi eri koulukuntien välillä. 

4.1.2 Onko strategisella suunnittelulla merkitystä organisaatiolle 

Mikäli kasvava yritys ei koe strategista suunnittelua tärkeäksi osaksi liiketoimintaa, 

tämän voi selittää osaltaan syy-seuraussuhteiden ymmärtämisen puutteella. Juuti ja 
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Luoma esittelevät myös termin antistrategi, henkilö joka pitää strategista suunnittelua 

toissijaisena asiana.  

Startup-yrityksissä strategia on osaltaan sisäänrakennettu ominaisuus, yrityksen 

etsiessä skaalautuvaa liiketoimintamallia. Juutin ja Luoman nelikentän pohjalta 

alkuvaiheen startup-yritys keskittyy nelikentän oikeaan reunaan ja liiketoiminnan 

vakiintuessa ja skaalautuessa fokus tulee siirtää vasemman reunan työkalujen 

käyttämiseen. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Tieteelliset johtopäätökset 

Strategisten työkalujen ja koulukuntien läpikäyminen startup-yritysten näkökulmasta 

on tuonut uutta ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta. Startup-yrityksen määritelmän 

selkeyttäminen on ollut haasteellista tieteellisen kirjallisuuden vähäisestä määrästä 

johtuen. On kuitenkin selvää, että startup-yritykset ovat oma, selkeästi määriteltävissä 

oleva ryhmä yrityksiä. Startup-yrityksillä on omat lainalaisuudet, joiden mukaan 

yritykset toimivat ja kehittyvät. Vaikka startupit ovat uudenlaisia yrityksiä, 

akateemisen kirjallisuuden strategiakäsitteet ovat helposti sovellettavissa myös näihin 

yrityksiin.  

Startup-yritysten liiketoiminnan luonteenpiirteiden läpikäyminen tuo lisää tietoa 

yritysten kohtaamista haasteista ja auttaa ymmärtämään startup-yritysten 

menestykseen vaikuttavia tekijöitä. Liikeidean suunnitteluun ja testaamiseen tulee 

kiinnittää suurta huomiota. 

5.2 Liikeenjohdolliset johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa esiin nousseita asioita voidaan hyödyntää konkreettisesti startup-

yrityksen liikeidean suunnittelussa. Skaalautuvuuteen liittyvät tekijät eivät kuitenkaan 

rajoitu vain startup-yrityksiin, vaan näitä seikkoja voidaan hyödyntää minkä 

kokoisissa yrityksissä tahansa. Suuret yritykset hakevat kilpailuetua tehostamalla 

toimintojaan ja monet yritykset ovat rakentaneet myös sisäisiä startupeja edistämään 

uusien liiketoimintojen kehittämistä. 

Liiketoiminnan suunnittelussa tulee ottaa jo alkuvaiheessa huomioon teknologiset 

kysymykset ja toteutusmallit sekä laajentumisen tuomat haasteet yrityksen 

hallinnollisissa kysymyksissä. Vaikka teknologia skaalautuu helposti 

maantieteellisten rajojen yli, henkilöstöhallinto ja paikalliset toimintatavat uusilla 

maantieteellisillä alueilla voivat vaikuttaa ratkaisevasti startup-yritysten 

menestymiseen. 
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Myös kulttuurilliset kysymykset nousevat vahvasti esiin startup-yritysten 

liiketoiminnan suunnittelussa. Pohjoismaissa liiketoimintaympäristö eroaa 

huomattavasti muusta euroopasta ja markkinoiden oppineisuus vaihtelee alueittain. 

Esimerkiksi Uber on joutunut suunnittelemaan käteismaksuihin soveltuvat 

liiketoimintamallit matalamman tulotason maihin, joissa käteinen raha on isossa 

roolissa. 

Startupien strateginen suunnittelu vaatii globaalia näkemystä palveluiden tuottamiselle 

ja markkinapotentiaalin hahmottamiselle. Markkinoiden ymmärtäminen ja 

skaalautuvuuden vaatimusten tiedostaminen ovat perusedellytyksiä skaalautuvan 

liiketoimintamallin rakentamiselle. 

5.3 Tutkimuksen arviointi 

5.3.1 Validiteetti ja reliabiliteetti 

Tämän tutimkusen validiteettiin vaikuttaa ainoastaan lähdemateriaalit. Startup-

yrityksiä käsittelevät artikkelit ovat julkaistu 10 vuoden sisällä artikkelin 

julkaisuhetkestä. Vanhempien teosten luotettavuutta on syytä tarkastella kriittisesti, 

tästä johtuen tutkimuksen lähdemateriaaleiksi on valittu strategiateoksia, joiden 

termistö ja näkemykset ovat vakiintuneet strategiatutkimuksessa. 

Tämän kirjallisuuskatsauksen reliabiliteettiä arvioidaan sen mukaan, antaako tutkimus 

paikkansapitävän kuvan ilmiöstä. Lähdemateriaalien pohjalta rakennettu tutkimus 

pyrkii noudattamaan uskollisesti lähdemateriaalien asiasisältöä. Tutkimuksesta 

puuttuu empiria, joten reliailiteetin testaaminen ei ole mahdollista.  

5.4 Rajoitukset ja jatkotutkimusehdotuksia 

Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena suhteellisen tuoreeseen ilmiöön. 

Startup-yrityksistä ei ole tehty kattavia tutkimuksia strategian näkökulmasta, joten 

lähdemateriaalin vähyys on vaikuttanut tutkimuksen sisältöön ratkaisevasti. 

Lähdemateriaalit ovat tarkastelleet startup-yrityksiä laadullisilla mittareilla 

määrällisen mittaamisen sijaan, mikä aina vaikuttaa tutkittavaan kohteeseen.  
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Tutkimusta on tarkoitus käyttää pro gradu-työn teoriaosana ja jatkaa tutkimusta 

lisäämällä mukaan empiirinen osio esimerkiksi suomalaisista startup-yrityksistä. Olisi 

mielenkiintoista tarkastella miten suomalainen yrityskenttä näkee skaalautumisen 

haasteet ja mitkä näkökulmat painottuvat eri toimialoilla. Mikäli jatkotutkimukseen 

olisi mahdollista allokoida tarpeeksi aikaa ja seurata yrityksiä pidemmällä aikavälillä, 

tutkimus olisi globaalissakin mittakaavassa uraauurtava. 



27 

 

LÄHTEET 

Blank, S. (2012). The startup owner's manual: the step-by-step guide for building a 

great company   

Johnson, M.W., Christensen, C.M. and Kagermann, H. (2008). Reinventing your 

business model, Harvard Business Review, Vol. 10. 

Juuti, P. (2006). Strategisen johtamisen tila vuonna 2006, Suomalaisten 

organisaatioiden käyttämät strategisen johtamisen menetelmät ja niistä saadut 

hyödyt. 

Juuti, M. & Luoma, M. (2009). Strateginen johtaminen – Miten vastata kompleksisen 

ja postmodernin ajan haasteisiin?  

Kuusela, S. (2013). Hupparihörhö ja bisnesmies – opas startup-kulttuurin 

ymmärtämiseen 

Lechner, C. and Dowling, M. (2003). Firm networks: external relationships as 

sources for the growth and competitiveness of entrepreneurial firms, 

Entrepreneurship and Regional Development, Vol. 15, 1–26. 

Lubinaite, S. (2015). Strategic technology management of Nokia Corporation 2003-

2013 : faulty choices and the collapse of the handset busin 

Mazur, G. H. (1998). Strategy Deployment for small and medium enterprise, 

http://www.mazur.net/works/sme_strategy.pdf 

Mazdeha, M., Moradia, K., Mazdeh H. (2010). Strategic planning model for 

Startups: A case study of Iranian packaging industry 

Mintzberg, H.,Ahlstrand, B. & Lampel J. (1998). Strategy Safari: Strategic tour 

through the wilds of strategic management. 

Mueller, M., Thoring, K. (2012). Design thinking vs. Lean startup: a comparison of 

two user driven innovation strategies 

Raymundo, O. (2014). The 15 Most Valuable Startups in the World, Inc 12.12.2014 

Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous 

Innovation to Create Radically Successful Businesses 

Sippola, J. (2014) Jari Jaanto ja Matti Kari tietävät, miltä tuntuu menettää miljoona 

euroa. Helsingin Sanomat, 4.10.2014 

Stampfl, G., Prügl, R., Osterloh, V. (2013). An explorative model of business model 

scalability  

Vuorinen. T. (2014) Strategiatyö ja strategian työkalut 


