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ALKUSANAT 

Viitisen vuotta sitten alkanut haastava, mutta mielenkiintoinen vaihe elämässäni on saa-

vuttamassa yhden tärkeän virstanpylvään. Yliopistomaailmaan tutustuminen alkoi talo-

utta teollisuudelle -kurssilla. Olin juuri jätättänyt taakseni pitkän seikkailun päivittäista-

varakaupassa käytettävän, palveluautomaatiotuotteen parissa. Teknologiayrittäjyyden 

opinto-ohjelmaan hyväksytyksi tulemisen jälkeen oli kuitenkin aika ruveta valmistau-

tumaan täydentäviin opintoihin avoimessa yliopistossa. Aluksi oli johdatusta yliopisto-

matematiikkaan ja teknistä ruotsia. Elokuussa sitten kyyhkyset ja sorsat saivat olla osal-

tani rauhassa suorittaessani B -matematiikan kurssit. Ensimmäinen vuosi oli ahkeraa 

opiskelua mukavassa seurassa ja opintopisteitä kertyi runsaanlaisesti. Toisena vuotena 

porukka oli jo hajaantunut ja fokus oli diplomityön aiheen löytämisessä ja sen rinnalla 

erinäisille kursseille osallistumisessa, lähinnä omasta mielenkiinnosta. Sitten tapahtui 

jotain, ja siitä se sitten lähti – ”uusi seikkailu”, josta kerron tässä työssä muutamalla 

sanalla. 

Kiitän professori Timo Pihkalaa johdattelusta diplomityön aiheen valinnassa ja vinkeis-

tä sisällöksi sekä kannustavista neuvoista viime tippaan asti ja Marita Rautiaista toisena 

tarkastajana toimimisesta. Kiitän yliopisto-opettaja Sampo Kokkosta tiedonhakukoulu-

tuksen järjestämisestä juuri oikeaan aikaan sekä yliopiston ja Kouvolan kirjastojen vä-

keä lähdeaineiston etsimisessä ja hankkimisessa. Lappeenrannan teknillistä yliopistoa 

kiitän yrittäjämyönteisyydestä ja joustavuudesta. Omasta ja yrityksen puolesta kiitän 

Finnveraa, Kaakkois-Suomen Ely-keskusta ja Kouvolan Seudun Osuuspankkia, jotka 

myönteisellä suhtautumisellaan ovat osaltaan mahdollistaneet seikkailun jatkumisen. 

Tapio Eräheimoa kiitän yrittäjämäisistä neuvoista matkan varrella. Kiitän perhettäni ja 

lähipiiriäni myönteisestä suhtautumisesta opiskeluitani kohtaan sekä tuesta ja neuvoista 

työn viimeistelyssä. 

 

Kouvolassa 19.5.2015 

Antti Auno  
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1 JOHDANTO 

Tätä diplomityötä on tehty osana uuden tuoteinnovaation, tablettikäyttöisen älykkään ruo-

kalistan, kehittämistä, tuotteistamista ja markkinoille tuomista. Työssä perehdytään liike-

toimintamahdollisuuden havaitsemiseen, yrityksen perustamisen vaiheisiin ja -strategioihin 

ja innovaation markkinoille tuomiseen liittyvään teoriaan, jota verrataan SmartMenun ja 

sen kaupallistamista varten perustetun Delitaz Oy:n tapaukseen. Työn tuloksia pyritään 

hyödyntämään kohdeyrityksen liiketoiminnan ja strategian kehittämisessä. Diplomityön 

aihe, alkavan yrityksen strategiset vaihtoehdot ja selviytyminen, on yritykselle ajankohtai-

nen, konkreettinen ja tarpeellinen. Yrityksen kehittämän, kaupallistaman ja markkinoiman 

tablettikäyttöisen sähköisen ruokalistan SmartMenun markkinoille leviäminen myynnin 

kehittymisenä on ollut ennakoitua hitaampaa ja näin ollen yrityksen liiketoiminnan ja stra-

tegian tarkastelu on paikallaan. Työssä perehdytään uuden yrityksen käynnistämiseen ja 

sen vaiheisiin, innovaation ominaisuuksiin ja sen leviämiseen (innovaation diffuusio) sekä 

strategiseen suunnitteluun mikroyrityksen näkökulmasta. Korporaatiotasolle kursseja ja 

kirjallisuutta kilpailustrategian valitsemisesta ja kehittämisestä on paljon, mutta vähemmän 

on saatavilla neuvoja ja konkreettista tietoa, kursseja ja oppikirjoja, aloittavan yrityksen 

ja/tai mikroyrityksen strategisista vaihtoehdoista ja selviytymisstrategioista. Yrityksen pe-

rustajaosakkaalle aihe on kiinnostava ja se sopii hyvin osaksi teknologiayrittäjyyttä pääai-

neena opiskelleen sarjayrittäjän opintoihin. 

1.1 Työn tausta 

Monipuolinen ja kannattava yritystoiminta on hyvinvointiyhteiskunnan perusedellytys, 

koska se tuottaa tuotteita ja palveluja, kehittää ja rakentaa infrastruktuuria ja tarjoaa työ-

paikkoja kansalaisille. Kansa on riippuvainen yritysten kannattavuudesta hyvinvoinnista, 

mutta myös yritykset ovat riippuvaisia kansalaisista. (Viitala & Jylhä 2013, 29.) 

Euroopan unionin alueella kaikista yrityksistä noin 99 prosenttia on pieniä tai keskisuuria 

yrityksiä ja ne tuottavat noin 85 prosenttia uusista työpaikoista ja kaksi kolmasosaa kaikis-

ta yksityisen sektorin työpaikoista. Euroopan unionin komissio julkaisee vuosittain suori-

tuskykyraportin pienistä ja keskisuurista yrityksistä (SME Performance review). Raportissa 

esitetään tietoja jäsenvaltioiden ja 9 kumppanivaltion pk-yritysten suoriutumisesta ja suh-

dannenäkymistä.  (Euroopan unionin komissio 2015.) 
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Komission mukaan pienet ja keskisuuret yritykset ja yrittäjyys ovat avainasemassa inno-

vaatiotoiminnassa, taloudellisen kasvun turvaamisessa, työpaikkojen luomisessa ja sosiaa-

lisessa integraatiossa. Euroopan unionin tavoitteena on edistää pienten ja keskisuurten yri-

tysten toimintaedellytyksiä mm. luomalla liiketoimintamyönteinen ympäristö, kannusta-

malla yrittäjyyteen, edistämällä yritysten pääsyä uusille markkinoille ja kansainvälistymis-

tä, helpottamalla rahoituksen saatavuutta, tukemalla pienten ja keskisuurten yritysten kil-

pailukykyä ja innovatiivisuutta sekä tarjoamalla tukiverkostoja ja tietoa pienille ja kes-

kisuurille yrityksille. (Euroopan unionin komissio 2015.) 

Euroopan unionissa mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset määritellään niiden 

henkilöstön määrän ja niiden liikevaihdon tai taseen loppusumman perusteella. Yritys on 

keskisuuri yritys, jos sen henkilöstön määrä on alle 250 henkilöä ja liikevaihto ei ylitä 

50 miljoonaa euroa tai sen taseen loppusumma ei ylitä 43 miljoonaa euroa.  Pieni yritys on 

yritys, jonka henkilöstön määrä on alle 50 henkilöä ja jonka liikevaihto tai taseen loppu-

summa ei ylitä 10 miljoonaa euroa. Mikroyritys määritellään yritykseksi, jonka henkilöstön 

määrä on alle 10 henkilöä ja jonka liikevaihto tai taseen loppusumma ei ylitä 2 miljoonaa 

euroa. (Euroopan unionin komissio 2015.) 

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 Suomessa oli 354.081 yritystä, joista lähes 95 % 

on yhden hengen- tai mikroyrityksiä (Tilastokeskus 2015). Suomen Yrittäjien (2015) mu-

kaan yksinyrittäjiä on Suomessa yli 160.000. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan mik-

royrityksissä työskentelee lähes 172.000 henkilöä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014).   

Vuosina 2005 - 2012 uusia yrityksiä aloitti vuodessa keskimäärin 32.622 ja toimintansa 

lopetti keskimäärin 23.884 yritystä. Vuonna 2013 toimintansa aloitti 29.982 yritystä. Tä-

män hetkistä yleistä taloudellista tilannetta Suomessa kuvaa hyvin esim. aloittaneiden ja 

lopettaneiden yritysten tilasto, jonka mukaa lopettaneita yrityksiä oli 13,5 prosenttia 

enemmän kuin aloittaneita, kun tilannetta tarkastellaan neljännesvuosina Q2/20014 ja 

Q3/2014. Vaikutus työpaikkojen määrään merkittävä, koska lopettaneiden yritysten jou-

kossa oli paljon työvoimavaltaisia yrityksiä. (Suomen virallinen tilasto (SVT), 2014.) 

Suuryrityksiin ei enää synny uusia työpaikkoja entiseen tapaan ja siksi yrittäjyyden tuke-

minen on laajan kiinnostuksen kohteena kaikkialla maailmassa. Tukea pyritään kohdenta-

maan erityisesti kasvuhakuisiin yrityksiin, koska viimeisen kymmenen vuoden aikana suu-

rin osa uusista työpaikoista on syntynyt keskisuuriin yrityksiin. Toisaalta yhden tai kahden 
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hengen yrityksen kasvamisella 10 hengen yritykseksi on merkittävä vaikutus Suomessa. 

Lähiaikoina Suomessa tarvitaan noin 100.000 uutta yrittäjää, joista arviolta puolet olisi 

toimivan yrityksen jatkajia. Jopa 50.000 henkilön olisi kuitenkin perustettava uusi yritys. 

(Viitala & Jylhä 2013, 14.) 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

Tämän diplomityön tavoitteena on soveltaa yrityksen perustamiseen ja innovaation dif-

fuusioon liittyvää teoriaa Delitaz Oy:n kehitykseen ideasta kasvuyritykseksi. Työssä etsi-

tään keinoja yrityksen kehittämän innovatiivisen tuotteen saamiseksi nopeammin markki-

noille ja esitetään näkökulmia ja vaihtoehtoja kohdeyrityksen tuote- ja markkinastrategian 

tarkistamiseksi. Työssä kootaan yhteen yrityksen perustamisen vaiheisiin ja selviytymiseen 

liittyvää teoriaa liiketoimintamahdollisuuden havaitsemisesta uuden innovatiivisen tuotteen 

markkinoille tuomiseen ja strategiseen suunnitteluun yrittäjämäisellä otteella. Tapaus-

osiossa perehdytään kohdeyrityksen perustamisen vaiheisiin, toimintaympäristöön, tuottee-

seen ja liiketoimintaan. Tarkoituksena on käsitellä aiheita siinä laajuudessa ja syvyydellä, 

että löydettäisiin todellisia keinoja tuotteen markkinoille viemisen nopeuttamiseksi ja yri-

tyksen liiketoimintasuunnitelman päivitykselle olisi riittävät lähtötiedot ja edellytykset. 

Yrityksen rahoitus ja sen vaikutus selviytymiseen sekä liikesalaisuuksiksi luokiteltavat 

tiedot rajataan työn ulkopuolelle. 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja työn rakenne 

Case- eli tapaustutkimus on osa kvalitatiivista tutkimusotetta ja se muodostaa tutkimusstra-

tegian ja lähestymistavan. Case-tutkimus ei muodosta niinkään yhtä metodista kokonai-

suutta, vaan sitä käytetään yksilöllisenä ja tutkimusasetelmaan soveltuvalla tavalla. Case-

tutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan yksittäisiä tapauksia syvällisesti 

erityisesti niiden erityisessä kontekstissa. Case-tutkimus voi myös tuottaa jatkotutki-

musideoita. Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä ja tutkimus toteutetaan 

joustavasti ja suunnitelmia muutetaan case-tutkimuksessa olosuhteiden mukaisesti. Ta-

paustutkimusta menetelmänä käytetään paljon liiketaloustieteen piirissä, mutta myös hal-

lintotieteissä ja teknisissä tieteissä. Tutkimuskohteena on usein hallinnollisia, itsenäisiä 

kokonaisuuksia kuten yrityksiä tai muita hallinnollisia organisaatioita. (Kananen 2012 34-

35.) 
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Case-tutkimuksessa tutkija pyrkii olemaan ulkopuolinen havainnoija, joka ei osallistu tut-

kittavan ilmiön toimintaan eikä myöskään pyri saamaan muutosta tai kehitystä aikaiseksi.  

Toimintatutkimuksessa sen sijaan tavoitteena on muutos, jonka toteuttamiseen tutkija osal-

listuu. Toimintatutkimuksen tuloksia testataan myös käytännössä ja se sopii hyvin tilantei-

siin, jossa tutkimuskohteena on ryhmä tai sen toiminta. (Kananen 2012, 37-39.)   

Kehittämistutkimus on hyvin lähellä toimintatutkimusta. Kehittämistutkimuksella voidaan 

yrittää poistaa ongelma tai kehitetään jotain asiaa paremmaksi. Kehittämistutkimuksessa ei 

tyydytä vain ilmiön kuvailuun, vaan tavoitteena on löytää parempia vaihtoehtoja asianti-

loille. Kehittämistutkimukseen liittyy parempien vaihtoehtojen ja toimintojen testaaminen 

käytännössä. Kehittämistutkimukselle sopivat paremmin ei-sosiaaliset ilmiöt kuten tuot-

teet, palvelut ja prosessit. Sekä toiminta- että kehittämistutkimuksilla pyritään saamaan 

aikaan haluttu muutos tai kehitys. Molempiin menetelmiin liittyy myös muutoksen tai ke-

hityksen läpivienti, joten erot menetelmien välillä ovat pieniä. Kehittämistutkimuksessa 

tutkija ei välttämättä ole mukana toteuttamassa muutoksia. (Kananen 212, 42-44.) 

Case SmartMenu kuvaa yhden liiketoimintamahdollisuuden kehittymisen ideasta tuotteeksi 

ja teknologiayritykseksi. Työssä etsitään keinoja tuotteen markkinoille saamisen nopeut-

tamiseen ja nostetaan esille strategisia vaihtoehtoja. Se on yhden yrittäjäksi päätyneen nä-

kemys siitä, mitä tapahtui, missä nyt ollaan ja millaisia mahdollisuuksia yrityksellä on 

suunnata toimintaansa tulevaisuudessa. Kehittämis- tai toimintatutkimuksen varsinainen 

käytännön testaamisvaihe jää työn ulkopuolelle. Koska kyseessä on diplomityön tekijän 

perustama yritys, löydettyjen mahdollisuuksien ja jatkokehitysideoiden testaaminen käy-

tännössä jatkuu tämän työn jälkeenkin. 

Yrityksen perustamiseen liittyvää osaa työstä kuvaa parhaiten Case-tutkimus. Tuotteen 

markkinoille viemisen nopeuttamiseen yrittäjä etsii ja kokeilee aktiivisesti keinoja, joten 

siinä on paljon toimintatutkimukselle ominaisia piirteitä. Strategian muuttamiseen yrittäjä 

ei ainakaan vielä ole osallistunut, vaan on etsitty vaihtoehtoisia ratkaisuja myöhemmin 

toteutettavaksi, joten sitä voi luonnehtia enemmän kehittämistutkimukseksi kuin toiminta-

tutkimukseksi. Kehityksen ja muutoksen läpiviennin osalta työ jatkuu opinnäytetyön teke-

misen jälkeen.    
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Kappaleessa 2 tutustutaan yrittäjän ominaisuuksiin, liiketoimintamahdollisuuksien tunnis-

tamiseen ja arviointiin, yrityksen perustamisstrategioihin ja perustamisen vaiheisiin. Lisäk-

si perehdytään edelläkävijän ja seuraajan etuihin ja haittoihin, strategian kehittämiseen ja 

yrityksen selviytymiseen. Kappaleessa 3 perehdytään innovaation ominaisuuksiin ja dif-

fuusioon sekä markkinoille tulostrategioihin innovaation ominaisuuksien näkökulmasta. 

Kappaleessa 4 esitellään tablettikäyttöinen älykäs ruokalista SmartMenu, sen toimintaym-

päristöä ja markkinoita sekä aiempia tablettimenuun liittyviä tutkimuksia ja arvioidaan 

tablettimenua innovaationa. Lisäksi tutustutaan SmartMenun kaupallista varten perustetun 

Delitaz Oy:n perustamisen vaiheisiin. Kappaleessa 5 teoriaa verrataan tapaus Smart-

Menuun ja ehdotetaan keinoja tuotteen markkinoille pääsyn nopeuttamiseksi ja mahdolli-

siksi uusiksi strategisiksi vaihtoehdoiksi. Kappale 6 sisältää työn aiheen ja luetettavuuden 

arviointia sekä ideoita jatkotutkimuksen aiheiksi.  



12 

 

2 YRITYKSEN PERUSTAMINEN 

Startup-yrityksen voi määritellä monella eri tavalla. Yrityksen koolla tai iällä ei ole niin-

kään merkitystä, vaan tärkeintä on rohkeus, ketteryys, suuret kasvutavoitteet ja pyrkimys 

päästä nopeasti maailmanlaajuisille markkinoille. Startupin voidaan myös sanoa olevan 

enemmänkin ”mielentila”. Startupin voidaan kuvailla olevan esimerkiksi nopeaa kasvua 

etsivä kapean alan yritys, joka rahoittaa toimintansa yleensä sijoituskierroksilla. Omistajien 

ja perustajien tavoitteena yleensä irtautuminen eli exit. Startup voidaan ymmärtää väliai-

kaisena organisaationa, joka etsii toistettavaa ja skaalautuvaa bisnesmallia ja jolla on val-

mius ottaa suuria riskejä sekä halu muuttaa maailmaa. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2014, 

4.) 

2.1 Yrittäjän ominaisuudet, motiivit ja roolit 

Persoonallisuuden tutkimuksessa ns. Big Five -teoria jakaa ihmisten persoonallisuuden 

viiteen piirteeseen, jotka ovat: Avoimuus uusille kokemuksille, tunnollisuus, sosiaalisuus, 

mukautuvuus ja tunne-elämän tasapaino. Yrityksen menestymistä on tutkittu laajasti yrittä-

jän persoonallisten ominaisuuksien näkökulmasta. Vaikka tässä selvityksessä ei niihin sy-

vennytä, tyypillisiä yrittäjän ominaisuuksia ovat: suoriutumisen tarve ja kunnianhimo, halu 

ottaa riskejä, innovatiivinen ajattelu, itsenäisyys, sisältäpäin ohjautuvuus, tehtäväsidonnai-

nen itseluottamus. Nämä ominaisuudet eivät kuitenkaan takaa menestymistä, vaikka ne 

ovat yrittäjille tyypillisiä (Pyykkö 2011, 47-51.) 

Yrittäjä haluaa pärjätä, uppoutuu työhönsä, on tavoitteellinen sekä kilpailunhaluinen. Yrit-

täjäksi aikova haluaa haastavan työn, saada aikaan asioita sekä tehdä hyvää ja auttaa muita. 

Työltään tällainen henkilö odottaa usein itsenäisyyttä, vastuuta, oman elämän kontrolloin-

tia, omaehtoisuutta ja itsemääräämistä. Yrittäjyys koetaan osana omaa identiteettiä ja 

omanarvontunnetta. Yrittäjäksi ryhtyvä henkilö haluaa kokea olevansa merkityksellinen ja 

arvostettu, ansaita rahaa sekä on ensisijaisesti kiinnostunut yrittäjyydestä ja taloudesta. 

(Viitala & Jylhä 2013, 30.)    

Monet tutkimukset tukevat oletusta, että epävarmuutta sietävästä henkilöstä tulee todennä-

köisemmin yrittäjä kuin henkilöstä, joka ei siedä epävarmuutta. Henkilökeskeinen lähes-

tymistapa yrittäjyyteen ei kuitenkaan ole pystynyt selittämään sitä, miksi toiset ryhtyvät 

yrittäjiksi ja toiset mieluummin tekevät töitä muille. (Eckhardt 2003.) 
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Yrittäjyyden lähtökohtana on mahdollisuuksien havaitseminen ja niihin tarttuminen, mutta 

menestyminen edellyttää sitä, että mahdollisuuksia hyödyntävä toiminta pystytään organi-

soimaan. (Viitala & Jylhä 2013, 30.) 

Raatikainen listaa yrittäjäominaisuuksiksi seuraavia persoonallisia ominaisuuksia: oma-

aloitteisuus, omasta elämästä vastaaminen, positiivinen, kiinnostunut toisista ihmisistä, 

johtajatyyppi, vastuunkantaja, organisointikykyinen, valmis pitkiin työpäiviin, päätöksen-

tekokykyinen, luotettava, hyvämaineinen, kyky kestää muutosta, menestymisen tarve, luo-

va, kekseliäs, joustava, rohkea, riskejä pelkäämätön, haasteita kaipaava kommunikointitai-

toinen ja stressinsietokykyinen. Persoonallisuusominaisuuksien arviointi ei yksin riitä, 

vaan yrittäjäksi aikovan tulee arvioida kokonaistilannetta. Yrittäjäksi voi periaatteessa ryh-

tyä kuka tahansa persoonallisista ominaisuuksista riippumatta, sillä yritystoiminnassa on-

nistuminen riippuu monista eri tekijöistä. Kuvassa 1 on esitelty Raatikaisen kuvaama yrit-

täjäksi ryhtymisen punnintaprosessi. (Raatikainen 2006, 21-22.)  

 

Kuva 1. Yrittäjäksi ryhtymisen punninta Raatikaisen (2006, 22) mukaan. 

 

Pyykön (2011) mukaan yksinyrittäjällä on neljä roolia ja päätehtävää, jotka ovat myyjäroo-

li – lupausten antaminen, tekijärooli – lupausten lunastaminen, johtajan rooli – kaikkea 

pitää johtaa ja sijoittajan rooli – jotain pitää jäädä. (Pyykkö 2011, 47-48.) 
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Sijoittajana yrittäjä hakee sitä, että raha ja/tai ihmiset tekevät hänelle tuottoa hänen puoles-

taan. Sijoittaja joutuu miettimään riskin ja tuoton suhdetta sekä pyrkii tarttumaan mahdolli-

suuksiin ja suojautumaan riskeiltä. Sijoittajalle yrityksen on tarkoitus olla rahantekokone. 

Sijoittajan rooliin kuuluu myös irtautumissuunnitelma sekä positiivivessa, että negatiivi-

sessa mielessä. Sijoittajana yrittäjän on pystyttävä lopettamaan kannattamaton toiminta, 

vaikka siihen liittyy voimakkaita tunnesiteitä. Sijoittajan roolissa toimiessaan yrittäjä hakee 

jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja liiketoiminnan ylläpitämiseksi tietää, että 

missä liiketoiminnassa ollaan mukana. Yrittäjä voi toimia rohkeasti toimitusjohtajana, mut-

ta olla varovainen ja riskejä jakava sijoittajana. Usein kuitenkin oman liiketoiminnan rahoi-

tustarpeet rajoittavat riskin jakamista useisiin instrumentteihin. Sijoittajalle kuuluu myös 

strategian laadinta. (Pyykkö 2011, 49-51.) 

Johtajan roolissa yrittäjä vastaa siitä, että yritys toteuttaa laadittua strategiaa. Johtaja vastaa 

yrityksessä kaikesta ja sen tehtäviin kuuluu strategian ja operatiivisten asioiden lisäksi jo-

kapäiväiset taktiset valinnat. Osa päivittäisistä johtajan tehtävistä on rutiiniluontoisia ja ne 

pyritäänkin tekemään yhä nopeammin ja halvemmalla. Tilannejohtamisen mallin mukaan 

johtajalla tulee olla neljää erilaista johtajuutta, jotka ovat inspiroiva, delegoiva, valmentava 

ja suora. Johtamisessa on tärkeää ymmärtää, että kaikissa ihmisissä on kasvuun uusiutumi-

seen ja itsensä kehittämiseen liittyvää motivaatiota. Jokaiselta löytyy myös itseä suojaavia 

taipumuksia, jolloin ei haluta luopua jo saavutetuista eduista vaan niitä pyritään valvomaan 

ja suojaamaan. Eri ihmiset ja tilanteet vaativat kuhunkin tilanteeseen sopivaa johtamisotet-

ta. (Pyykkö 2011, 51-54.) 

Tekijäroolissa yrittäjä pyrkii tekemään enemmän, tehokkaammin ja nopeammin siten saa-

vuttamaan paremman tuloksen. Tekijänä yrittäjä johtaa esimerkillään ja pyrki luomaan 

yritykseensä aikaansaamisen kulttuuria. Yrittäjän pitää pystyä tekemään paljon oikeita asi-

oita oikein ja löytää tasapaino tekemisen ja järjestämisen välillä. Yrityksen kasvu edellyt-

tää painopisteen siirtämistä tekijäroolista johtajarooliin, asioita pitää tehdä viisaammin. 

Haasteena on keskittyä kriittisiin asioihin ja pidemmällä aikavälillä tulosta tuottaviin tehtä-

viin. Rutiineja ja ei-kriittisiä tehtäviä ei tehdä vaan johdetaan. (Pyykkö 2011, 54-56.) 

Myyjärooli kuuluu yrittäjälle vääjäämättä, sillä ei ole yrittäjyyttä ilman myyntiä. Vaikka 

yrityksessä olisi erikseen markkinoinnista ja myynnistä vastaava henkilö tai henkilöitä, 

kuuluu yrittäjän vähintään tietää, miten ja miksi kauppoja syntyy. Yritys tarvitsee maksa-
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via asiakkaita, joten terveessä yrityksessä koko ylin johto on hyvä myyntityössä. Tarvitta-

essa toimitusjohtajan kuuluu laittaa koko arvovaltansa peliin myynnin edistämiseksi ja 

kauppojen aikaansaamiseksi. (Pyykkö 2011, 57.) 

Ekonomisteille yrittäjä on henkilö, joka kokoaa resursseista, työvoimasta, materiaaleista ja 

muista omaisuuseristä yhdistelmän, joiden arvo kohoaa yhdistämisen seurauksena. Yrittä-

jätyyppejä on Vesperin mukaan itsensä työllistävä yksityisyrittäjä, sarjayrittäjä, tiiminra-

kentaja, riippumaton uudistaja, liiketoiminnan monistaja, mittakaavaetujen hyödyntäjä, 

pääoman kerääjä, liiketoiminnan ostaja. (Vesper 1990, 2-7.) 

Pihkalan mukaan yrittäjyys ilmenee neljällä eri tavalla. Uutta luovassa yrittäjyydessä yrit-

täjä käynnistää uuden innovatiivisen liiketoiminnan. Resursseja uudelleen suuntaavassa 

yrittäjyydessä markkinatietoa hyödynnetään yhdistämällä sitä yrittäjän muuhun tietämyk-

seen. Resursseja suunnataan sinne, missä niistä voidaan saada mahdollisimman suuri tuot-

to. Resurssien käyttöä tehostava uusi tulokas luo kilpailuetunsa ja tekee tuloksensa tehok-

kuudellaan. Omega-yrittäjyys perustuu mahdollisuuskustannusten alentumiseen, joka pe-

rustuu siihen, että kelvollista omaisuutta on saatavilla erittäin alhaiseen hintaan esimerkiksi 

konkurssin seurauksena. (Pihkala & Vesalainen 1999, 51-53.) 

Luodessaan uutta liiketoimintaa yrittäjät hyödyntävät omia materiaalisia ja immateriaalisia 

resurssejaan ja markkinainformaatiota. Markkinainformaatioon kuuluu sekä kysyntä- ja 

kilpailu- että tarjontainformaatio. Liiketoimintamahdollisuuden elementit (kuva 2) voidaan 

jakaa neljään komponenttiin seuraavasti:  

 

Kuva 2. Mahdollisuuden elementit (mukaillen Pihkala & Vesalainen 1999, 58). 
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2.2 Liiketoimintamahdollisuuksien lähteet ja niiden tunnistaminen 

Lehtosen mukaan osaamispohjaisen liiketoimintamahdollisuuden keksiminen ja hyödyn-

täminen vaatii yrittäjäosaamista, jonka hankkimiseen on olemassa useita eri mahdollisuuk-

sia: Tekemällä oppiminen, joka tapahtuu liiketoiminta-alueella toimivan yrityksen työnte-

kijänä toimimalla. Yhteistyöllä oppiminen, joka tapahtuu toimimalla jossain osassa jalos-

tusketjua. Samankaltaisuuksien ja yhteistyön hyödyntäminen voi toteutua esimerkiksi toi-

mimalla lähi- tai tukialan yrityksessä. Koko osaamispaketti voidaan kopioida maantieteel-

lisesti teknologian siirron keinoin tai suorin investoinnein ulkomaille. Yliopistossa tai tut-

kimuslaitoksessa tutkijana hankittua tutkimusosaamista voidaan ryhtyä kaupallistamaan. 

Yrityksen ydinosaamiseen kuulumaton osaaminen voidaan eriyttää avainhenkilöiden omis-

tamaksi ja johtamaksi yritykseksi spin-offs ja management buy-outs (Lehtonen P., 1999, 

85-86.) 

Vesperin (1990) mukaan yritysidea voi ilmestyä ikään kuin tyhjästä, mahdollisuuden ha-

vainneen, ulkopuolisen tahon ehdotuksen perusteella. Suurin osa yritysideoista kuitenkin 

syntyy edellisen työnantajan palveluksessa ollessa. Tämä perustuu siihen, että tarvittava 

osaaminen, kontaktit ja käsitys liiketoiminnan kustannuksista ovat olemassa. Mikäli yrittä-

jä ryhtyy harjoittamaan suoraa kilpailua edellisen työnantajansa kanssa, liittyy siihen 

yleensä laillisia rajoituksia kuten liikesalaisuuksien salassa pitämisen noudattaminen. 

Hankkimalla oikeudet valmistaa ja myydä tuotetta tai palvelua, jonka on kehittänyt joku 

muu taho, on yksi käyttökelpoinen tapa päästä kiinni uuteen liiketoimintaan. Tällaisia oi-

keuksia voi hankkia ovat mm. edelliseltä työnantajalta, muilta yrityksiltä, riippumattomilta 

keksijöiltä ja valtiollisilta tahoilta. Oikeudet saattavat olla sellaisen tahon omistuksessa, 

jonka tarkoituksena ei ole harjoittaa liiketoimintaa, jolloin saattaa olla yhteinen etu, että 

joku pyrkii hyödyntämään kyseisiä oikeuksia. Yrittäjäksi aikova voi myös tehdä yhteistyö-

tä keksijöiden kanssa ja näin löytää itselleen liiketoimintaidean ja mahdollisesti myös lii-

kekumppaneita. Itsensä työllistäminen, harrastukset ja sosiaalinen kanssakäyminen ja kon-

taktit voivat myös toimia liikeidean lähteinä. Joskus idea voi syntyä yksinkertaisesti tark-

kailemassa ympäristöä ja tekemällä havaintoja päivittäisestä elämästä ja siihen liittyvistä 

täyttämättömistä tarpeista. Liikeideoita voidaan myös etsiä tarkoituksellisesti ja systemaat-

tisesti erilaisia menetelmiä käyttäen. (Vesper, 1990 127-158.)                  
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Liiketoimintamahdollisuus on paloista muodostuva kokonaisuus. Tarvitaan oikean tietotai-

don omaava henkilö, jotta paloista voidaan muodostaa liiketoimintamahdollisuus. Liike-

toimintamahdollisuus on myös ajallinen ilmiö, jolloin keskeiseksi asiaksi tulee mahdolli-

suusikkunan avautuminen ja sulkeutuminen. (Pihkala & Vesalainen 1999, 61.) Mahdolli-

suuden elinikä on rajallinen, eli se kestää vain tietyn aikaa, jolloin se pitää pystyä hyödyn-

tämään. Kun mahdollisuuksia hyödynnetään, siirretään tietoa muille, joka voi synnyttää 

uusia mahdollisuuksia mutta myös kilpailua. Mahdollisuuden elinikään voidaan toisinaan 

vaikuttaa patenteilla, liikesalaisuuksilla ja sopimuksilla. (Eckhardt 2003.) 

Parkin (2005) mukaan korkeateknologisen innovaation ja liiketoimintamahdollisuuden 

elementit ovat yrittäjä, teknologia ja yrityksen osaaminen. Uusi tuoteinnovaatio syntyy 

elementtien vuorovaikutuksen tuloksena.  Parkin kehittämä malli mahdollisuuden tunnis-

tamisesta korkean teknologian startup-yrityksessä on kuvassa 3. (Park 2005.) 

 

Kuva 3. Teknologisen innovaation elementit Parkin (2005) mukaan. 
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2.3 Liiketoimintamahdollisuuksien arviointi 

Yrittäjäksi aikova pyrkii karsimaan pois sopimattomat ideat sekä parantamaan, muutta-

maan tai soveltamaan alkuperäistä ideaa siten, että siitä saisi mahdollisimman toimivan. 

Kriteerit liiketoimintamahdollisuuden arvioimiseksi vaihtelevat paljon ja ovat aina henki-

lösidonnaisia. Arviointi tapahtuu usein hyvin tilanneriippuvaisesti, vaikka se olisi mahdol-

lista tehdä systemaattisesti. Arviointikriteerit voidaan luokitella neljään ryhmään, jotka 

esitellään alla. (Vesper 1990, 159-160.) 

Etumatkatekijät: Sattumalla on usein suuri vaikutus siihen mihin liiketoimintamahdollisuu-

teen aloittava yrittäjä tarttuu. Suurin osa yrittäjistä ei systemaattisesti etsi ja analysoi mah-

dollisuuksia, vaan heillä on tapana ikään kuin langeta johonkin sellaiseen mahdollisuuteen, 

jonka hyödyntämisessä yrittäjäksi aikovalla on edellytyksiä. (Vesper 1990, 160.) 

Näennäinen toteutettavuus: Asiakkaiden olisi oltava valmiita ostamaan kyseinen tuote ni-

menomaan siltä yritykseltä, jota ollaan perustamassa ja siihen hintaan että yritys pystyy 

tekemään voittoa. Kaikkien kolmen täytyy toteutua, jotta liiketoimintamahdollisuuteen on 

järkevää tarttua. (Vesper 1990, 160.) 

Käynnistämisen hinta: Yritystoiminnan käynnistämisen hinta koostuu kaikesta mitä yrittä-

jän on itse tehtävä, jotta yritystoiminta voidaan aloittaa ja riskeihin, kuten taloudelliset ja 

uraan liittyvät, joihin yrittäjä sitoutuu aloittaessa yritystoiminnan. Hyvässä virassa ja ase-

massa olevalla saattaa olla erilainen halu pistää uransa ja omaisuutensa peliin verrattuna 

henkilön, jolla omaisuutta on vähemmän. Yrittäjäksi aikova joutuu arvioimaan, paljon hän 

voi huonoimmassa tapauksessa hävitä. (häviämisriski). (Vesper 1990, 161.)       

Tilintekomahdollisuus: Riippumattomuus, varakkuus, mahdollisuus itseilmaisuun tai toi-

mimiseen omalla suosikkialalla muodostavat osan yrittäjäksi aikovan motiiveista aloittaa 

yritystoiminta. Yleensä kuitenkin tavoiteltava korvaus vaikuttaa suuresti siihen, mikä liike-

toimintamahdollisuus osoittautuu yrittäjälle muita kiinnostavammaksi. Yrittäjäksi aikova 

arvioi kuinka paljonko hän voi onnistuessaan voittaa? (voittopotentiaali) (Vesper 1990, 

161.)   

Ensimmäisen seulonnan jälkeen yrittäjäksi aikova selvittää idean näennäistä toteutettavuut-

ta, kuten mitkä ovat markkinat, keitä ovat asiakkaat, pohtii hinnoittelua ja katteentekomah-
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dollisuutta jne. Sen jälkeen voidaan siirtyä yksityiskohtaisempaan tarkasteluun sisältäen 

potentiaalin, patenttitilanteen tarkastelun, alueellisten sääntöjen ja määräysten tarkistami-

sen, markkina- ja kilpailija-analyysin, taloudellisen analyysin, pitkän tähtäimen ennustei-

den ja suunnitelmien tekemisen jne. Hyvinkin yksityiskohtaisia tarkistuslistoja on löydet-

tävissä oppaista ja kirjallisuudesta. (Vesper, 1990, 159-169.)  

Carter, N. ja Gartner W. (1996) tutkivat yrittäjäksi aikovien tekemiä toimia yritystoimin-

nan mahdolliseksi aloittamiseksi ja jakoi henkilöt tulosten perusteella kolmeen ryhmään. 

Tutkimukseen osallistuneista 48 % oli aloittanut yritystoiminnan, 20 % oli lopettanut yrit-

täjäksi ryhtymiseen liittyvät toimet ja lähes kolmannes kertoi edelleen etsivänsä sopivaa 

liiketoimintamahdollisuutta. Liiketoiminnan aloittaneet olivat toimineet aggressiivisesti 

saadakseen liiketoiminnan käyntiin. He ryhtyivät toimiin, joilla heidän liiketoimintansa 

konkretisoituisi ulkopuolisille tahoille, kuten etsivät tiloja ja laitteita, etsivät ja hakivat 

rahoitusta, perustivat yrityksen, rakensivat tiimiä, hankkivat tiloja ja laitteita ja omistautui-

vat täysipäiväisesti yritystoiminnan käynnistämiseen. Yrittäjäksi ryhtyneet toimivat aktiivi-

semmin kuin ne, jotka eivät ryhtyneet yrittäjiksi. Edellä mainittuihin toimiin ryhtyminen 

voidaan siis tulkita niin, että henkilöt, jotka aloittivat konkreettisten toimien tekemisen 

liiketoiminnan käynnistämiseksi, ryhtyivät suurella todennäköisyydellä yrittäjiksi ja saivat 

aikaiseksi myyntiä. Puolella aloittaneista yrityksistä oli positiivinen kassavirta, joten on 

mahdollista että toinen puoli oli lähtenyt liiketoimintaan, joka ei ollut kannattavaa. (Carter, 

Gartner & Reynolds 1996.) 

Henkilöt, jotka olivat päätyneet luovuttamaan toimivat prosessin alkuvaiheessa samaan 

tapaan kuin ne, jotka ryhtyivät yrittäjiksi, mutta luovuttaneet vähensivät toimiaan merkittä-

västi ideansa osoittautuessa toimimattomaksi. Näillä henkilöillä voi olla kyky nopeasti 

analysoida ja tulkita liikeidean toimivuus. Toinen mahdollinen tulkinta on, että heillä ei ole 

riittävästi sitkeyttä ja joustavuutta etsiä uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja ja muuttaa liikeideaa 

tai -malliaan sellaiseksi, että liiketoimintaan uskaltaisi ryhtyä. Henkilöt, jotka edelleen yrit-

tivät löytää itselleen liiketoimintaa, erosivat edellisistä siinä, että hei eivät ryhtyneet konk-

reettisiin toimiin yrityksen käynnistämiseksi vaan keskittyivät hankkeen sisäisiin toimiin, 

kuten suunnitelmien tekoon ja rahan säästämiseen. Neuvona yrittäjäksi aikoville esitetään, 

että heti idean ilmaannuttua kannattaa ryhtyä aktiivisesti selvittämään, onko liiketoiminnal-

le edellytyksiä, muutoin riskinä on jäädä suunnittelemaan ja odottelemaan. Yrityksiä kon-

sultoiville tahoille ja sijoittajille neuvona, on että kannattaa panostaa sellaisiin yrittäjäksi 
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aikoviin henkilöihin, jotka ryhtyvät konkreettisiin toimiin yritystoiminnan käynnistämisek-

si. (Carter, et al. 1996.) 

Aloittavalle yritykselle on tärkeää tuntea markkinat, löytää sopiva yrityskokostrategia ja 

suojautua kilpailulta. Pidemmän aikavälin kannattavuudesta on pidettävä huolta riippumat-

ta siitä, aikooko yrittäjä pitää ja johtaa perustamaansa yritystä pidempään itse, vai aikooko 

hän myydä sen sopivassa tilanteessa. Mikäli yritys myydään, kiinnostaa ostajaa nimen-

omaan kannattavuus pidemmällä aikavälillä. Vesper jakaa yritykset kolmeen luokkaan 

niiden koon, kasvun ja odotettavissa olevien tuottojen mukaan: 1. Vakaat pienet yritykset 

& pieni tuotto/korvaus, 2. Vakaat pienet yritykset & korkea tuotto/korvaus ja 3. Kasvuyri-

tykset. (Vesper 1990, 171-173.) 

2.4 Perustamisstrategiat 

Yrittäjän ydintehtävänä on löytää jotain mitä asiakkaat haluavat. Se voi voi olla joko tun-

nettu tai tunnistamaton olemassa oleva tarve, tarve tulevaisuudessa tai nykyisen tuotteen tai 

palvelun parannus. Tavallisesti uuden liiketoiminnan avaukselle on alalla jo toimivien kil-

pailijoiden muodostamia esteitä, joita on kolmenlaisia: asiakkaan ominaisuuksiin, kilpaili-

joiden työntekijöiden valmiuksiin ja tarvittaviin omaisuuseriin liittyvät. (Vesper 1990, 192-

194.)  

Uuden yrityksen ei ole helppoa saada asiakkaita ostamaan. Tavallisesti ihmisten on hel-

pompi ja turvallisempi ostaa tuotteita tai palveluita, joita he ovat ennekin ostaneet kuin 

uusia asioita. Asiakkaat ostavat mieluiten tuotteita ja palveluita olemassa olevilta kuin uu-

delta yritykseltä. Asiakkaan ominaisuudet voidaan jakaa asiakkaan tapoihin, uskomuksiin 

ja rajoitteisiin. Rajoitteita aiheuttavat mm. vaihtokustannukset. Mikäli uusi tuote tai palve-

lu ei ole identtinen vanhan kanssa, saattaa asiakas joutua uudelleen kouluttamaan henkilö-

kuntaansa. Riippuvuus uudesta yrityksestä saattaa aiheuttaa kustannuksia sekä lyhyellä että 

pitkällä aikavälillä. Uuden yrityksen tuote tai palvelu voi myös edellyttää muutoksia konei-

siin ja laitteisiin ja logistisiin järjestelmiin. Myös yhteistyösuhteisiin ja sopimusteknisiin 

kuvioihin saattaa liittyä muutoksia, jotka voivat aiheuttaa vaihtokustannuksia. (Vesper 

1990, 194-195.) 
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Vesper käyttää kirjassaan New Venture Strategies termiä entry wedge, jota jatkossa nimite-

tään yrityksen perustamisstrategiaksi. Seuraavassa käydään läpi tärkeimmät yrityksen pe-

rustamisstrategiat Vesperin (1990) mukaan.  

Uusi tuote on hyvin tehokas, mutta vähiten käytetty, koska harvoin päästään tilanteeseen, 

että mitään vastaavaa ei ole ollut olemassa. Mahdollisuus saattaa syntyä uuden teknologia 

avulla tai kun keksitään kokonaan uusi tapa täyttää jokin tarve. Monille uusille tuoteideoil-

le markkinoiden kiinnostus ei kuitenkaan ole riittävän suurta. Ei ole olemassa varmaa kei-

noa arvioida etukäteen, mikä idea toimii ja mikä ei. Usein joudutaankin tekemään ensin 

investointi ja testaamaan toimiiko tuoteidea. Markkinatutkimuksilla voidaan pyrkiä selvit-

tämään tuoteidean toimivuutta. On havaittu, että on helpompaa puhua markkinatutkimuk-

sessa ja antaa optimistisia vastauksia, kuin saada asiakkaita tilaamaan tuote. Saattaisi olla 

paljon kannattavampaa panostaa alkuvaiheessa tilauksenhankintaan kuin markkinointi-

ilmoitteluun ja messuihin, jotka eivät välittömästi tuota tilauksia. On parempi tehdä pieniä 

rahallisia sitoumuksia ja tehdä ne ehdollisena yrityksen edistymiselle lyhyellä aikavälillä 

syntyviin tuloksiin, kuin tehdä isoja sitoumuksia ja uskoa pitkällä aikavälillä syntyviin tu-

loksiin. (Vesper 1990, 197-202.) 

Uusi palvelu ei yleensä vaadi niin paljon toimia ja pääomaa kuin uusi tuote ja niitä syntyy-

kin runsaasti ja kilpailu on kovaa. Uuteen palveluun perustuvilla yrityksillä on yleisesti 

suurempi epäonnistumisaste kuin valmistavilla yrityksillä.  Useimmat uudet palvelutyri-

tykset monistavat jotain olemassa olevaa liiketoimintaa, mutta myös uusia palveluita ja 

niihin perustuvaa liiketoimintaa syntyy. (Vesper 1990, 203.)   

Tuote – palvelu -ketjulla tarkoitetaan sitä, että uuden tuotteen markkinoille tulo voi synnyt-

tää uuden palvelun. Kokemuksissa yrittäjyyteen liittyen voidaan havaita toistuva kuvio, 

jossa toiminta johtaa mahdollisuuksiin, joita ei ennalta voida havaita erityisesti silloin, kun 

luodaan tuote tai palvelu täyttämään toisen tarpeita. Sen lisäksi, että sillä on merkittävä 

rooli mahdollisuuksien paljastamisessa yritystoiminnan käynnistämiselle, se voi tuoda esil-

le uusia mahdollisuuksia yrityksen laajentumiselle. Uudet tuotteet voivat johtaa uusien 

tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen ja päinvastoin kun yritys on yhteyksissä asiak-

kaidensa kanssa ja ihmiset tulevat tietoisiksi yrityksen kyvyistä ja etsivät apua ongelmiin-

sa. Merkittävä uusi tuote saattaa synnyttää uusia palveluita monille eri alan yrityksille, jot-
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ka eivät lainkaan toimi samalla alalla uutta tuotetta markkinoille tuovan yrityksen kanssa.    

(Vesper 1990, 205-206.)       

Yritystoiminnan käynnistämiseen ei välttämättä tarvita uutta tuotetta tai palvelua. Rinnak-

kaiskilpailussa vastaava tuote tai palvelu on siis olemassa ja yrityksen tarjoama etu liittyy 

joko pieniin eroihin tuotteessa tai palveluissa tai siihen miten se tuotetaan. Kilpailevia rin-

nakkaisia tuotteita ja palveluita tuodaan markkinoille sekä olemassa olevien yritysten että 

uusien perustettavien yritysten toimesta. Rinnakkaiselle tuotteelle pyritään löytämään riit-

tävästi eroja ja hyötyjä, jotta se voidaan tuoda markkinoille. Tämä on yleisin yrityksen 

perustamisstrategia. Markkinarako, joka avaan tien rinnakkaiskilpailulle voi syntyä esi-

merkiksi jos olemassa olevat yritykset eivät ole laajentaneet kapasiteettiaan riittävästi täyt-

tämään kysyntää, uusi yritys tarjoaa jotain innovatiivista ratkaisua tai yksinkertaisesti tekee 

kovemmin töitä. Yritys saattanut saada toimia pitkään yksin markkinoilla, kasvaa ja muut-

tua laiskaksi. Kaikilla yrityksillä on asiakkaita, joita ne eivät palvele riittävän hyvin, jolloin 

kyseisillä asiakkailla on kiinnostusta ostaa tuotteita tai palveluita muiltakin toimittajilta. 

Rinnakkaiskilpailustrategian valinta liiketoiminnan aloituksessa saattaa olla valintakysy-

mys tai se voi olla välttämättömyys. Markkinoille tulo suoran kilpailun avulla tapahtuu kun 

tarvittava pääoma ja eritysosaaminen ovat alhaisia. Suurin osa rinnakkaiskilpailulla mark-

kinoille tulevista yrityksistä tarjoavat palveluita eivätkä ne yleensä kasva kovin suuriksi. 

Markkinoille voidaan myös tulla yhdistelemällä olemassa olevia tuotteita ja palveluita 

(Vesper 1990, 207-216.) 

Franchise-avauksessa hyödynnetään toimivaksi todennettua tuotetta tai palvelua ilman 

muutoksia uudella maantieteellisellä alueella. Yrittäjäksi aikova hankkii pääsyn rinnak-

kaiskilpailuun franchise -sopimuksen avulla, jolloin hän saa käyttöönsä toimivaksi koetun 

liiketoimintakonseptin. Vastineeksi tästä hän yleensä joutuu maksamaan kynnysrahan saa-

dakseen sopimuksen, liiketoiminnan volyymin perustuvan palkkion sekä tekemään perus-

tamisinvestointeja ja järjestämään käyttöpääomarahoituksen. Konsepti sisältää usein oi-

keuden myydä franchise-antajan tuotteita tai palveluja, käyttää tuotemerkkiä ja logoa sekä 

toimintamalleja. Pakettiin voi kuulua myös koulutusta liiketoiminnan johtamisessa, apua 

liikepaikan löytämisessä, liiketilan suunnittelua ja tarvittavien erikoislaitteiden toimittamis-

ta, rahoituksellista tukea, markkinointitukea, ostoyhteistyötä tai yksinoikeudella valmistet-

tujen tuotteiden toimittamista, keskitettyä tutkimus- ja tuotekehitystukea, apua hallintoon 

liittyvissä asioissa ja apua avauksissa ja laajemmissa operaatioissa. Franchise-antajalle 
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toiminta mahdollistaa nopean kasvun ja Franchise-ottajalle valmiiksi kehitetyn liiketoimin-

takonseptin. Franchise-ottajalle yksittäisen pisteen liiketoiminnan voittomahdollisuudet 

ovat rajalliset. Voittoja voidaan suurentaa seuraavilla kolmella strategialla: mahdollisim-

man suuren edustuksen ottaminen, ketjun rakentaminen yksiköitä lisäämällä ja edustusten 

ostaminen ja myyminen. (Vesper 1990, 217-221.) 

Edellä mainittujen lisäksi Vesper luettelee 11 muuta perustamisstrategiaa, jotka voidaan 

ryhmitellä neljään eri luokkaan: Tilaisuuden hyödyntäminen sekä asiakkaan-, emoyhtiön- 

tai valtiollinen sponsorointi. Luokittelu ei ole yksiselitteistä ja käytännössä esiintyy erilai-

sia yhdistelmiä. Taulukossa 1 esitetään perustamisstrategioiden väliset keskinäiset suhteet. 

(Vesper 1990, 225-226.) 

Taulukko 1. Yrityksen perustamisstrategiat (Vesper 1990, 226). 

 Pääperustamisstrategiat 

Muut perustamisstrategiat 
Uusi tuote 
tai palvelu 

Rinnakkais- 
kilpailu 

Franchising 
Toimivan yrityk-

sen ostaminen 

Tilaisuuden hyödyntäminen     

1. Maantieteellinen siirto   X  

2. Tarjonnan vajaus  X   

3. Hyödyntämättömien resurssien 
käyttö 

 X   

Asiakassponsorointi     

4. Asiakassopimus  X   

5. Kakkostoimittajaksi pääsy  X   

Emoyhtiön sponsorointi     

6. Yhteisyritys X    

7. Lisensiointi   X  

8. Markkinan hylkääminen   X   

9. Osaston myynti    X 

Valtiollinen sponsorointi     

10. Etuoikeudellinen hankinta  X   

11. Sääntömuutokset  X   

Yhdistelmät     
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Maantieteellinen siirto: Ei ole välttämätöntä ruveta franchise-ottajaksi, mikäli haluaa siir-

tää liiketoiminnan yhdeltä maantieteelliseltä alueelta uudelle alueelle. Yrittäjäksi aikovan 

täytyy vain huomata liiketoiminta, joka toimii yhdessä paikassa ja keksiä keino matkia sitä 

niin, että se toimisi myös muualla samanlaisin ominaisuuksin kuin itse esimerkki. Tämän 

on yleinen malli esimerkiksi pikaruokatoimialalla. (Vesper 1990, 217-221.) 

Tarjonnan vajaus: Toisinaan saattaa syntyä tilanne, jossa markkinoille tuloa helpottaa 

olemassa olevien toimittajien kyvyttömyys tyydyttää markkinoilla oleva kysyntä. Tarjonta 

saattaa olla pienentynyt jonkin erityisen tapahtuman, kuten sodan tai luonnonkatastrofin 

takia tai kun joku uusi tuote on tullut muotiin ja sen kysyntä kasvaa nopeammin kuin ny-

kyisen toimittajat kykenevät vastaamaan. Yrittäjä, joka on nopea huomaamaan tällaisen 

epätasapainon ja sen luoman mahdollisuuden ja kykenee luomaan tai hankkimaan maantie-

teellisellä siirrolla tarjontaa, saattaa sen lisäksi, että pääsee markkinoille, pystyä tekemään 

huomattavia voittoja ainakin siihen asti, kun muut toimijat saavat nostettua tarjontaansa. 

Vaikka tarjonnan vajaus helpottaa markkinoille tuloa, ei onnistuminen ole itsestään selvää. 

Myös muut olemassa olevat yritykset voivat myös pyrkiä hyödyntämään tilannetta tarjon-

taa lisäämällä. (Vesper 1990, 229-230.) 

Hyödyntämättömien resurssien käyttö: Kaikkialla maailmassa resurssit odottava löytäjään-

sä, jotta niillä voitaisiin tyydyttää olemassa olevia ja tulevia tarpeita. Resurssit voivat olla 

löytämättömiä luonnonvaroja tai käyttämättömiä laitteita, uponneita aarteita, työtöntä työ-

voimaa tai tuotteita, joita ei ole esitelty ja myyty markkinoille riittävän tehokkaasti. Hyö-

dyntämättömien resurssien löytäminen voi olla sattumanvaraista tai niiden etsiminen voi 

olla systemaattista toimintaa. (Vesper 1990, 232-233.) 

Asiakassopimus: Yrittäjäksi aikovan strategiana on pyrkiä saamaan asiakkaan kanssa yksi 

tai useampia sopimuksia, joiden varaan uusi yritys perustetaan. Tässä lähestymistavassa 

temppuna on tunnistaa potentiaalinen asiakas, joka on valmis maksamaan jostakin ja saada 

asiakas sitoutumaan ostamaan se jokin juuri aloittavalta yritykseltä. Haasteena on saada 

asiakas vakuuttuneeksi ja ostamaan yritykseltä, jolla ei vielä ole näyttöjä tai jota ei vielä 

ole edes perustettu. Yrittäjällä täytyy joko olla henkilökohtaisesti erittäin hyvät taustat ky-

seisellä toimialalla tai olla suhteita henkilöihin joilla taustat ovat kunnossa. Suunnittelu-

toimistojen perustaminen on hyvä esimerkki asiakassopimuksen käyttämisestä yrityksen 

strategiana markkinoille tulossa. Ennakkoon hankittu asiakassopimus on houkutteleva tapa 
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aloittaa liiketoiminta, koska siinä liikevaihto on taattua ainakin joksikin aikaa. Mikäli asia-

kas on suuri ja vahva, sopimista voidaan käyttää pääoman hankinnassa sijoittajilta. Alku-

vaiheessa saatuja sopimuksia käytetään referenssinä hankittaessa uusia sopimuksia. On 

myös mahdollista päästä siirtymään sopimustoimittajan roolista omien tuotteiden valmis-

tukseen ja sitä kautta parempiin aikaansaannoksiin. (Vesper 1990, 234-236.) 

Kakkostoimittaja: Yrittäjän näkökulmasta paras tilanne on jos hänen yrityksensä pääsee 

ainoan toimittajan asemaan. Yleensä asiakkaat eivät kuitenkaan halua olla riippuvaisia 

yhdestä toimittajasta ja haluavat yhden toimittajan sijaan kaksi tai useampia toimittajia. 

Yrittäjäksi aikovalle voi syntyä mahdollisuus uuteen liiketoimintaan tilanteessa, jossa joku 

yritys on päässyt hallitsevaan asemaan ja asiakas etsii rinnakkaisia toimittajia. Toisen toi-

mittajan mukanaolo pitää päätoimittajan valppaana ja on varalla korvaamaan päätoimitta-

jan toimituksia, mikäli sillä syystä tai toisesta on vaikeuksia toimittaa. Kakkostoimittajalla 

on toisaalta turvattu asema, mutta se on riippuvainen yhdestä asiakkaasta, joka pääsee 

kontrolloimaan sen katetta. Kakkostoimittajalla on mahdollisuus laajentaa liiketoimintaa 

muihinkin asiakkaisiin, mutta se saattaa aiheuttaa ongelmia jos uudet asiakkaat ovat alku-

peräisen asiakkaan kilpailijoita. Uusien asiakkaiden hankkiminen vaatisi kakkostoimittajaa 

panostamaan markkinointiin, jota sen aiemmin ei ole tarvinnut tehdä. Tämän strategian 

valinneella yrittäjällä täytyy olla suunnitelma mitä aloitusvaiheen jälkeen tehdään. (Vesper 

1990, 237-239.)  

Yhteisyritys: Kun toimiva yritys yhdistää voimansa yhden tai useamman yrittäjän tai toisen 

yrityksen kanssa perustaakseen uuden yrityksen, sitä kutsutaan yhteisyritykseksi. Jokainen 

edistää yritystä ja jakaa palkkiot. Yhteisyritys on toimivalle yritykselle tapa olla mukana 

uuden kehittämisessä ilman tarvetta vastata siitä aloitusvaiheen jälkeen. Yrittäjälle se voi 

olla keino mahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä vahvasta ja hyvin varustetusta lähteestä 

peräisin olevien resurssien käyttöön. Aloittavalla yrityksellä saattaa olla mahdollisuus 

käyttää toimivan yrityksen markkinointikanavia hyväksi, jolloin sitä ei koeta täysin uudek-

si toimijaksi markkinoilla. Perustettavan yrityksen on oltava riittävästi erilainen kuin toi-

miva yritys, mutta sillä on oltava riittävästi annettavaa uudelle yritykselle. Kun toimiva 

yritys tavoittelee kasvua uudelta liiketoiminta-alueelta, sen toimiva johto voi tehdä aloit-

teen yhteisyrityksen perustamiseksi. (Vesper 1990, 240-241.) 
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Valmistuksen lisensiointi: Yrittäjä saattaa haluta matkia tarkalleen yhtä tai useampaa asiaa, 

mitä emoyhtiö tekee. Tämä voidaan tehdä hankkimalla emoyhtiöltä lisenssi. Franchising 

liittyy useimmiten palvelutyyppiseen liiketoimintaan ja siinä hankitaan oikeudet ainoastaan 

tuotemerkin ja konseptin hyödyntämiseen ja saadaan apua markkinointiin ja mahdollisesti 

johonkin muuhun toimintoon, kun lisensioinnissa hankitaan oikeudet johonkin konkreetti-

seen tuotteeseen tai teknologiaan, sen valmistukseen sekä markkinointiin ja myyntiin. 

Hankitun lisenssin perusteella harjoitettava liiketoiminta kasvattaa osaamista ja voi johtaa 

uusiin liiketoimintoihin. (Vesper 1990, 241-242.)      

Markkina-alueen hylkääminen: Kun toimiva yritys päättää vetäytyä joltakin markkina-

alueelta, saattaa yrittäjäksi aikovalle syntyä tilaisuus aloittaa hänelle uusi liiketoiminta. 

Markkinoilta vetäytymiseen voi olla monia syitä. Toiminnan kannattavuus kyseisellä 

markkina-alueella on voinut alentua esimerkiksi kovan kilpailun, alentuneen kysynnän, 

työmarkkinatoiminnan jne. seurauksena tai yrityksen ylimmän johdon näkemyksen mu-

kaan ei ole strategian mukaista toimia kyseessä olevalla markkina-alueella. Tällaisessa 

tilanteessa asiakkaat etsivät tahoa kenen puoleen kääntyä. Uusi yritys uudella lähestymis-

tavalla, paremmalla sijainnilla ja pienemmällä koolla saattaa löytää keinon päästä kannat-

tavaan liiketoimintaan palvelemalla heitä. Sisäpiiriläisillä on hyvät mahdollisuudet hyö-

dyntää tällaisia tilanteita, koska he yleensä saavat tiedon markkinoilta vetäytymisestä ai-

kaisessa vaiheessa ja heillä on valmiiksi tarvittava osaaminen toimialalta. Vaikka yritys saa 

valmiit markkinat, vaatii kannattavaan liiketoimintaan pääsy onnistumista myynnissä ja 

toiminnan organisoinnissa ja johtamisessa. (Vesper 1990, 244-245.)             

Liiketoimintaosaston myynti: Markkina-alueen hylkäämistä yleisempi tapa irtaantua jostain 

tietystä liiketoiminnasta on myydä pois koko kyseistä liiketoimintaa harjoittava liiketoi-

mintaosasto. Ostajana voi olla joko toinen yritys tai yrittäjä/yrittäjäryhmä, joka on tyypilli-

sesti ollut yrityksen palveluksessa. Ostamalla liiketoimintaosaston he saavat markkinoiden 

ja oikeuksien lisäksi myös varaston, koneita ja laitteita ja työntekijät eli toimivan yrityksen. 

(Vesper 1990, 246.)      

Etuoikeudellinen hankinta: Tietynlaisissa tilanteissa valtiot voivat luoda markkinoille tulo-

kiiloja. Ne voivat olla esimerkiksi hankintasopimuksia, joissa valtio on ostajana. Sopimus 

mm. helpottaa aloittavan yrityksen pääomanhankintaa. Tehdessään tällaisia sopimuksia, 
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valtio saattaa suosia pieniä tai jollain tietyllä alueella toimivia yrityksiä. (Vesper 1990, 

249-250.)    

Sääntömuutokset: Liiketoimintamahdollisuus voi syntyä valtion toimesta tehtäviin muu-

toksiin säännöissä ja määräyksissä. Esimerkiksi infrastruktuurin rakentamiseen liittyvien 

käytäntöjen tuloksena voi syntyä tällaisia mahdollisuuksia. (Vesper 1990, 250-251.) 

Markkinoille tulotapa riippuu pääsääntöisesti olosuhteista. Yrittäjäksi aikova ei itse luo 

markkinoille tulokiiloja vaan havaitsee ne. Koska hän on tietoinen strategisista vaihtoeh-

doista, hän päättää hyödyntää ne ennen kuin muut sen tekevät. Kun strateginen mahdolli-

suus on havaittu ja päätetty hyödyntää, täytyy ratkaista tapa, jolla se hyödynnetään. Yrittä-

jän on ratkaistava, että miten erottaudutaan kilpailussa, miten ja kuinka tarkasti markkinat 

segmentoidaan, kuinka laajalla ja millä alueella toimitaan, mikä on tuotevalikoima, myy-

däänkö itse vai käytetäänkö jakelijoita, mitä ostetaan ja mitä tehdään itse. Lisäksi on poh-

dittava oman ja vieraan pääoman suhde ja miten omistajuus jakautuu, missä vaiheessa tuo-

te esitellään markkinoille ja milloin seuraavat tuotesukupolvet kehitetään ja milloin epä-

muodollisesta toiminnasta siirrytään muodolliseen, ns. kovaan komentoon. (Vesper 1990, 

252.) 

2.5 Perustamisen vaiheet 

Viitala & Jylhä (2013, 29) mukaan yrittäjäksi ryhtymisen ja yrityksen perustamisen lähtö-

kohtana on mahdollisuuden havaitseminen ja siihen tarttuminen. Mahdollisuuteen tarttu-

minen ei yksin riitä, vaan yrityksen menestys pohjautuu mahdollisuuksia hyödyntävään 

toimintaan ja osaamiseen. Yrityksen perustaminen ja kehittyminen jaetaan eri vaiheisiin. 

McKinsey&Companyn (2000, 22-25) mukaan, yrityksen perustamisen vaiheet ovat lii-

keidean kehittäminen, liiketoiminnan suunnittelu sekä perustaminen ja kasvu. Neljäs vaihe 

on vakiintunut yritys.  Koester (2009, 40-41) jakaa start-up yrityksen kehityksen viiteen 

vaiheeseen. Perustamisen vaiheiksi voidaan ajatella kuuluvan ideavaihe, perustamisvaihe 

ja lanseerausvaihe. Myöhempiä kehitysvaiheita ovat kasvuvaihe ja laajentumisvaihe. 

Ideavaiheessa kartoitetaan tuotteen tai palvelun kohdemarkkinat ja -asiakkaat sekä kilpai-

lutilanne ja varmistetaan, että onko tuote tai palvelu todella ainutlaatuinen tai tarpeellinen 

ja että sille on olemassa tai on syntymässä kysyntää. Rahoitus, resurssit ja tarvittava ver-

kosto ovat myös ideavaiheen aikana selvitettäviä asioita. Markkinoiden tulee olla riittävän 
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suuret ja mielellään kasvavat. Tuotteen aineettomien oikeuksien ja tavaramerkkien selvit-

täminen ja varmistaminen on myös tärkeää heti alussa. Rahoituksen näkökulmasta ideavai-

heen toiminnassa korostuvat, alkupääoman hankinta, vastaaviin yrityksiin perehtyminen ja 

edullisesti toimiminen. Idean kehittämisen aikana laaditaan myös alustava liiketoiminta-

konsepti, taloudelliset ennusteet, arvioidaan tuotekehitystarpeet ja tehdään henkilöstösuun-

nitelma. (Koester 2009, xv-xvii.) 

Ideavaiheen jälkeen liiketoiminnassa edetään ja aletaan etsiä yhtiökumppaneita ja ensim-

mäisiä työntekijöitä. Tiimi ei ole vielä valmis. Perustamisvaiheessa teknologia muutetaan 

tuotteeksi ja hankitaan riittävästi pääomaa tuotteen kehittämiseen. Yrityksen perustamis-

vaiheeseen kuuluu muodollinen yhtiön perustaminen eli legitimointi. Lisäksi tehdään liike-

toimintasuunnitelma sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön sekä määritetään yhtiömuoto. Koska 

tuotekehitys on tässä vaiheessa aloitettu, rahoitustarpeet ovat kasvaneet. Tässä vaiheessa 

yhtiöllä on harvoin tuloja. Yhtiö alkaa etsiä muita rahoituslähteitä, kuten ystävät, perhe, 

enkelisijoittajat ja yritystuet.  (Koester 2009, xvii-xviii.) 

Lanseerausvaiheeseen kuuluu tuotteen testiversion markkinoille tuominen. Tiimi on alka-

nut kasvaa ja yrityksessä kehitetään organisatorisia rakenteita. Samalla tutkitaan ja kehite-

tään tuotetta, jotta siitä saadaan valmis. Pääomahuolto on tärkeä asia kasvun tavoittelemi-

seksi. Pääomaa tarvitaan tuotekehityksen jatkamiseen ja myyntiin.  Tuottoja saattaa olla 

jonkun verran, mutta kustannukset ovat nousseet lisääntyneen markkinoinnin ja myynnin 

takia. (Koester 2009, xviii-xx.)  

Uuden liiketoiminnan aloittaminen voidaan vaiheistaa monella eri tavalla. Vesper esittelee 

kirjassaan New Venture Strategies useampia, joista yksityiskohtaisin on alkuperäisesti 

Swaynen ja Tuckerin laatima. Siinä perustamisen päävaiheet ovat: konseptivaihe, suunnit-

teluvaihe ja toteutusvaihe, jotka koostuvat useasta konkreettisesta eri virstanpylväästä. 

Vesper jakaa uuden liiketoiminnan luomisen 12 vaiheeseen seuraavasti: 1. Tunnistetaan 

halu ryhtyä yrittäjäksi, 2. Keksitään, mitä uusi liiketoiminta pitää sisällään, 3. Työsuhde 

edelliseen työnantajaan katkaistaan, 4. Tehdään sopimuksia ulkopuolisten tahojen, kuten 

pankin, lakimiehen tilitoimiston jne. kanssa, 5. Uusi yritys perustetaan virallisesti, 6. Uu-

teen yritykseen investoidaan rahaa, 7. Yritys on valmis ottamaan vastaan tilauksia, 8. Yri-

tyksellä on logo, 9. Yritys saa ensimmäiset tilaukset, 10. Ensimmäinen toimitus tai suoritus 
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tapahtuu, 11. Yrityksen toiminta kääntyy kannattavaksi, 12. Ensimmäinen kannattava vuo-

si on takana. (Vesper 1990, 96-97.) 

2.6 Edelläkävijän ja seuraajan edut ja haitat 

Edelläkävijän kilpailuetuja voi syntyä: 1. teknologisesta johtajuudesta, 2. etuoikeudesta 

resursseihin/omaisuuseriin ja 3. vaihtokustannuksista. Teknologinen johtajuus mahdollistaa 

oppimiskäyrällä etenemisestä hyötymisen ja menestymisen teknologian suojaamisessa pa-

tentein. Oppimiskäyrällä eteneminen mahdollistaa yksikkökustannusten alentamisen ja 

patenttien avulla voidaan suojata edelläkävijäasemaa. Edelläkävijä saattaa kyetä hankki-

maan rajallisia resursseja ja kontrolloida niitä. Rajalliset resurssit voivat olla hyvä maantie-

teellinen sijainti, luonnonvaroja, fyysisiä resursseja, työvoimaa, jne., joita edelläkävijä 

mahdollisesti pääsee hankkimaan ennen muita ja/tai muita edullisemmin. Edelläkävijä pää-

see myös valitsemaan parhaat markkinat, joilla aloittaa liiketoiminta ja saavuttaa skaala-

edut mahdollisimman nopeasti. Edelläkävijän etuja voi syntyä vaihtokustannuksista, silloin 

kun seuraajat joutuvat tekemään ylimääräisiä panostuksia houkutellakseen ostajia osta-

maan seuraajalta. Ne voivat liittyä ensimmäiseen hankintaa, jolloin ostaja joutuu mm. arvi-

oimaan uuden toimittajan jne. Toinen vaihtokustannusten luokka on kustannukset, joita 

syntyy kun ostaja joutuu opettelemaan uuden toimittajan tuotteeseen liittyviä erityispiirtei-

tä, jolloin ostaja voi kokea kalliiksi vaihtaa toimittajaa. Kolmas vaihtokustannusten luokka 

on sopimuksista johtuvat kustannukset, joita myyjä on voinut luoda tarkoituksellisesti. Kun 

ostajien tietämys uusista tuotteista on alkuvaiheessa vielä puutteellista, saattavat ostajat 

rationaalisesti juuttua ensimmäiseen toimittajaan ja tuotemerkkiin. (Lieberman & Mont-

gomery 1988.) 

Lopez & Roberts (2002) toteavat rahoitusalalla tekemänsä tutkimuksen tulosten yhteydes-

sä, että mikäli edelläkävijä onnistuu tarjoamaan asiakkailleen myös täydentäviä tuotteita tai 

palveluja, on asiakkaan hyvin helppoa jatkaa yksin sen kanssa ja näin säilyttää asemansa. 

Edelläkävijä voi tällöin välttyä kovalta kilpailulta. (Lopez & Roberts 2002.)   

Edelläkävijän asemaan näyttäisi liittyvän joitakin selkeitä hyötyjä, mutta siihen liittyy 

myös haittoja, jotka vastaavasti muodostavat seuraajille etuja. Näitä ovat: Vapaamatkusta-

javaikutukset: Seuraajat saattavat päästä hyötymään edelläkävijän tekemistä panostuksista 

mm. tuotekehitykseen, ostajien kouluttamiseen ja infrastruktuurin kehittämiseen. Useim-

milla teollisuuden aloilla jäljittelykustannukset ovat alemmat kuin innovointikustannukset. 
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Edelläkävijä pääsee alkuvaiheessa nauttimaan monopoliasemasta markkinoilla, mutta seu-

raajan vapaamatkustajavaikutukset pienentävät voitontekomahdollisuuksia. Teknologian 

tai markkinoiden hyväksynnästä aiheutuva epävarmuus muodostaa riskin erityisesti edellä-

kävijäyritykselle ja voi siten tuottaa etua seuraajille, jotka mahdollisesti pystyvät odotta-

maan sopivaa hetkeä yllä pitämällä joustavaa hankeportfoliota. Monilla uusien tuotteiden 

markkinoilla epävarmuus ratkeaa hallitsevan mallin esiintulon kautta. Muutokset asiakas-

tarpeissa tai teknologiassa synnyttävät seuraajille mahdollisuuksia kehittää uusia korvaa-

via tuotteita varsinkin jos edelläkävijä on hidas, mutta seuraajat nopeita toimissaan. Asia-

kastarpeet muuttuvat ja ellei edelläkävijä ole tarkkana, pääsee seuraajat hyötymään muu-

toksista. Vakiintuneen toimijan hitaus voi johtua siitä, että yritys lukkiutuu joihinkin kiin-

teisiin omaisuuseriin, se ei pysty muuttamaan tuoteportfoliotaan lopettamalla joitakin tuo-

telinjoja tai sen organisaatiosta on tullut liian jäykkä. Organisatorinen hitaus johtaa usein 

siihen, että yritykset jatkavat investointeja niiden nykyisiin omaisuuseriin senkin jälkeen 

kun se ei enää taloudellisesti ole perusteltua. Omia vakiintuneita tuotteita on vaikea kanni-

balisoida, joten sitä pyritään välttämään. Tämän vuoksi vakiintuneen toimijan on vaikeam-

pi innovoida kuin uuden markkinoille tulijan. (Lieberman & Montgomery 1988.) 

Edelläkävijän asemasta hyötyminen edellyttää myös onnea ja ammattimaisuutta.                 

Edelläkävijänä toimiminen voi olla hyvä strategia jossain tilanteessa, mutta ei kaikissa. 

Yritys voi pyrkiä systemaattisesti löytämään mahdollisuuksia edelläkävijän asemaan inves-

toimalla uusien tuotteiden innovointiin. Toisaalta yritys voi seurata innovaatioiden synty-

mistä ja lanseerata uuden tuotteen markkinoille vasta sen jälkeen kun aikaisemmat toimijat 

ovat jo hyväksyttäneet tuotteen markkinoilla ja ne kasvavat nopeasti. Edelläkävijä saattaa 

olla pakotettu laajentumaan uusille samantapaisille tuotealueille tuottaakseen kokonai-

semman tuoteportfolion. Edelläkävijä-strategian valinneen yrityksen on mietittävä kuinka 

se ylläpitää asemaansa ja suojautuu seuraajien imitaatiolta. Sen on kasvatettava kapasiteet-

tiaan riittävästi, varottava tulemasta lian hitaaksi ja pidettävä mielessä, että edelläkävijän 

asema ei välttämättä tuota pysyvää kilpailuetua. (Lieberman & Montgomery 1988.) 

Edelläkävijän asema ja tilanne eivät ole yksiselitteisiä ja liiketoimissa menestymiselle on 

olemassa monia eri mittareita. Tietyissä tilanteissa joillekin yrityksille on ollut etua olla 

edelläkävijä, kun toisille siitä on aiheutunut merkittäviä kustannuksia eikä markkinoille 

ensimmäisenä tulemisesta ole ollut taloudellista hyötyä. Seuraajalle aiheutuu väkisin vii-

veitä markkinoille tuloesteiden johdosta. Edelläkävijä hyötyy tilanteesta, jossa kilpailua ei 
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vielä ole syntynyt, jolloin se pääse jonkin aikaa olemaan monopoliasemassa, joka mahdol-

listaa tavallista korkeammat voitot. Siinä vaiheessa kun seuraajat tulevat markkinoille, on 

edelläkävijä jo saavuttanut aseman markkinoilla ja edennyt oppimiskäyrällä, nauttien sen 

tuottamista hyödyistä. (Kerin, Varadarajan & Peterson 1992.) 

Robinson ja Fornellin, vuonna 1985 julkaiseman tutkimuksen mukaan edelläkävijöillä oli 

korkeampi markkinaosuus kuin myöhemmin markkinoille tulleilla. Edelläkävijöiden ja 

aikaisten seuraajien välinen ero oli melko pieni, mutta myöhemmillä markkinoille tulijoilla 

se oli selvästi alempi. Robinsonin vuonna 1988 julkaiseman tutkimuksen mukaan edellä-

kävijöiden markkinaosuus oli keskimäärin 29 %, aikaisilla seuraajilla 21 % ja myöhemmil-

lä seuraajilla 15 %. Edelläkävijöillä oli myös parempi tuotelaatu, laajempi tuotevalikoima 

ja laajemmin palvellut markkinat. Lambkinin vuonna 1988 tekemän tutkimuksen mukaan 

edelläkävijöiden markkinaosuus startup -liiketoiminnoissa oli keskimäärin 24 % ja aikais-

ten seuraajien 10 % kun kasvuvaiheessa olevilla yrityksillä edelläkävijöiden markkina-

osuus oli keskimäärin 33 %, aikaisten seuraajien 19% ja myöhempien seuraajien 25 %. 

Srinivasan vuonna 1988 tekemän tutkimuksen mukaan aikaisilla seuraajilla oli alemmat 

tuotekehitys- ja markkinointikustannukset kuin edelläkävijöillä. Yleisesti aikaisilla seuraa-

jilla oli marginaalisesti alempi tuotelaatu ja markkinaosuus, mutta markkinoille tulovai-

heessa aikaisilla seuraajilla on Srinivasan mukaan parempi tuotelaatu ja korkeampi mark-

kinaosuus ja kannattavuus. Miller, Gartner ja Wilson tutkivat 119 corporate venture –

tapausta ja tuloksena oli edellisestä päinvastainen lopputulos: Edelläkävijöillä oli erilais-

tuneemmat tuotteet sekä parempi tuotelaatu ja palvelut.  Parry ja Bass tutkivat kaikkiaan 

593 kuluttajatuoteyritystä ja 1287 teollista yritystä. Tämänkin tutkimuksen mukaan edellä-

kävijöillä oli korkeammat markkinaosuudet kuin seuraajilla.   (Kerin, Varadarajan & Peter-

son 1992.) 

Bondin ja Leanin vuonna 1977 tekemän tutkimuksen mukaan ensimmäinen yritys, joka 

tarjoaa ja edistää uutta tuotetta saavuttaa merkittävän ja kestävän myyntiedun. Myöhemmät 

tulijat voivat kuitenkin ottaa markkinaosuuksia tarjoamalla asiakkaille uusia etuja. Spital 

jäljitti 22 puolijohdetuoteinnovaation kehitystä. 17:llä niistä oli suurin markkinaosuus 

omassa segmentissään. Flahertyn tutkimuksen mukaan markkinoille tulojärjestyksen ja 

markkinaosuuden välillä oli pieni negatiivinen korrelaatio. Urban et al. vuonna 1986 teke-

mässä tutkimuksessa kuluttajatuotteisiin liittyen markkinointikustannusten ja -asemoinnin 

havaittiin vaikuttavan markkinaosuuteen, mutta markkinoille tulojärjestyksellä ei havaittu 
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olevan vaikutusta. Lilian ja Yoon analysoivat 112 teollista tuotetta 7 ranskalaisella teolli-

suuden alalla ja havaitsivat että kolmantena – viidentenä markkinoille tulleet olivat menes-

tyneempiä kuin ensimmäisenä tai toisena. Mitchell tutki vuonna 1991 314 yritystä, jotka 

tulivat viidelle eri tekniselle toimialalle. Hänen mukaan uusi alalle tulija hyötyy edelläkävi-

jän asemasta ja markkinoilla jo toiminut yritys myöhemmin markkinoille menemisestä. 

(Kerin, Varadarajan & Peterson 1992.)  

Kerin päätyy tutkimuksessaan kolmeen johtopäätelmään: 1. Edelläkävijänä toimiminen ei 

ole ohjeellinen strategia kaikille yrityksille kun pyritään hyvään suorituskykyyn. Toiset 

yritykset voivat hyötyä edelläkävijän asemasta kun toiset taas toimimalla seuraajana. 2. 

Edelläkävijän edut tuottavat ainoastaan aseman saavuttamiseen liittyviä hyötyjä. Varsinai-

set kilpailuedut riippuvat tuote-markkinayhdistelmästä sekä edelläkävijän ja seuraajien 

toimista. 3. Realiteetti: jokainen yritys on enemmän seuraajan kuin edelläkävijän asemassa 

ja siksi on kyettävä luoman strategia, jolla voidaan menestyä seuraajan asemassa. Lisäksi 

on rohkaistava innovoimaan ja toimimaan pioneerina markkinoilla, jolloin myöhempikin 

markkinoille tulo voidaan toteuttaa organisoidusti. (Kerin, Varadarajan & Peterson 1992.)               

Hamelin (2001) mukaan monille dotcom-startupeille edelläkävijän asema on johtanut ai-

noastaan suurempiin tappioihin nopeammin ja monet tietoviisaat ovatkin olleet sitä mieltä, 

että on parempi olla nopea seuraaja kuin edelläkävijä. Monet internet-yritykset epäonnis-

tuivat yksinkertaisesti siksi, että olivat typeriä liikkujia (dumb movers). Hamel luettelee 

kolme tapaa, olla uraauurtava yritys voi toimia typerästi:  

Yritys voi tehdä virheitä ajoituksessa: Jos yritys investoi nopeammin kuin se kykenee op-

pimaan, se yliajaa syntymässä olevan mahdollisuuden ja tekee kalliin ja nolon virheen. 

Yritykset, jotka ensin yliajavat syntymässä olevan mahdollisuuden toimivat usein myö-

hemmin päinvastaisesti ja kilpailijat pääsevät hyödyntämään kyseisen mahdollisuuden. 

Syntyville mahdollisuuksille on olemassa markkinoille tunkeutumiskäyrä, jossa on tyypil-

lisesti piste, jonka jälkeen palaset loksahtavat paikoilleen, kysyntä räjähtää ja markkinat 

lähtevät lentoon. Edelläkävijäksi pyrkivien tuleekin miettiä, millaiseen juoksukilpailuun 

ollaan lähdössä mukaan, toisin sanoen, onko kyseessä pikajuoksu vai maraton. On tärkeää 

selvittää, liittyykö mahdollisuuden hyödyntämiseen vaikeita teknisiä esteitä, onko markki-

noille pääsy riippuvainen täydentävistä tuotteista tai palveluista, tarvitaanko uutta infra-

struktuuria. Lisäksi pitää tietää onko asiakkaiden opeteltava uusia asioita omaksuttava uu-
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sia käytäntöjä, syntyykö asiakkaille korkeita vaihtokustannuksia, sekoittavatko kilpailevat 

standardit asiakkaita ja onko alalla vahvoja kilpailijoita, jotka onnistuvat viivästämään tai 

suistamaan edelläkävijäksi pyrkivän. Mikäli vastaus mihin tahansa edelliseen kysymyk-

seen on kyllä, on yrityksen varottava panostamasta liikaa resursseja liian nopeasti, sillä 

kyseessä voi olla maraton. Toisaalta jos vastaus on kyllä kaikkiin edellä mainittuihin ky-

symyksiin ja päätös pitää tehdä, kannattaa selvittää, ovatko mahdolliset edut selviä ja mer-

kittäviä, onko odotettavissa verkostovaikutuksia jotka nopeuttavat lentoonlähtöä ja onko 

olemassa kilpailijoita, jotka ovat pakotettuja seuraamaan. Pysyminen optimaalisesti mark-

kinoille tunkeutumiskäyrällä on vaikeaa, mutta ei täysin mahdotonta. Järkevät liikkujat 

(Smart movers) tarkastelevat jatkuvasti oletuksiaan liiketoimintamallista, välttävät ylihin-

noittelua ja liian kapeaa markkinoiden määrittelyä, joka luo tilaa seuraajille. Ne myös toi-

mivat nopeasti löytääkseen kumppaneita mahdollisista uusista kilpailijoista ja ulkoistavat 

säilyttääkseen joustavuuden. (Hamel 2001.) 

Yritys voi maksamaa liikaa markkinaosuuksista: Houkutus kaapata edelläkävijän etuja 

saattaa johtaa hallitsemattomaan kulutukseen kilpailijoiksi aikovien keskuudessa, kun jo-

kainen alalle tulija pyrkii kiihdyttämään nopeammin kuin kilpailijansa. Monissa e-

liiketoimintayrityksissä kävi juuri näin. Palveluja annettiin ilmaiseksi, markkinointibudjetit 

moninkertaistettiin ja tehtiin mittavia investointeja IT-infrastruktuuriin tarkoituksena kas-

vaa nopeasti suureksi. On helppoa maksaa markkinaosuudesta liikaa. Yrityksellä on edel-

läkävijän etu ainoastaan silloin kun se saa hankittua isoja markkinaosuuksia ”alennuksella” 

ennen kuin sen kilpailijat tulevat markkinoille. Tämä on mahdollista ainoastaan silloin kun 

liikeidea on oikeasti ainutlaatuinen ja ainakin aluksi ei kovin houkutteleva tai se on suojat-

tu patentein. (Hamel 2001.) 

Yrityksen liiketoimintamalli voi olla kuollut jo syntyessään: Ei ole hyötyä olla liikkeellä 

ensimmäisenä, jos matkan kohde on väärä. Vaikka edelläkävijät saattavatkin toisinaan 

näyttää typeriltä, ei se tarkoita sitä, että aina olisi parempi pyrkiä olemaan seuraaja. Mikäli 

edelläkävijänä toimiva kilpailijasi on huono oppimaan, ei onnistu tekemään sopimuksia 

arvokkaimpien kumppanien kanssa, markkinat kasvavat hitaasti ja yritykselläsi on aikaa 

kaapata asiakkaita myöhemmin ja teknologia kehittyy nopeasti luoden mahdollisuuksia 

”pukkihyppystrategialle”, saattaa yritykselläsi olla mahdollisuus toimia menestyvänä toi-

sena liikkujana.  Ero ensimmäisenä ja toisena liikkuvalla on erittäin pieni. Absoluuttisesti 

ensimmäisenä oleminen ei ole välttämätöntä, vaan ratkaisevaa on se, kuka onnistuu löytä-
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mään toimivan yhdistelmän ominaisuuksia ja arvoa sekä toimivan ja perustellun liiketoi-

minnan, joka avaa kannattavat uudet markkinat. (Hamel 2001.) 

Yrityksen selviytymisen ja kannattavuuden kannalta on tärkeää, että aloittava yritys, vaik-

ka olisikin edellä kilpailijoitaan, rakentaa itselleen kilpailulta suojaavan kilven, sillä hyvin 

kannattaville markkinoille on jossain vaiheessa varmasti tulijoita. Suojakilpi voidaan ra-

kentaa seuraavin keinoin: 1. Tekemällä enemmän asioita pienemmillä kustannuksilla, 2. 

Lakiin perustuvilla suojilla kuten patentit, tuotemerkit ja tekijänoikeudet, 3. Hankkimalla 

käyttöön hyödyllisiä etuja kuten sijainti, lisenssit, toimittajat, agentit, jakelijat tai asiakkaat, 

4. Taloudellisella voimavaroilla, 5. Erityisen hyödyllisillä tiedoilla, 6. Yrittäjän, kumppa-

neiden tai työntekijöiden osaamisen avulla, 7. Tavoilla ja tottumuksilla, joilla saadaan asi-

akkaat ostamaan sekä pitämään korkealuokkaiset toimittajat ja työntekijät. (Vesper, 1999, 

186-187.) 

2.7 Strategian kehittäminen 

Strategiakäsite on ollut olemassa pitkän aikaa ja sitä käytetään melko vapaasti yritysjohta-

jien keskuudessa. Akateemikkojen tutkimuksen kohteena se on ollut jo kolmisen vuosi-

kymmentä. Strategialle ei ole vain yhtä määritelmää, vaan sen selittämiseksi tarvitaan usei-

ta määritelmiä.  (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel 2005, 9.) 

Eräs tapa määritellä strategia on tehdä se viiden P:n avulla. Plan: Strategia on suunnitelma 

tulevasta ja kertoo mihin suuntaan on tarkoitus mennä ja sitä voidaan kutsua aiotuksi stra-

tegiaksi. Pattern: Strategia on myös kuvio, joka kertoo mitä ja miten asioita on tehty histo-

riassa ja sitä voi kutsua toteutuneeksi strategiaksi. Monesti toteutunut strategia ei ole ihan 

sama kuin aiottu strategia. Aikomuksia, jotka toteutuvat täysin voidaan kutsua määrätietoi-

siksi strategioiksi ja niitä, jotka eivät lainkaan toteudu toteutumattomiksi strategioiksi. Kun 

toteutettavaan strategiaan tehdään matkan varrella pieniä muutoksia, syntyy kehittynyt stra-

tegia. Position: Strategia on asema, joka kuvaa tuotteen ja yrityksen asemaa markkinoilla. 

Perspective: Toisille strategia on näkökulma, joka toisaalta katsoo organisaatioon ja toi-

saalta visioi tulevaisuutta. Käytännössä molemmat edellä mainitut määritelmät tarvitaan 

strategian luonnissa. Ploy: Strategia on myös juoni, jolla voitetaan kilpailijat. (Mintzberg 

et. al. 2005, 9-18.) 
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Strategiaa noudattamalla saavutetaan etuja, mutta vastaavasti se voi olla myös haitaksi. 

Strategian päätehtävä on määrittää ja pitää suunta, jotta organisaatiossa kaikilla olisi sama 

päämäärä. Suunta on tärkeä määrittää ja pitää, mutta sen sokea seuraaminen voi johtaa 

siihen, että ei huomata mahdollisia vaaroja. Strategia fokusoi ponnistukset edistämällä toi-

mintojen koordinointia. Ilman strategiaa olisi vaikeaa vetää köyttä samaan suuntaan. Liian 

tarkka fokus voi kuitenkin johtaa siihen, että uusia tai rinnakkaisia visioita ei kehity ja 

mahdollisuuksia jää hyödyntämättä. Strategia määrittelee organisaation. Se helpottaa ihmi-

siä ymmärtämään mihin organisaatioon he kuuluvat ja mikä kyseisen organisaation tarkoi-

tus ja mitä se tavoittelee. Tarkka määrittely saattaa johtaa stereotypioihin ja haitata moni-

muotoisuuden kehittymistä. Strategia tuottaa yhtenäisyyttä, jota tarvitaan vähentämään 

epätietoisuutta ja tuottamaan järjestystä. Strategia saattaa vääristää todellisuutta ja vaarana 

on, että strategia vähentää luovuutta. (Mintzberg et. al. 2005, 9-18.) 

Ihmiset toimivat parhaiten, kun tietyn aikaa osa asioista on annettuja tekijöitä. Yrityksen 

johtokaan ei voi jatkuvasti kyseenalaistaa sitä, että millä markkinoilla ollaan, mitä tuotteita 

myydään ja ketä asiakkaita palvellaan. Tilanteet kuitenkin muuttuvat ja ympäristö ei ole 

stabiili. Vaikka strategialla pyritään vakauteen, on sen fokuksessa muutos. Strategiaproses-

si ja strategia ovat yritykselle elintärkeitä. (Mintzberg et. al. 2005, 9-18.) 

Strateginen johtaminen on tyypillisesti jaettu kolmeen eri vaiheeseen, jotka ovat strategian 

muodostaminen, toteuttaminen ja seuranta. Mintzberg et. al. käsittelevät kirjassaan Strate-

gy Safari strategiaprosessia kymmenen koulukunnan avulla: 

Strategian muodostaminen näkemysprosessina (Design school): 

Tehdään nelikenttäanalyysi ja pyritään sovittamaan yhteen sisäiset vahvuudet ja ulkoiset 

mahdollisuudet. Pyritään luomaan strategia, jolla saavutetaan kilpailuetu. Strategian muo-

dostamisen pitää olla tarkoituksellinen (delibarate) prosessi, jolla on harkittu/tietoinen 

(conscious) ajatus ja josta vastaa toimitusjohtaja, joka on yrityksen strategisti. Strategian 

muodostaminen on pidettävä yksinkertaisena ja epämuodollisena. Strategia räätälöidään 

kuhunkin tapaukseen ja se on valmis, kun se voidaan esittää valmiina näkökantana. Kun 

strategiasta on saatu valmiiksi ja se on yksiselitteinen ja yksinkertainen, sitä voidaan alkaa 

toteuttamaan. (Mintzberg et. al. 2005, 29-32.) 
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Strategian muodostaminen muodollisena prosessina (Planning school): 

Strategia syntyy kontrolloidun muodollisen prosessin tuloksena ja sen luomisesta vastaa 

toimitusjohtaja ja toteuttamisesta henkilöstö. Strategia on valmis suunnitelma, jota toteute-

taan yksityiskohtaisempien suunnitelmien kuten budjettien ja ohjelmien avulla.  Strategia-

prosessin ensimmäisessä vaiheessa organisaatiolle asetetaan tavoitteet. Kun organisaation 

tavoitteen on asetettu, siirrytään yrityksen ulkoisten mahdollisuuksien ja uhkien tarkaste-

luun. Kolmannessa vaiheessa tarkastetaan sisäiset vahvuudet ja heikkoudet. Sisäistä ja ul-

koista analyysiä kutsutaan tarkastuksiksi, koska kyseessä on muodollisempi lähestymista-

pa. Neljäntenä vaiheena evaluoidaan mahdolliset strategiat ja viidentenä vaiheena ne jae-

taan toteutettaviin osiin. Viimeisenä vaiheena operaatiot aikataulutetaan.  (Mintzberg et. al. 

2005, 48-58.) 

Strategian muodostaminen analyyttisenä prosessina: 

Vuonna 1980 Porter julkaisi kirjan Competitive Strategy, josta tuli hyvin nopeasti do-

minoiva koulukunta. Tässä koulukunnassa korostuu liiketoiminta-alue missä toimitaan ja 

yrityksen asema siinä. Strategiat ovat yleisiä ja markkinoilla tunnistettavia, markkinat ovat 

kilpaillut, strategian muodostaminen on lähinnä analyysiin perustuva valinta yleisistä stra-

tegioista,  analyytikoilla on merkittävä rooli tulosten antajana johtajille, jotka virallisesti 

tekevät strategiset valinnat ja strategiat tulevat ulos prosessista valmiina ja selkeäsanaisina. 

Porterin kilpailuanalyysissä tarkastellaan viittä kilpailuvoimaa, jotka ovat alalle tyypillisiä 

ja jotka määrittelevät alan kiinnostavuuden: Uudet tulijat, korvaavat tuotteet, ostajien neu-

votteluvoima, toimittajien neuvotteluvoima ja suora kilpailu. . (Mintzberg et. al. 2005, 82-

104.)  

Porterin geneeriset strategiat ovat: Kustannusjohtajuus: Strategia tarkoittaa sitä, että yritys 

on halvin alallaan ja se perustuu kokemuksen perusteella saatuun, suureen tuotantomäärään 

ja harkittuihin, alhaisiin toiminnallisiin kustannuksiin perustuvaan kustannusetuun. Erilais-

tuminen: Strategia perustuu ainutlaatuiseen tuotteeseen tai palveluun, korkeaan laatuun, 

parempaan suorituskykyyn ja asiakkaan uskollisuuteen, jotka tarjoavat mahdollisuuden 

periä korkeampaa hintaa kuin kilpailijat. Keskittyminen: Tässä strategiassa keskitytään pal-

velemaan kapeaa markkinasegmenttiä. Keskittyminen voi tarkoittaa tiettyä asiakasryhmää, 

tuotetta tai maantieteellistä aluetta. Keskittyminen voi perustua joko erilaistumiseen tai 

kustannusjohtajuuteen kyseisessä segmentissä. Porterin ajatusta, että yrityksen on valittava 
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yksi strategia tai muuten se ”juuttuu keskelle” eikä voi pärjätä, on jonkin verran kritisoitu. 

(Mintzberg et. al. 2005, 82-104.) 

Porterin mallissa keskitytään yrityksen toimialaan ja sen lähikilpailuympäristöön, mutta se 

ei huomioi muita ympäristötekijöitä, jotka myös vaikuttavat yrityksen toimialan kehityk-

seen. Ympäristötekijät voidaan ryhmitellä ns. PESTE-mallin mukaan, jolla tarkoitetaan 

poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia, teknologisia ja ekologisia tekijöitä. Yrityksen sidos-

ryhmät tulevat usein hyvin esille toimiala- ja ympäristöanalyyseissä, mutta niiden lisäksi 

voi olla tehdä myös sidosryhmäanalyysi. (Kamensky 2004, 130-131.) 

Kysyntäanalyysi on tärkeimpiä analyysejä yrityksen strategisen suunnittelun kannalta. Ky-

syntäpotentiaalin selvittämiseksi täytyy tuntea markkinat ja niiden kasvuvauhti. Markki-

noiden rajaaminen on haastavaa, koska tuotteita ja markkinoita voidaan tarkastella niin 

monesta eri näkökulmasta. Strategisen liiketoiminta-alueen ja sen mukaan määräytyvän 

toimialan onnistunut määrittäminen muodostaa pohjan kokonaismarkkinoiden suuruuden 

arvioimiseksi. Kokonaiskysynnän arviointi perustuu kokonaismarkkinoiden suuruuteen. 

Kokonaiskysyntä voidaan jakaa tarvealueen kokonaiskysyntään, oman tuoteryhmän kysyn-

tään sekä omaan myyntiin ja kilpailijoiden myyntiin. (Kamensky 2004, 133-135.)  

Ilman asiakkaita ei yrityksellä olisi tuloja. Asiakkaiden tuntemus on asiakaskeskeisyyden 

perusedellytys. Riittävän kokonaisnäkemyksen saamiseksi analyysejä tehdään neljästä toi-

siaan täydentävästä näkökulmasta. Asiakastuntemusanalyysi perustuu asiakkaiden ryhmit-

telyyn ja siihen otetaan mukaan nykyisten asiakkaiden lisäksi sekä menetetyt että potenti-

aaliset uudet asiakkaat. Asiakaskeskeisyyden analyysin tarkoitus on selvittää, että hyöty-

vätkö sekä asiakkaat että yritys yhteistyöstä. Analyysi asiakkaan neuvotteluvoimasta ja 

asiakaskannattavuusanalyysit ovat myös tärkeitä strategisen suunnittelun välineitä. (Ka-

mensky 2004, 138-144.)                            

Johnson & Scholes (2009), listaa 8 teoreettista vaihtoehtoista strategiaa tuotteen hinnan ja 

tuotteen luoman arvon välisiin painotuksiin perustuen ja esittää strategia ns. strategiakellon 

avulla. Käyttökelpoisia strategioita on viisi. Porterin malliin verrattuna uutuutena on hybri-

distrategia, jolla tarkoitetaan sitä, että yrityksellä on alhainen kustannustaso ja se panostaa 

erilaistumiseen alhaisemmin kustannuksin kuin sen kilpailijat. Hybridistrategia voi olla 

houkutteleva vaihtoehto, mikäli sen avulla päästä suuriin volyymeihin ja kustannussäästöt 

saadaan aikaiseksi muualta kuin erilaistumiseen liittyvistä toiminnoista. Hybridistrategiaa 
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käytetään markkinoille tulostrategiana markkinoilla joilla, joilla on jo toimijoita. (Johnson, 

Scholes & Whittington 2009, 150-155.) 

Vuonna 2005 lanseerattiin Sinisen meren strategian käsite. Strategia-ajattelun keskeisenä 

tekijänä on pidetty kilpailua ja strategian lähtökohtana yrityksen asema toimialallaan. 

Markkinoiden rakenteen on ajateltu oleva annettu tekijä, johon yritys ei voi vaikuttaa. Re-

konstruktionistisen strategianäkemyksen mukaan yritykset voivat vaikutta toimialan hou-

kuttelevuuteen ja muuttaa sen rakennetta, jolloin myös kilpailun säännöt muuttuvat ja kil-

pailun merkitys vähenee. (Kim & Mauborge 2007, 243.)   

Sinisen meren strategiassa yritys pyrkii siirtymään pois kilpailluilta markkinoilta, eli pu-

naiselta mereltä markkinoille, joilla kilpailua ei ole, eli siniselle merelle arvoinnovaation 

avulla. Kustannusten ja erilaistumisen välisestä valintapakkoa pyritään välttämään siten, 

että siirrytään uudelle arvokäyrälle. Toimialan strateginen logiikka ja käytetyt liiketoimin-

tamallit voidaan kyseenalaistaa neljän kysymyksen avulla. Mitkä toimialalla itsestään sel-

vänä pidettävät tekijät tulisi poistaa? Mitä tekijöitä tulisi supistaa selvästi alan normaali-

tasoon verrattuna? Mitä toimialalle täysin uusia tekijöitä tulisi luoda? Mitä tekijöitä tulisi 

korostaa selvästi enemmän kuin toimialalla yleensä tehdään? (Kim & Mauborge 2007, 51.)  

Strategian muodostaminen visionäärisenä prosessina: 

Tässä koulukunnassa strategian luonti ei niinkään kuulu organisaatiolle vaan sen johtajalle. 

Strategia on johtajan mielessä oleva visio organisaation tulevaisuudesta pitkällä aikavälillä. 

Keskeisenä asiana on visio, joka toimii inspiraation lähteenä ja kertoo mitä pitää tehdä. 

Visio on enneminkin kuva kuin tarkka suunnitelma ja siksi antaa johtajalle mahdollisuuden 

joustavasti sovittaa visiota omiin kokemuksiin. Strategia on taottavissa ja yrittäjämäinen 

strategia on siten sekä harkittu että kehittyvä.  Strategisen ajattelun oleellinen osa on, että 

pystyy näkemään eteenpäin, mutta jotta pystyy näkemään eteenpäin, on tunnettava historia 

ja nähtävä taakse. Jotta tilanteesta voidaan muodostaa kokonaiskuva, on myös nähtävä alas 

ja alapuolelle. Strategisesti ajattelevat näkevät asioita eri tavalla kuin muut. He löytävät 

jalokiviä, joita muut eivät havaitse ja kyseenalaistavat perinteiset viisaudet ja siten heidän 

organisaationsa erottautuvat muista. Luovaa ajattelua voidaan kutsua lateraaliseksi ajatte-

luksi, joka voidaan ymmärtää kykynä nähdä viereen. Luova idea pitää sovittaa oikeaan 

kontekstiin ja nähtävä se tilanteessa, joka voidaan luoda. Tuolle puolelle näkeminen raken-
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taa tulevaisuutta jolloin voidaan hoksata tilanne, jota ei muutoin syntyisi. (Mintzberg et. al. 

2005, 124-143.) 

Strategian muodostaminen henkisenä prosessina: 

Strategian luonti on kognitiivinen prosessi, joka tapahtuu strategistin mielessä ja se ilme-

nee perspektiivinä konseptien, karttojen, kaavioiden ja kehysten muodossa, jotka hahmot-

tavat miten ihmiset käsittelevät ympäristöstään saatavaa tietoa. Nähty maailma voidaan 

mallintaa, kehystää ja konstruoida. (Mintzberg et. al. 2005, 170.) 

Strategian muodostaminen kehittyvänä prosessina: 

Kehittyvän strategian konsepti avaa mahdollisuuden strategiseen oppimiseen ja siihen liit-

tyy organisaation kyky tehdä kokeiluja. Organisaation ympäristö on monimutkainen ja 

ennustamaton. Strategian luonti mahdollista ajan myötä tapahtuvan oppimisen kautta. Joh-

tajan lisäksi organisaatiossa on monia strategian luojia ja siksi koko organisaation täytyy 

oppia. Oppimista tapahtuu ajan myötä ja strategiat voivat kehittyä missä tahansa paikassa 

ja erilaisin tavoin. Johtajan rooli on enemmän johtaa strategisen oppimisen prosessia, kuin 

pyrkiä saamaan organisaatio omaksumaan ennalta annettu strategia. Strategia ilmenee alus-

sa historian perusteella ja vasta myöhemmin tulevaisuuden suunnitelmina. (Mintzberg et. 

al. 2005, 208-209.) 

Strategian muodostaminen neuvotteluprosessina: 

Strategian luontiin organisaatiossa kuuluu voiman käyttö ja politiikan teko. Tällä tavoin 

syntyvä strategia on tyypillisesti kehittyvä ja sillä on asemoinnin ja juonen luonne. Mikro-

tasolla strategian luonti on vuorovaikutusta johon kuuluu suostuttelua, neuvottelua ja jos-

kus myös suoraa väittelyä poliittisen pelin nimissä. Makrotasolla organisaatio edistää omaa 

hyvinvointiaan kontrolloimalla tai tekemällä yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa 

strategisten kuvioiden ja yhteisten strategioiden kautta verkostoissa ja alliansseissa. 

(Mintzberg et. al. 2005, 260.) 

Strategisten liittoutumien muotoja ovat: Yhteinen markkinointi ja ilmoittelu, Tutkimus ja 

tuotekehitysyhteistyö, Vuokrauspalvelusopimukset, Yhteinen jakelutie, Teknologin siirto, 

yhteistyössä tarjoaminen, ristiin valmistaminen, resurssien hyödyntäminen, julkisen sekto-
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rin ja teollisuuden yhteistyö, spin off -yritykset ja ristiin lisensiointi. (Mintzberg et. al. 

2005, 257.) 

Strategian muodostaminen kollektiivisena prosessina: 

Strategian muodostaminen on sosiaalista kanssakäymistä, joka perustuu organisaation jä-

senten yhteisiin käsityksiin ja olettamuksiin. Organisaatio jäsenet hankkivat näitä käsityk-

siä ja olettamuksia kulttuurisen sopeutumisen ja sosialisaation kautta. Organisaation jäse-

net voivat vain osittain kuvailla käsityksiään ja näkemyksiään, jotka tukeutuvat heidän 

kulttuuriinsa, jolloin niiden alkuperä ja tarkka selitys voivat jäädä epäselviksi. Tämän tu-

loksena strategialla on ensisijaisesti perspektiivin muoto ja siksi se on ensisijaisesti tarkoi-

tuksellinen (delibarate), mutta ei välttämättä harkittu/tietoinen (conscious). Kulttuuri ja 

ideologia eivät tue strategian muuttamista yhtä paljon kuin olemassa olevan strategian lak-

kaamatonta noudattamista.  (Mintzberg et. al. 2005, 267-268.) 

Strategian muodostaminen reaktiivisena prosessina: 

Ympäristö ja sen voimat ovat keskeisessä roolissa strategian muodostamisessa ja yrityksen 

täytyy reagoida niihin, tai muuten se putoaa pois kilpailusta. Johtamisella ei katsota voita-

van vaikuttaa ympäristöön ja organisaation täytyy sopeuttaa itsensä ympäristöön. Organi-

saatiot klusteroituvat kapeille alueille, joilla toimivat, kunnes katoavat. (Mintzberg et. al. 

2005, 288.) 

Strategian muodostaminen muodonmuutosprosessina: 

Suurimman osan ajasta organisaation voidaan katsoa toimivan vakaassa sille luonteen-

omaisessa kokoonpanossa, mutta tiettyinä aikoina, jotka ovat tunnistettavissa, se mukautuu 

muuttuneeseen tilanteeseen ja tarkistaa strategiaa. Toisinaan vakaat tilanteet keskeytyvät 

jonkin prosessin seurauksena, jolloin muutos kokoonpanosta toiseen tapahtuu. Perättäiset 

kokoonpanon ja sen muutoksen vaiheet ovat osa organisaatioiden elinkaarta. Strategisen 

johtamisen tehtävänä on pitää tilanne vakaan pääosan aikaa, mutta säännöllisesti tunnistaa 

mahdollinen tarve muutokseen ja kyetä hallitsemaan hajottavaa prosessia ilman että tuho-

taan itse organisaatiota. Vastaavasti strategian tekeminen voi olla käsitteellistä tai muodol-

lista suunnittelua, systemaattista analysointia, visiointia, yhdessä oppimista tai kilpailevaa 

politikointia, keskittymistä yksilön ajatteluun tai kollektiiviseen sosialisaatioon tai yksin-
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kertaisesti reagointia ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Syntyvä strategia voi saada 

edellä mainittuja muotoja, mutta kukin sille sopivaan aikaan ja tilanteeseen sopivana. 

(Mintzberg et al. 305-306.) 

2.8 Strategian valinta perustamisvaiheessa 

Vuonna 1990 Patricia Mc Dougall ja Richard B. Robinson, JR julkaisivat tutkimuksen, 

jossa he olivat tehneet 247 tietotekniikkayrityksen johtajalle kyselytutkimuksen, jonka pe-

rusteella he tunnistivat 8 esikuvaa yrityksen kilpailustrategioiksi perustamisvaiheessa. Ku-

vassa 3 esitetään tutkimuksen perusteella tunnistetut strategiat perustamisvaiheessa. 

 

Kuva 4. Kilpailustrategiat perustamisvaiheessa (mukaillen Mc Dougal et al. 1990). 

Vuonna 1994 Nancy M. Carter, Timothy M Stearns, Paul D Reynolds ja Brenda A. Miller 

julkaisivat tutkimuksen, jossa he tarkastelivat yli 2500 uuden yrityksen strategista fokusta. 

Yrityksen sijainti kyseisen teollisuuden arvoketjussa vaikutti siihen, mikä strategian esiku-

va oli vallitsevin. Strategiat, joissa segmentoinnin laajuus on kapea, ovat tyypillisiä toimi-
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aloilla, jotka lähellä toimitusketjun loppupäätä, kun laaja lähestyminen oli tyypillisempää 

toimitusketjun alkupäässä tai keskellä.  (Carter et al. 1994.) 

Tutkimuksen tuloksena he esittävät kuusi yleistä perustamisstrategiaa perustuen segmen-

tointiin ja tuote- ja markkinapainotuksiin. Ensimmäistä strategiaa noudattavia kutsutaan 

Supersuorittajiksi (Super Achievers). Yritykset, jotka käyttävät tätä strategiaa pyrkivät 

käyttämään kaikkia kuutta strategiafokusulottuvuutta yhtä aikaa. Ne tuottavat kaikkea kai-

kille. Tämä on yleisin perustamisstrategia noin 30 prosentin osuudella kaikista tutkituista 

yrityksistä. Yrityspalveluja tuottavat ja jakelutoimintaa harjoittavat yritykset ovat merkit-

tävimmät toimialat, jotka pyrkivät olemaan supersuorittajia.  (Carter et al. 1994.) 

Toisena perustamisstrategiaryhmä on Hintakilpailijat (Price Competitors), jotka perustavat 

kilpailukykynsä alhaisen hinnan, markkinoinnin ja asiakaspalvelun varaan. Noin 15 pro-

senttia uusista yrityksistä erottautuu alhaisilla hinnoilla. Valmistus ja yrityspalvelut ovat 

toimialoja, joilla tätä strategiaa tyypillisesti sovelletaan. (Carter et al. 1994.) 

Kaksimieliset (Equivocators): on päinvastainen kuin supermenestyjillä. Yritykset, jotka 

valitsevat tämän strategian epäonnistuvat yhdenkään strategiafokuksen painottamisessa. 

Tilanne vastaa Porterin jumissa keskellä -tilannetta. Epävarmuus kuvaa strategian luontia 

ja saattaa olla, että näiden yritysten strategia ei ole vielä kehkeytynyt. Valmistavissa yri-

tyksissä on eniten niitä, jotka päätyvät tähän strategiaan. (Carter et al. 1994.) 

Teknologian arvostajastrategia (Technology Value): perustuu erilaistumislähestymista-

paan. Tämän strategian valinneet yritykset pyrkivät tuottamaan hintakilpailukykyisen tuot-

teen uuden teknologian avulla. Tämä on tyypillinen strategia yrittäjille, jotka ovat aiemmin 

toimineet samalla toimialalla, jolla yrittäjä nyt kilpailee. He ovat hankkineet osaamisensa 

toimimalla työntekijänä samalla alalla toimivan yrityksen palveluksessa. Tätä strategiaa 

sovelletaan yleisimmin kuluttajapalveluissa ja valmistuksessa.  (Carter et al. 1994.)  

Niche -levittäjät (Niche Purveyors): edustavat yrityksiä, jotka korostavat sijainnin merki-

tystä. Arvostetulla alueella olevat hienot rakennukset luovat kuluttaja-arvoa. Yhdistämällä 

mukavuustekijöitä, poikkeuksellisia tai ainutlaatuisia tuotteita kilpailukykyisillä hinnoilla 

nämä yritykset toimivat kapealla alueella varmistaakseen itselleen omaperäisen jalansijan 

markkinoilla fokusoimalla toimintansa kapeaan segmenttiin. On tärkeämpää missä myy-

dään kuin mitä myydään. Koska sijainti on tärkeä tekijä, muodostaa mahdolliset muutokset 
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ympäristössä suuren riskin tätä strategiaa noudattaville yrityksille. Lähes 20 prosentti tut-

kimuksessa mukana olleista yrityksistä noudatti tätä strategiaa. Tätä strategiaa käyttävät 

tyypillisesti kapealla alueella toimivat vähittäiskaupan tai rakennusalalla toimivat yritykset. 

(Carter et al. 1994.) 

Laadunkannattajat (Quality Proponents): Tavoittelevat kapeaa kohdemarkkinasegmenttiä 

ja pyrkivät omaperäisillä tuotteilla, erinomaisella palvelulla ja korkealla teknologialla asi-

akkaita, joita muut eivät ole palvelleet. Yrityksen sijainnilla ei ole merkitystä vaan sillä 

kuinka tehokkaasti ja hyvin se palvelee asiakkaitaan ja täyttää niiden tarpeet. Tätä strategi-

aa kuvaa termi ”juuri oikeaan aikaan” (Carter et al. 1994.)        

Kuvassa 5 strategia-arkkityypit on sijoitettu nelikenttään segmentoinnin perusteella. 

 

Kuva 5. Strategia-arkkityypit (mukaillen Carter et al. 1994). 
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2.9 Selviytyminen ja menestyminen 

Yritysten menestystekijöitä on yritetty selvittää laajasti tutkimalla yrittäjän persoonallisia 

ominaisuuksia. Markmanin ehdottaa tutkimukseensa (2003) perustuen, että mitä lähempä-

nä yrittäjän omat persoonalliset ominaisuudet ovat yrittäjiltä yleisesti vaadittuja ominai-

suuksia, sitä paremmin hän menestyy yritystoiminnassaan. Kehitetyn mallin mukaan me-

nestyvä yrittäjä; tunnistaa, arvioi ja hyödyntää tunnistamansa liiketoimintamahdollisuuden, 

luo uuden yrityksen ja levittäytyy markkinoille, koska hän omaa muita paremmat yrittäjä-

valmiudet, jotka koostuvat mm. pitkäjänteisyydestä, ”minä-pystyvyydestä”, inhimillisestä 

pääomasta ja sosiaalisista taidoista. Kuvassa 6 esitetään henkilö-yrittäjä-fit (Markman, 

Gideon & Baron 2003) mukaan. 

 

Kuva 6. Henkilö-yrittäjä-fit (mukaillen Markman et al.). 

 

Ciavarella et. al. pyrkivät vuonna 2004 julkaistussa tutkimuksessaan selvittämään onko 

yrittäjän persoonallisilla ominaisuuksilla ja piirteillä yhteyttä yrityksen selviytymiskykyyn. 

Selviytymistä mitattiin kahdella tavalla: 1. oliko yritys olemassa vähintään 8 vuotta ja 2. 
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yrityksen absoluuttisella iällä. Tutkimuksessa yrittäjän persoonallisia ominaisuuksia kuvat-

tiin ns. “The big five”-piirteillä, jotka ovat: 1. Ulospäin suuntautuneisuus - Extraversion, 2. 

Tasapainoisuus - Emotianal stability, 3. Sopuisuus - Agreeableness, 4. Tunnollisuus - 

Conscientiousness ja 5. Avoimuus uusille kokemuksille - Openess to experience. (Ciava-

rella et al. 2004.) 

Tutkimusoletuksena oli, että kaikki viisi piirrettä vaikuttaisivat positiivisesti yrityksen odo-

tettavissa olevaan elinikään. Oletuksen testaamiseksi tutkittiin vuosina 1972-1995 yliopis-

tosta valmistuneita henkilöitä kahdessa vaiheessa, ensin opintojen aikana ja myöhemmin 

opintojen jälkeen, joten heidän persoonallisia piirteitä ja mahdollista yritystoiminnan 

käynnistämistä ja sen menestystä voitiin tutkia. Tutkimuskriteerit täyttäviä yrittäjiä, jotka 

olivat itse perustaneet yrityksen, löydettiin 111 kpl, joista 57 olivat menestyneitä ja joista 

54 yrittäjää oli lopettanut aloittamansa liiketoiminnan. Tutkimuksen tuloksena esitetään, 

että ainoastaan yrittäjän tunnollisuudella todettiin oleva positiivinen riippuvuus yrityksen 

elinikäodotuksen kanssa. Yrittäjän avoimuus uusille kokemuksille vaikutti negatiivisesti 

yrityksen elinikään. (Ciavarella et al. 2004.) 

Delmar & Shane toteavat tutkimustuloksissaan, että jokainen aloitettu yritys, jonka yrittäjä 

on perustanut ennen uuden yrityksen perustamista alentaa todennäköisyyttä yrityksen lak-

kauttamiselle 22 prosentilla ja yrityksen iällä on merkittävä vaikutus sen selviytymiseen. 

Jokainen kuukausi alentaa yrityksen lopettamisen todennäköisyyttä 20%. Useat tekijät, 

jotka vaikuttavat yrityksen selviytymiseen elinkaarensa myöhemmässä vaiheessa, ei selitä 

selviytymistä sen alkuvaiheessa. Kilpailuedulla havaittiin kuitenkin pieni vaikutus. Aineet-

tomien oikeuksien suojaamisella tai lisenssien hankkimisella ei todettu olevan vaikutusta 

selviytymiseen alkuvaiheessa. Yrityksen toimilla, joilla luotiin sosiaalisia suhteita sidos-

ryhmiin, havaittiin olevan positiivinen vaikutus selviytymiseen ensimmäisen 30 kuukauden 

aikana. Erityisesti rahoituksen hakeminen alensi lakkauttamista 46 %. Vastaavasti tuotan-

topanosten hankkiminen alensi lakkauttamisia 34 %. Markkinoinnin aloittamisella oli ou-

dosti negatiivinen vaikutus selviytymiseen ja se kasvatti lakkauttamisia 85 %. Yritysideat, 

joita varten yrittäjät perustivat yrityksen, selviytyivät 42 % paremmin ne joita varten yri-

tystä ei perustettu. Vastaavasti yritykset, joille oli laadittu liiketoimintasuunnitelma, selviy-

tyivät 57 % paremmin ne, joilta liiketoimintasuunnitelma puuttui. Tutkimuksen mukaan 

toimet, joita yrityksessä tehdään sen lailliseksi julistamiseksi sidosryhmille parantavat yri-

tyksen mahdollisuutta selvitä ensimmäiset 30 kuukautta. Liiketoimintasuunnitelman laati-
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minen ja yrityksen perustaminen parantavat hankkeen legitimiteettiä, jonka vuoksi niillä 

todettiin olevan merkittävä positiivinen vaikutus yrityksen organisoitumiseen, kuten että 

yritys vei tuotekehityksen loppuun, keskusteli asiakkaiden kanssa, hankki tuotantopanoksia 

ja aloitti myös markkinoinnin.  (Delmar & Shane 2004.) 

Aloittavista yrityksistä hyvin suuri osa lopettaa ensimmäisen toimintavuotensa aikana. 

Merkittävä syy aloittavan yrityksen vaikeuksiin saada myyntiä johtuu sen uutuuteen liitty-

vistä rasitteista. Yrityksen selviytymistä voi myös vaikeuttaa tuotteeseen tai sen tuotantoon 

liittyvä uutuus sekä yrittäjätiimin vähäinen kokemus liikkeenjohdosta, toimialasta ja yrittä-

jyydestä. Shepherd, Douglas ja Shanley kehittivät teoreettisen mallin yrityksen uutuuden 

rasitteista. Heidän mukaan uutuuden rasite koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat: Uu-

tuus markkinoille, uutuus tuotannossa ja uutuus toimivalle johdolle. Riskiä yrityksen toi-

minnan lopettamiselle kutsutaan heidän tutkimuksessaan kuolleisuusriskiksi (Mortality 

Risk), jolla tarkoitetaan, että yrityksen on pakko lopettaa toimintansa esimerkiksi konkurs-

sin takia. (Shepherd, Douglas & Shanley 2000.) 

Kuolleisuusriski on riippuvainen uutuuden rasitteesta, joka koostuu kolmesta alueesta: Uu-

tuus markkinoille johtuu siitä, että yritys on uusi markkinoille. Markkinoilla uutta yritystä 

ei vielä tunneta kunnolla ja siihen ja sen organisaatioon liittyy epävarmuutta, joka heiken-

tää uuden yrityksen luottamusta ja vaikeuttaa siten myyntiä. Tunnetun yrityksen tai tuote-

merkin on helpompi siirtyä uudelle tuotealueelle kun uuden yrityksen tulla markkinoille. 

Uutuudella tuotannossa tarkoitetaan teknologiaa ja osaamista, joilla yritys tuottaa tuotteen 

asiakkailleen. Osaamiseen kehittymiseen tarvitaan aikaa ja rahaa, jolloin uutuus nostaa 

kuolleisuusriskiä. Uutuus yrittäjätiimille sisältää myös kykyä toimia vähäisellä organisaa-

tiolla ja epävarmuuden valitessa. Kuolleisuusriski pienenee kun uutuuden rasite yhdellä tai 

useammalla osa-alueista alenee. Aika alentaa uutuuden rasitetta kaikilla kolmella osa-

alueella. Evolutiivinen kuolleisuusriski esitetään kuvassa 6. (Shepherd, Douglas & Shanley 

2000.) 
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Kuva 7. Kuolleisuusriskin kehittyminen (mukaillen Shepherd et al. 2000).  

 

Suunnanmuutokset ja shokit voivat kuitenkin johtaa tilanteeseen, että uutuuden taso jollain 

osa-alueella muuttuu hyppäyksellisesti ja niitä voi tapahtua sekä positiiviseen että negatii-

viseen suuntaan. Tällainen muutos voi syntyä esimerkiksi jos saadaan tai menetetään tär-

keä alihankkija tai markkinointikanava tai vaikka lakimuutoksen seurauksena. Yritykset 

voivat pyrkiä alentamaan riskiä varautumalla niihin laatimalla riskinalennusstrategioita, 

joita ovat mm. vakuutukset, ilmoittelu ja myynninedistäminen, koulutus, harjoittelu, koke-

neen työvoiman houkuttelu muista yrityksistä, ylirahoittamalla yritystä. Lisäksi riskiin va-

rautuminen voisi sisältää erilaisia strategioita yhteistyökuvioiden luomiseksi eri yritysten 

kanssa kuten lisensiointi valmistuksen sijaan, omaisuuden vuokraaminen ostamisen sijaan, 

tyytymineen hitaampaan kasvuun, pyrkimällä markkinointisopimuksiin tunnettujen yritys-

ten kanssa, ryhtymällä franchise-ottajaksi oman itsenäisen liiketoiminnan sijaan. 

(Shepherd, Douglas & Shanley 2000.) 

Myös henkilöstöpuolella voidaan harjoittaa riskinalennusta mm. siten, että oman henkilö-

kunnan sijaan käytetään konsultteja silloin kun niitä tarvitaan, käyttämällä määräaikaista 

työvoimaa pysyvän sijaan, työskentelemällä kotoa käsin tai jakamalla toimistokustannuk-

set jonkun toisen kanssa, jotta yleiskustannukset saadaan mahdollisimman alas. Asiakkaan 

kokeman uutuuden aiheuttamien riskien alentamisen keinoja ovat: tiedon jakaminen ja 

ilmoittelu ilman, että on välitöntä odotusta myynnistä ja yritys voi pyrkiä pääsemään 

markkinointisopimukseen markkinoilla olevan yrityksen kanssa, lupaan saada toimia sen 

sateenvarjon alla tai perustamalla sen kanssa yhteisyritys. (Shepherd, Douglas & Shanley 

2000.) 
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Tuotantoprosessi vaatii aiempaa kokemusta raaka-aineista ja komponenteista, kokoon-

panosta ja henkilöstöstä, jonka hankkiminen maksaa ja vie aikaa. Lisensioimalla tuotanto-

oikeudet tai hankkimalla tuotanto sopimusvalmistajilta yritys voi hyödyntää muiden osaa-

mista ja alentaa tuotantoon liittyvää uutuusriskiä. Tämän strategian ongelmaksi saattaa 

muodostua se, että pidemmällä aikavälillä yrityksen menestys kuitenkin saattaa perustua 

omaan valmistukseen. Yksi ratkaisu riskin alentamiseen on rekrytointi yhdistettynä koulu-

tuksen ja valmennuksen kanssa. Riskin alentaminen yhdellä osa-alueella saattaa kuitenkin 

johtaa riskitason nousuun toisella osa-alueella. Haasteeksi saattaa muodostua esimerkiksi 

korkeasti koulutettujen johtaminen. (Shepherd, Douglas & Shanley 2000.) 

Strategioita, jotka kohdistuvat yrittäjätiimiin osaamattomuudesta johtuvien riskien alenta-

miseen ovat koulutus ja valmennus sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö. Yhteistyö-

kuvioilla ulkopuolisten yritysten kanssa voidaan osaamistarvetta alentaa, mutta ne eivät 

varsinaisesti alenna yrittäjätiimin uutuuden rasitetta. Vakuutukset ja kassareservit toimivat 

kuolleisuusriskien alentajina. Tieto- ja johtamisjärjestelmät helpottavat uutuusriskin hallin-

taa, mutta niiden varjopuolena on riski että sisäisesti yrityksen fokus siirtyy raporttien te-

kemiseen pois itse liiketoiminnasta. Riskien alentamisstrategioita mietittäessä on otettava 

huomioon niiden vaikutus kaikilla kolmella osa-alueella, sillä ne ovat toisistaan riippuvai-

sia. (Shepherd, Douglas & Shanley 2000.) 

Gartner & Co lähtivät tutkimuksessaan (1998) oletuksesta, että aloittavan yrityksen selviy-

tymismahdollisuudet paranisivat, mikäli yrittäjällä olisi erityistä osaamista ja kykyjä yri-

tyksen aloitusvaiheessa, heillä olisi kertynyt kokemusta yritysten käynnistämisvaiheesta ja 

he kykenisivät osoittamaan erityistä osaamista ja kykyjä myös myöhemmin. Selviytyneille 

yrityksille oli ominaista että: 1. Niissä oli yrittäjä, jolla oli osaamista ja henkisiä kykyjä ja 

jotka 2. omistautuivat toimimaan tavarantoimittajien kanssa, 3. jotka analysoivat mahdolli-

sia uusia markkinoille tulijoita ja 4. käyttivät vähemmän aikaa yrityksen identiteetin mää-

rittelyyn, 5. joiden liiketoiminnan vaatimat resurssit olivat rahoitettavissa, 6. jotka fokusoi-

tuivat tuotteisiin tai palveluihin jotka olivat suunniteltu tai valmistettu tilattavaksi, tai 7. 

olivat nopeasti kasvavalla toimialalla. (Gartner, Starr & Bhat 1999.) 

Tutkimus ei tukenut oletusta, että yrittäjän henkilökohtaiset ominaisuudet määrittelisivät 

yrityksen selviytymiseen. Yrittäjän käyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä vain kolmella 38, 

oli vaikutusta selviytymiseen. Näitä olivat toimiminen tavarantoimittajien kanssa, mahdol-
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listen kilpailijoiden analysointi ja vähäinen panostus yrityksen identiteetin määrittelyyn. 

Kahden strategisen tekijän ja yhden ympäristötekijän todettiin olevan merkittäviä selittäjiä 

yrityksen selviämiselle. Uudet yritykset, jotka selviytyivät, fokusoituivat räätälöityihin 

tuotteisiin tai palveluihin eli noudattivat niche-strategiaa. Kasvualalla toimivat yritykset 

selviytyivät muita paremmin. Havainto, että yritykset, jotka käynnistettiin yrittäjätiimin 

omilla resursseilla ja valmiiksi saatavissa olevilla varoilla, selviytyivät hyvin, oli tutkijoille 

kiintoisa havainto. Kirjoittaja ei lainkaan ihmettele tätä havaintoa. Epäonnistuneet yritykset 

olisivat tarvinneet resursseja, joita ei ollut realistisesti ottaen ollut yrityksen saatavissa. 

Tämä voidaan käsittää myös niin, että vaikka resurssit olisi ollut saatavissa, olisi niiden 

kustannus ollut niin korkea, että järkevään kannattavuuteen ei olisi päästy. Yrittäjillä vai-

kuttaisi olevan enemmän kykyjä ratkaista ongelmia ja löytää tie menestykseen kuin pää-

omasijoittajat olettavat. (Gartner, Starr & Bhat 1999.)   

Teal tutki kasvuyritysten menestystekijöitä vuonna 1998 julkaisemassa väitöskirjassaan. 

Tutkimuksessa oli mukana 100 nopeimmin kasvanutta julkista, mutta vielä tuolloin pörssi-

listautumatonta pientä yritystä Yhdysvalloissa. Tutkimuksessa päädyttiin johtopäätökseen, 

että kasvuyritysten menestyksen osatekijöitä ovat strategia, tiimi ja toimiala ja kokonais-

menestys on niiden tulo. Yritysstrategiantekijän osalta menestymiseen vaikuttivat ainoas-

taan liiketoiminnan maantieteellinen laajuus ja tuotteen suhteellinen hinta. Yritykset, jotka 

toimivat alueellisesti tai kansallisesti, menestyivät paremmin, kuin paikallisesti tai kan-

sainvälisesti toimivat yritykset. Suhteellisesti korkeampihintaisia tuotteita myyvät yritykset 

menestyivät muita paremmin. Edelläkävijän asemalla ei todettu olevan positiivista vaiku-

tusta. (Teal 1998, 136-325.) 
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3 INNOVAATION DIFFUUSIO 

Innovaatiolle on monenlaisia määritelmiä ja innovaatioita on monenlaisia. Useimmiten 

innovaation ajatellaan oleva tuote tai palvelu, mutta innovaatioita voivat myös olla tuote-

merkki, design, käyttökokemus, prosessi, markkinointitapa, jakelutapa, liiketoimintamalli 

jne. Innovaatio on jonkin asian käynnistämistä ensimmäistä kertaa. Se on uuden luomista, 

tuoretta ajattelua, joka luo arvoa, se on laajasti käyttöönotettu keksintö tai uudistus, uusi tai 

parannettu tuote, palvelu, järjestelmä, prosessi tai toimintatapa- tai malli. Innovaatio on 

tuoretta ajattelua, joka luo arvoa. Innovaatioita voidaan lajitella monella eri tavalla. Seu-

raavassa Solatie & Mäkeläisen esittämän jako seitsemään innovaatiolajiin: Tuote- ja palve-

luinnovaatiot, teknologiset innovaatiot, designinnovaatiot, markkinointi-innovaatiot, jake-

luinnovaatiot, prosessi- ja kulttuuri-innovaatiot ja strategiainnovaatiot. (Solatie & Mäkeläi-

nen 2009, 28-29.)  

Rogersin mukaan innovaatio on idea, käytäntö tai esine, joka voidaan oivaltaa henkilölle 

tai organisaatiolle uudeksi. Sen ei välttämättä tarvitse olla objektiivisesti uusi ollakseen 

innovaatio, kunhan se on uusi kyseiselle yksilölle. Suurin osa innovaatioista, joita on tut-

kittu, on teknologisia innovaatioita. Teknologinen innovaatio perustuu usein laitteiston, 

ohjelmiston tai sisällön yhdistelmään. (Rogers 2003, 12-13.)  

Shane (2009) määrittelee innovaation prosessiksi, jossa osaamista hyödynnetään jonkin 

ongelman ratkaisemiseksi. Innovaatio on eri asia kuin keksintö, joka on uuden idean kek-

simistä. Uusi idea ongelman ratkaisemiseksi voidaan keksiä paljon aikaisemmin kuin on 

olemassa tarvittava teknologia ongelman ratkaisemiseksi idean avulla. Teknologinen inno-

vaatio on osaamisen käyttämistä työkalujen materiaalien prosessien ja tekniikan soveltami-

seksi, jotta saataisiin aikaan uudenlainen ratkaisu ongelmaan. Teknologinen innovaatio voi 

syntyä suunnitelmallisen toiminnan tuloksena tai se voi syntyä vahingossa. Vaikka yleises-

ti innovaation ajatellaankin luovan arvoa, niin teknologiastrategian näkökulmasta teknolo-

gisen innovaation ei välttämättä tarvitse olla kannattava. Teknologinen innovaatio voi syn-

tyä monenlaisesta teknologisesta osaamisesta biologiasta tietokonetieteeseen ja sen avulla 

syntyvä ratkaisu voi olla esimerkiksi uusi tuote, tuotantomenetelmä tai valmistusmateriaali. 

Teknologisella muutoksella ei välttämättä ole välitöntä yhteyttä uusien tuotteiden tai pro-

sessien syntymiseen. Osa uusista teknologioista on sellaisia, että ne johtavat hyvin pieneen 

määrään uusia tuotteita ja osasta niitä voi syntyä hyvin suuri määrä. (Shane 2009, 4-7.)  
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Innovaatioihin käytetään maailmassa vuosittain yli 1.000 miljardia dollaria. Tutkimusten 

mukaan innovointi on paras strategia yrityksen arvon kasvattamiseksi. Innovatiiviset yri-

tykset kasvavat jopa 14 prosenttia nopeammin kuin aikaiset seuraajat. Innovatiiviset yri-

tykset tuottavat paremmin, kasvavat nopeammin ja niiden arvo nousee tasaisesti. Yrityksen 

innovaatiotoimintaa on vaikea kopioida, koska se on jatkuva prosessi ja siksi sillä on mah-

dollista saavuttaa kestävä kilpailuetu. Toisaalta teknologia kehittyy, poliittiset realiteetit ja 

lait muuttuvat ja markkinoilla oleva kilpailu johtaa siihen, että yrityksillä ei ole muuta 

vaihtoehtoa kuin kehittyä. Innovaatiotoimintaan ja ihmisiin panostavan yrityksen yritysku-

va on myönteinen ja se vetää puoleensa huippuosaajia, jolloin syntyy itseään vahvistava 

positiivinen kierre. (Solatie & Mäkeläinen 2009, 19-22.) 

Tarve muutoksille ja sitä myöten uusille innovaatioille, voi tulla organisaation sisäisistä tai 

sen ulkoisista lähteistä. Tarve syntyy, kun yrityksen suorituskyvyssä ja sen tuloksissa ha-

vaitaan puutteita, toisin sanoen, havaintaan suoritusvaje. Kehittymistarpeesta seuraa uusien 

toimintatapojen etsintää ja innovaatiotoimintaa. (Zaltmann, Duncan & Holbeck 1973, 55.)     

Rogers jakaa innovaation diffuusion neljään osatekijään, jotka ovat innovaatio, kommuni-

kaatiokanava, aika ja sosiaalinen järjestelmä. Innovaation diffuusio on prosessi, jossa in-

novaatiosta kommunikoidaan tiettyä kanavaa käyttäen ajan kuluessa sosiaalisen järjestel-

män kanssa. Diffuusio on eräänlainen sosiaalinen muutosprosessi, jolla on seurauksia. Dif-

fuusiossa on kyse erityislaatuisesta kommunikaatiosta, jonka aihe liittyy uuteen ideaan ja 

johon liittyy epävarmuutta. Kommunikaatiossa osapuolet luovat ja jakavat tietoa pyrkiäk-

seen yhteisymmärrykseen innovaatiosta, sen merkityksestä ja käyttökelpoisuudesta. Muo-

dostuneeseen käsitykseen perustuen tehdään päätös innovaation hyväksymisestä tai hyl-

käämisestä.  (Rogers 2003, 5-6.)  

Innovaation diffuusiota voidaan tarkastella joko yksilön näkökulmasta tai organisaation 

näkökulmasta. Tässä työssä innovaation diffuusiota tarkastellaan osana tablettiruokalistaan 

liittyvän liiketoiminnan strategian kehittämistä. Ravintolatoimialan omistusrakenteesta ja 

liiketoiminnan luonteesta johtuen on molemmat näkökulmat tarpeellista ottaa mukaan tab-

lettiruokalistan diffuusion tarkastelussa. 
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3.1 Innovaation ominaisuudet 

Innovaation ominaisuuksien tunteminen helpottaa sen omaksumisen ja käyttöönoton no-

peuden ymmärtämistä. Rogersin mukaan seuraavat viisi innovaation ominaisuutta selittä-

vät parhaiten innovaation omaksumisnopeuden. 

• Suhteellinen hyöty, joka kertoo siitä kuinka paljon paremmin innovaatio on parempi 

kuin tapa, jota innovaatio pyrkii syrjäyttämään. Suhteellista hyötyä voidaan mitata ta-

loudellisen termein, mutta vaikuttavia tekijöitä ovat myös sosiaalisten arvojen, muka-

vuus- ja tyytyväisyystekijät. Objektiivisella hyödyn määrällä ei niinkään ole merkitys-

tä, vaan sillä kuinka hyödylliseksi innovaatio koetaan. Mitä suurempi innovaation suh-

teellinen hyöty on, sitä suurempi on myös sen omaksumisnopeus.     

• Yhteensopivuus, joka kuvaa sitä kuinka hyvin innovaation koetaan sopivan yhteen po-

tentiaalisten hyödyntäjien arvoihin, aiempiin kokemuksiin ja tarpeisiin. Innovaatiot, 

jotka eivät ole sopusoinnussa sosiaalisen yhteisön arvoihin ja normeihin leviävät hi-

taammin kuin yhteensopivat. 

• Monimutkaisuus, jolla tarkoitetaan sitä kuinka vaikeaksi innovaation ymmärtäminen ja 

käyttäminen koetaan. Yksinkertaiset innovaatiot hyväksytään nopeammin kuin ne, joi-

den käyttämiseen tarvitaan uutta tietoa ja ymmärrystä.  

• Kokeiltavuus, joka tarkoittaa mahdollisuutta kokeilla innovaatiota rajallisesti ennen 

käyttöönottoa. Innovaatioon, jota voidaan kokeilla, liittyy vähemmän epävarmuutta ja 

siksi kokeiltavuus nopeuttaa omaksumista ja parantaa innovaation mahdollisuutta tulla 

hyväksytyksi ja käyttöönotetuksi. 

• Havainnoitavuus kuvaa sitä kuinka näkyviä innovaatiolla saavutetut hyödyt ovat. Mitä 

helpommin innovaation potentiaalinen hyödyntäjä voi havaita innovaation hyödyt, sitä 

helpommin se omaksutaan ja otetaan käyttöön. Hyötyjen näkyvyys lisää keskustelua 

uudesta ideasta yksilön ympäristö ja nopeuttaa innovaation leviämistä.   

Monet innovaatioiden käyttöönottajista haluavat aktiivisesti vaikuttaa innovaation räätä-

löintiin ja sovittaa sitä omiin erityistarpeisiin. Innovaatio, joka voidaan ”uudelleen keksiä” 

käyttöönottajien toimesta tai avulla, omaksutaan nopeammin ja omaksuminen on todennä-

köisesti pysyvää. (Rogers 2003, 15-17.) 
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Zaltman et al. (1973, 32-50) mukaan innovaation omaksumiseen vaikuttavia innovaation 

ominaisuuksia ovat Rogersin listauksen lisäksi seuraavat:  

Innovaation kustannuksia ovat taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset. Taloudellisia kus-

tannuksia ovat sekä välittömät hankintakustannukset, että käytön aikaiset jatkuvat kustan-

nukset. Sosiaaliset kustannukset voivat osaltaan selittää innovaation omaksumiseen liitty-

vää hitautta. Takaisinmaksuaika kertoo siitä kuinka nopeasti investointi maksaa itsensä 

takaisin. Kaikille innovaatioille sitä ei ole mahdollista selvittää. Tehokkuus sisältää sekä 

varsinaisen ajan säästämisen että mahdollisilta pullonkauloilta välttymisen innovaatiota 

hyödynnettäessä. Riski ja epävarmuus voivat liittyä teknisen toimivuuden ja luotettavuu-

den lisäksi innovaation käyttöönoton seurauksiin, kuten sen vaikutuksiin organisaatiolle ja 

yksilölle. Viestittävyys vaikuttaa innovaation kykyyn levitä. Tieteellinen taso: Uusi osaa-

minen voi olla innovaatio ja silloin yleistettävyys, luotettavuus, varmuus ja sisäinen joh-

donmukaisuus ovat tärkeitä omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä. Alkuperä: Innovaatio voi 

syntyä organisaation sisällä tai sen ulkoa. 77% teollisista innovaatioista syntyy organisaa-

tion sisällä.  Palautettavuus kertoo siitä, kuinka helposti tilanne on palautettavissa ennen 

innovaation käyttöönottoa vastaavaksi. Mitä helpompi palauttaa, sitä alhaisempi on kynnys 

ottaa innovaatio käyttöön. Päätettävyys (Terminality): Innovaation tuottamat hyödyt saat-

tavat olla sidoksissa tiettyyn aikaikkunaan. Tietyn pisteen jälkeen hyötyjä ei tule tai ne 

alenevat merkittävästi. Sitouttavuus: Innovaation onnistunut hyödyntäminen edellyttää 

organisaatiolta sekä asenteellisia että toiminnallisia muutoksia. Vaikutus henkilöstön keski-

näisiin suhteisiin organisaatiossa, Julkisuus/yksityisyys, Porttivahdit: Joidenkin innovaati-

oiden on läpäistävä monta hyväksymisvaihetta ennen kuin ne voivat tulla hyväksytyksi ja 

käyttöönotetuksi. Muita innovaation ominaisuuksia ovat joustavuus ja muunneltavuus sekä 

yhdyskäytävä kapasiteetti, jolla tarkoitetaan että innovaatiolla voi olla kyky avata mahdol-

lisuuksia muiden uusien innovaatioiden käyttöönottoon. Zaltman et al. (1973, 32-50.) 

3.2 Sosiaalinen järjestelmä 

Sosiaalinen järjestelmä on joukko toisiinsa liittyviä yksiköitä, jotka ratkaisevat ongelmia 

yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Sosiaalisen järjestelmän jäsenet voivat olla ihmisiä, 

epämuodollisia ryhmiä, organisaatioita tai osajärjestelmiä. Diffuusio tapahtuu sosiaalisessa 

järjestelmässä ja sen rakenne vaikuttaa diffuusioon monella tavalla. Sosiaalinen järjestelmä 

muodostaa reunuksen, jonka sisällä diffuusio tapahtuu. Vaikka sosiaalisen järjestelmän 



54 

 

yksiköt eivät ole aina samanlaisia käytökseltään, niillä on rakenne, jolla tarkoitetaan yksi-

köiden hahmoteltua muotoa järjestelmässä. Järjestelmän jäsenten välisten sosiaalisten suh-

teiden hahmotellut rakenteet muodostavat sosiaalisen rakenteen. Tämän lisäksi sosiaalises-

sa järjestelmässä on olemassa kommunikaatiorakenne, joka on epämuodollisempi ja kuvaa 

sitä kuka kommunikoi kenen kanssa, miten ja missä olosuhteissa. Sosiaalisen järjestelmän 

rakenne joko helpottaa tai vaikeuttaa innovaation diffuusiota. (Rogers 2003, 23-24.) 

Kaikista innovatiivisimpien henkilöiden koetaan helposti olevan muista sosiaalisen järjes-

telmän jäsenistä poikkeavia ja siksi heitä ei välttämättä koeta luotettaviksi. Tällaisen henki-

lön mahdollisuus vaikuttaa innovaation omaksumiseen on heikko. Mielipidejohtaja on 

henkilö, joka jakaa organisaatiolle tietoa ja neuvoja innovaatioista. Mielipidejohtajuus ei 

perustu muodolliseen asemaan vaan se hankitaan ja sitä ylläpidetään teknisellä osaamisel-

la, sosiaalisilla kyvyillä ja toimimalla järjestelmän normien mukaisesti. Monissa organisaa-

tioissa on sekä innovatiivisia mielipidejohtajia että semmoisia, jotka vastustavat muutosta. 

Kun mielipidejohtajia verrataan seuraajiin, he ovat alttiita kaikenlaiselle vuorovaikutuksel-

le ja ovat enemmän maailmankansalaisia. Heillä on korkeampi sosioekonominen asema ja 

ovat innovatiivisempia. Toisenlainen ihmistyyppi, joka myös vaikuttaa päätöksentekoon 

sosiaalisessa järjestelmässä on järjestelmän ulkopuolinen ammattilainen, muutosagentti, 

joka pyrkii vaikuttamaan asiakkaidensa innovaatiopäätöksiin tavoiteltavaan suuntaan. 

Muutosagentit käyttävät usein mielipidejohtajia työkaluinaan diffuusion edistämisessä. 

Muutosagenteilla on yleensä yliopistotutkinto tekniseltä alalta. Koulutus ja sen luoma sosi-

aalinen asema tekevät muutosagenteista erilaisia verrattuna heidän asiakkaisiin, mahdollis-

taen tehokkaan kommunikaation kohteena olevaan innovaation edistämiseksi. (Rogers 

2003, 27-28.) 

Sosiaalisella järjestelmällä on vielä yksi merkittävä vaikutus uusien ideoiden diffuusioon. 

Innovaatiot voidaan hyväksyä tai hylätä järjestelmän yksittäisen jäsenen toimesta tai koko 

järjestelmän puolesta joko kollektiivisella tai määräysvaltaan perustuvalla päätöksellä. In-

novaatiopäätökset voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: 

1. Vaihtoehtoinen päätös: Yksilö voi tehdä muista jäsenistä riippumattoman päätöksen 

joko innovaation käyttöönottamiseksi tai hylkäämiseksi. Vaikka järjestelmän normit 

voivat vaikuttaa yksilön päätökseen, niin yksilö tekee päätöksen, ei järjestelmä.   
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2. Kollektiivinen päätös: Päätös innovaation hyväksymisestä tai hylkäämisestä tehdään 

kollektiivisesti järjestelmän jäsenten kesken. Yleensä järjestelmän kaikkien yksiköiden 

on vielä vahvistettava tehty päätös. 

3. Määräysvaltaan perustuva päätös: Määräysvaltaan perustuvat innovaatiopäätökset 

tehdään muutaman sellaisen yksilön toimesta, joilla on valtaa, asema tai teknistä osaa-

mista. Järjestelmän yksittäisellä jäsenellä on hyvin vähän tai ei ollenkaan mahdolli-

suuksia vaikuttaa määräysvaltaan perustuvaan päätökseen, vaan ainoastaan toteuttaa 

päätöstä sen jälkeen kun se on tehty. Tähän voi liittyä ongelmia käyttöönottovaiheessa. 

Kollektiiviset ja määräysvaltaan perustuvat päätökset ovat yleisempiä kuin vaihtoehtoiset 

päätökset suurimmassa osassa organisaatioita kuten tehtaat, koulut ja hallinnolliset organi-

saatiot, kuin taas kuluttajien innovaatiopäätökset ovat pääosin vaihtoehtoisia. Yleisesti 

omaksuminen on nopeinta määräysvaltaan perustuvissa innovaatiopäätöksissä. Järjestel-

män jäsenet saattavat kuitenkin kiertää määräysvaltaan perustuvia päätöksiä toteutusvai-

heessa. (Rogers 2003, 28-29.)       

Innovaatiopäätöksellä on vaikutuksia sosiaalisessa järjestelmässä. Päätöksen aiheuttamat 

seuraukset kohdistuvat koko järjestelmään ja sen jäseniin. Innovaatiopäätöksen seuraukset 

voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Halutut vastaan ei halutut: Riippuen siitä, että onko in-

novaation vaikutukset toimivia vai aiheuttavatko ne toimintahäiriöitä. Suorat vastaan epä-

suorat: Riippuen siitä tapahtuvatko innovaation aiheuttamat jäseneen tai järjestelmään 

kohdistuvat muutokset välittömästi vai tapahtuvatko ne toisessa vaiheessa innovaation suo-

rina seurauksina. Ennakolta odotetut ja odottamattomat: Riippuen siitä ovatko muutokset 

järjestelmän jäsenten tunnistamia ja aikomia.  (Rogers 2003, 442-449.) 

3.3 Innovaation omaksuminen 

Diffuusioprosessissa tapahtuu tiedonvaihtoa, jossa yksilö kertoo uudesta ideasta toiselle 

yksilölle tai suuremmalle joukolle ihmisiä. Prosessille on oleellista, että on olemassa uusi 

idea, jonka kertoja tuntee ja potentiaalinen omaksuja, joka ei ideaa vielä tunne tai ole ko-

keillut sekä kommunikaatioväylä näiden kahden välillä. Massamediakanavat ovat yleensä 

nopeita ja tehokkaita tiedon jakamisessa, mutta henkilöiden välisellä viestinnällä saavute-

taan paremmin innovaation hyväksyntä. Tutkimusten mukaan suurin osa ihmisistä ei tutus-

tu innovaatioihin tieteellisten tutkimusten avulla vaan tukeutuvat mieluummin innovaation 

jo omaksuneiden arviointeihin. Ihmisten välisessä kommunikaatiossa on tyypillistä, että 
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ideat siirtyvät samankaltaisten ihmisten välillä. Samankaltaisuudella tässä tarkoitetaan mm. 

koulutusta, uskomuksia ja sosioekonomista asemaa. Ihmisillä on taipumus mieluummin 

kommunikoida itsensä kanssa samankaltaisten ihmisten kanssa. Tiedonvaihto kahden sa-

mankaltaisen yksilön välillä on tuloksellista ja palkitsevaa. Innovaation diffuusion kannalta 

yksi merkittävimmistä haasteista on se että tiedonvaihdon osapuolet ovat usein erilaisia 

taustoiltaan. Ideaalitilanteessa tiedonvaihdon osapuolet olisivat samankaltaisia kaikilta 

muilta osin paitsi, että toinen tuntee innovaation ja toinen ei. (Rogers 2003, 18-20.) 

Innovaation diffuusion kolmas elementti on aika. Päätöksentekoprosessi alkaa siitä kun 

yksilö tai yksikkö kuulee innovaatiosta ensimmäisen kerran ja päättyy siihen, kun se päät-

tää hyväksyä tai hylätä innovaation käyttöönottamisen. Prosessi voidaan jakaa viiteen eri 

vaiheeseen, jota yleensä etenevät seuraavassa järjestyksessä: Tietoisuus: Tietoisuus saavu-

tetaan kun yksilö tai yksikkö tulee tietoiseksi innovaatiosta ja tuntee sitä jonkin verran. 

Tässä vaiheessa innovaatiosta kerätään tietoa, koska halutaan tietää mistä innovaatiossa on 

kyse, miten ja miksi innovaatio toimii. Vakuuttelu: Vakuutteluvaiheessa muodostetaan 

innovaatiosta joko positiivinen tai negatiivinen mielipide. Kerättyä tietoa analysoidaan 

innovaation oletettuihin seurauksiin liittyvän epävarmuuden alentamiseksi. Halutaan tietää 

innovaation eduista ja haitoista omassa tarkastelija omassa tilanteessa. Päätös: Päätös syn-

tyy, kun yksilö tai yksikkö ryhtyy toimiin, jotka johtavat joko innovaation hyväksymiseen 

tai hylkäämiseen.  Toteuttaminen: Toteuttamisvaiheessa innovaatio otetaan hyötykäyttöön. 

Vahvistaminen: Vahvistamisvaiheessa jo tehdylle innovaatiopäätökselle haetaan vahvistus-

ta ja tehty päätös voi muuttua, mikäli innovaatiosta ilmenee uutta ristiriitaista tietoa. (Ro-

gers 2003, 20-22.) 

Zaltman jakaa innovaation omaksumien kahteen päävaiheeseen, jotka ovat arviointivaihe 

ja toteutusvaihe. Ensimmäinen edellytys innovaation omaksumiselle on, että potentiaalinen 

omaksuja tulee tietoiseksi uuden idean olemassaolosta. Tietoisuus innovaatiosta voi johtaa 

sen omaksumiseen ja hyödyntämiseen, mutta toisaalta innovaatiota saatetaan aktiivisesti 

etsiä jonkun tietyn ongelman ratkaisemiseksi tai suorituskykykuilun täyttämiseksi. Mielipi-

teen muodostamiseen vaikuttaa mm. organisaation avoimuus innovaatioille yleisesti, sen 

aiemmat kokemukset innovaatioiden käyttöönoton hyödyllisyydestä sekä kyseessä olevan 

innovaation hyötypotentiaali. Päätös innovaation käyttöönotosta voidaan tehdä sen jälkeen, 

kun se on kunnolla arvioitu. Arviointi edellyttää organisaatiolta toimivaa kommunikaatiota 

ja tiedonkäsittelykykyä. Toinen päävaihe, toteutusvaihe, alkaa rajoitetulla käyttöönotolla, 
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jossa innovaation hyötyjä testataan. Mikäli organisaatio kokee innovaation hyödylliseksi, 

seuraa innovaation kokeilua sen laajamittainen käyttö kuva 8. (Zaltman et al, 1984 60-67.) 

 

Kuva 8. Innovaation omaksumisen vaiheet. 

 

Innovatiivisuus kertoo siitä kuinka aikaisessa vaiheessa yksilö tai organisaatio omaksuu 

uusia ideoita. Mitä aiemmin innovaatio omaksutaan, sitä innovatiivisempi on yksilö tai 

organisaatio. Yksilöt voidaan jakaa omaksujaluokkiin innovaation käyttöönoton ajankoh-

dan mukaan. Rogers (2003) jakaa innovaation omaksujatyypit viiteen luokkaan. Luokittelu 

perustuu normaalijakaumaan (kuva 9).  

 

Kuva 9. Innovaation omaksujatyypit (mukaillen Rogers 2003, 281). 

Innovaattorit: Innovaattorit ovat aktiivisia tiedon ja uusien ideoiden etsijöitä. He ovat pal-

jon kosketuksissa massamedian kanssa ja heillä on laajat ihmissuhdeverkostot. He sietävät 

innovaatioon liittyvää epävarmuutta eivätkä malta odottaa, että muut ehtivät hankkia ide-

oista tietoa ja kokemuksia vaan tekevät sen itse. Heitä voi luonnehtia myös uhkarohkeiksi. 

Innovaattoreita on n. 2,5% väestöstä. (Rogers 2003, 282.) 
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Aikaiset omaksujat: Aikaiset omaksujat ovat enemmän paikalliseen järjestelmään integroi-

tuneita kuin innovaattorit. Tähän ryhmään kuuluu mielipidejohtajatyyppejä, joilta potenti-

aaliset omaksujat hankkivat tietoa ja neuvoja sekä tarkistavat asioita ennen idean omaksu-

mista. He eivät ole niin paljon edellä muita yksilöitä innovatiivisuudessa ja ovat arvostettu-

ja, jolloin he voivat toimia roolimalleina monille muille sosiaalisessa järjestelmässä. Aikai-

set omaksujat alentavat innovaatioon liittyvää epävarmuutta ja toimivat ikään kuin lei-

masimena uuden idean hyväksymisessä omaksumalla sen. He ovat tärkeässä asemassa 

kriittisen massan muodostumisessa. Heitä voi kuvata sanalla arvostus. Aikaisiin omaksu-

jiin kuuluu noin 13,5 prosenttia väestöstä. (Rogers 2003, 283.) 

Aikainen enemmistö: Aikainen enemmistö omaksuu uusia ideoita juuri ennen kuin järjes-

telmän jäsenet keskimäärin. Se on yksi suurimmista omaksujakategorioista ja tärkeä linkki 

diffuusioprosessissa. Aikaiseen enemmistöön kuuluvan päätöksentekoprosessi on pidempi 

ja siihen kuuluva henkilö saattaa harkita jonkin aikaa ennen kuin kokonaan omaksuu uuden 

idean. Heitä voi kuvata sanalla harkitsevainen. Aikaiseen enemmistöön kuuluu noin yksi 

kolmannes väestöstä. (Rogers 2003, 282-284.) 

Myöhäinen enemmistö: Myöhäiseen enemmistöön kuuluvat ovat skeptisempiä kuin aikai-

seen enemmistöön kuuluvat. Se omaksuu uuden teknologian, tuotteen tai palvelun vasta 

kun on olemassa riittävästi näyttöä innovaation hyödyistä ja kustannussäästöistä. Omak-

sumien voi tapahtua olla jopa pakon edessä ja ympäristön paineella on suuri merkitys idean 

omaksumiseen. Heidät voisi kutsua skeptikoiksi. Myöhäiseen enemmistöön kuuluu noin 

yksi kolmannes väestöstä. (Rogers 2003, 284.) 

Viivyttelijät: Viivyttelijät ovat viimeisiä, jotka omaksujat uusia ideoita. Heidän kiinnekoh-

tansa on menneisyys ja he ovat hyvin paikallisia ja he saattavat olla eristäytyneitä omassa 

systeemissään. He ovat epäileviä muutosagentteja ja uusia ideoita kohtaan. Viivyttelijän 

näkökulmasta innovaation vastustaminen saattaa kuitenkin olla rationaalista, koska heidän 

resurssinsa ovat rajoitetut ja heidän tulee voida olla varmoja, että uusi idea ei voi epäonnis-

tua ennen kuin he omaksuvat sen. Viivyttelijää kuvaa sana vanhoillinen. Viivyttelijöihin 

kuuluu n. 16 prosenttia väestöstä. (Rogers 2003, 284-285.)     

Vaikka uutta teknologiaa olevien tuotteiden ja palveluiden omaksuminen voi hieman vaih-

della tapauskohtaisesti, noudattaa se useimmiten normaalijakaumaa. Vain pieni osa ihmi-
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sistä tekee asioita todella aikaisin tai todella myöhään ja suurin osa siinä välissä. (Shane 

2009, 48.)   

Innovaation diffuusioon liittyy myös käsite omaksumisaste, jolla tarkoitetaan suhteellista 

nopeutta, jolla innovaatio omaksutaan sosiaalisessa järjestelmässä. Kun asiaa tarkastellaan 

sen mukaan kuinka moni yksilö on omaksunut innovaation, saadaan S-muotoinen käyrä. 

Suurimmassa osassa innovaatioista, niiden omaksuminen noudattaa S-käyrää, kuva 10. 

Samalla innovaatiolla voi olla erilainen omaksumisnopeus eri ympäristöissä. (Rogers 2003, 

272-273.) 

 

Kuva 10. Innovaation omaksumisaste (mukaillen Shane 2009, 51).  

 

Bassin mallia on käytetty ennakoimaan erityisesti kuluttajatuotteiden omaksumisnopeutta 

ja sitä onkin hyödynnetty markkinoinnissa. Bassin teorian mukaan potentiaalisiin omaksu-

jiin vaikutetaan kahden kommunikaatiokanavan kautta, jotka ovat henkilökohtaiset kana-

vat, joiden merkitys on suuri elinkaaren puoliväliin asti mutta laskee sen jälkeen sekä mas-

samediakanavat, jotka vaikuttavat koko innovaation elinkaaren ajan. Innovaation omaksu-

jat jaetaan Rogersin esittämän viiden sijasta kahteen ryhmään: innovaattoreihin ja seuraa-

jiin. Bassin mallissa keskitytään uuden tuotteen ostamiseen ensimmäistä kertaa, johon vai-

kuttaa lineaarisesti tuotteen aikaisemmin ostaneiden määrä. Tuotteen ostaminen kasvaa 

eksponentiaalisesti kunnes kasvu saavuttaa huipun, jonka jälkeen myynti vaimenee. Uuden 

tuotteen myynti ajan funktiona Bassin mallin mukaan kuvassa 11. (Bass 2004) 
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Kuva 11. Tuotteen myynnin kehittyminen Bassin (2004) mallin mukaan. 

Agarwal ja Bayus tutkivat innovaatioiden markkinoille tuloa tarkastelemalla 30 merkittä-

vän innovaation kehittymistä keksinnön syntymisestä siihen, kunnes tuotteen myynti on 

lähtenyt lentoon markkinoilla. Virstanpylväinä oli keksinnön syntyminen, tuotteen kaupal-

listaminen, yrityksen käynnistyminen, myynnin lentoonlähtö. Kuvassa 12 esitetään tutki-

muksen tuloksia ja se kertoo mm, että 55 % yrityksistä tuli alalle tuotteen kaupallistamis-

vaiheessa vuosi ennen yrityksen aloittamista ja 30 % yrityksen aloittamisen ja vuosi ennen 

myynnin lentoonlähtöä välisenä aikana. Tässä vaiheessa hinnat alentuivat 40 % ja pienten 

yritysten osuus oli 45 %. Lentoonlähtövaiheessa markkinoille tuli uusia kilpailijoita enää 

16 %. Voi viedä vuosikymmeniä varsinaisen keksinnön syntymisestä, ennen kuin sitä hyö-

dyntävän tuotteen myynti lähtee lentoon. (Agarwal & Bayus 2002.) 

 

Kuva 12. Tuoteinnovaation kehittyminen (mukaillen Agarwal & Bayus 2002). 
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Uutuustuotteiden ajatellaan yleensä olevan aluksi kalliita ja innovaation leviämisen pääse-

vän vauhtiin vasta kun hinnat alenevat. Merkittävin syy hintojen alenemiselle on uusien 

yritysten tulo markkinoille. Agarwal ja Bayus (2002) esittävät, että tuoteinnovaation hidas 

leviäminen johtuu siitä, että alkuvaiheessa sen toiminnot ja ominaisuudet eivät ole vielä 

riittävän kehittyneet. Kun uusia yrityksiä tulee kilpailemaan huomiosta ja tarjoamaan sa-

mantyyppisiä tuotteita markkinoille innovaation omaksuminen ja leviäminen nopeutuu, 

jonka seurauksena tapahtuu markkinoiden lentoonlähtö. Agarwal ja Bayus (2002) esittä-

män kuvitteellisen ”tarinan” mukaan alussa on innovatiivinen tuoteidea, josta pitkän hau-

tomovaiheen jälkeen saadaan aikaiseksi tuote, jota aletaan kaupallistaa orastavilla markki-

noilla. Markkinoille syntyy kilpailua ja pikkuhiljaa innovaation tunnustetaan kollektiivises-

ti olevan todellinen mahdollisuus. Tämän jälkeen markkinoille tulee paljon uusia kilpaili-

joita suurien voittojen toivossa ja tarjonta kasvaa. Kysyntä kasvaa aggressiivisen, hintaan 

perustuvan kilpailun seurauksena. Tuotteen ominaisuudet ja käytettävyys paranevat kilpai-

lun seurauksena ja myynti lähtee lentoon. Tämän jälkeen myynti kasvaa, mutta ei enää 

kiihtyvällä vauhdilla. Kuva 13 havainnollistaa kuinka alalla toimivien yritysten määrä kas-

vua seuraa myynnin kasvu. (Agarwal & Bayus 2002.)  

 

Kuva 13. Yritysten määrän ja myynnin kehittyminen (mukaillen Agarwal & Bayus 2002). 
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3.4 Diffuusiokuilu 

Omaksumisen (adoption) jakaumasta voidaan ymmärtää varhaiseen enemmistöön siirtymi-

sen tärkeys. Suurimmalle osalle tuotteita innovaattoreiden ja aikaisen enemmistön muodos-

tamat markkinat eivät ole riittävän suuret. Jotta investointi tuotekehitykseen tuottaisi edes 

kohtuullisesti, olisi päästävä myymään massamarkkinoille tai muutoin päädytään kalliiseen 

räätälöintiin innovaattoreille ja aikaisille omaksujille. Mitä nopeammin päästään massa-

markkinoille sitä nopeammin volyymit kasvavat ja päästään nauttimaan suuruuden ekono-

miasta ja tekemään parempaa tulosta. (Shane 2009, 52.) 

Ensimmäinen askel massamarkkinoille siirtymisessä on tunnistaa lentoonlähtövaihe. Se 

selviää muutamaa asia tarkastelemalla. Tarkastellaan tuotteen aikaisempaa kysyntää ja 

mikäli se on kiihtymässä voi lentoonlähtövaihe olla lähellä. Toiseksi tarkastellaan millaisia 

uudet asiakkaat ovat ja kuinka ne eroavat nykyisistä asiakkaista. Kun markkinat ovat len-

toonlähtövaiheessa, alkavat asiakkaat kuulumaan aikaiseen enemmistöön. Jos asiakkaat 

ovat keskittyneet tuotteen tai palvelun arvolupaukseen tai välittävät erityisen kiinnostuneita 

välillisistä ominaisuuksista, tuote on saavuttamassa lentoonlähtövaiheen. On olemassa joi-

takin keinoja, joilla voidaan yrittää työntää tuotetta lentoonlähtövaiheeseen. Kaikki mark-

kinointiviestit, jotka perustuvat arvolupaukseen ja aikaisten mukautujien todistajalausun-

toihin ja joilla pyritään saamaan päämarkkinat kiinnostuneeksi tuotteesta, parantava toden-

näköisyyttä sille, että tuote nousee lentoon. Muutokset, joita tuotteeseen tehdään sen paran-

tamiseksi, kustannusten alentamiseksi ja laajempien markkinoiden saamiseksi johtavat 

todennäköisesti lentoonlähtöön. (Shane 2009, 53.) 

Siirtyminen aikaisista omaksujista aikaiseen enemmistöön ei tapahdu suoraan, vaan vai-

heiden välissä on diffuusiokuilu (kuva 14), joka täytyy ylittää. Tämän teorian on alun perin 

esittänyt Moore teoksessaan Crossing the Chasm. Jotta uutta tuotetta voidaan myydä 

enemmistölle, täytyy markkinoille voida kertoa miten se tuottaa arvoa asiakkaille, jota ei 

välttämättä pystytä tekemään innovaattoreiden ja aikaisten omaksujien avulla. Lisäksi asi-

akkaan ongelmaan on pystyttävä tuottamaan kokonaisratkaisu käyttöohjeineen, asiakaspal-

veluineen jne., koska enemmistö etsii ongelmaansa kokonaisratkaisua eikä yksittäistä uutta 

teknologiaa. Lisäksi on tavoiteltava vertikaalista markkinointistrategiaa ja keskityttävä 

yhdellä toimialalla oleviin asiakkaisiin. Enemmistö markkinoilla haluaa nähdä referenssejä 
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omaksujilta, jotka he tuntevat. Siksi kannattaa keskittyä yhteen toimialaan eikä levittää 

resursseja liian laajalle. (Shane 2009, 53.)  

 

Kuva 14. Diffuusiokuilu (mukaillen Shane 2009, 54). 

 

Aikaiseen enemmistöön siirryttäessä pitää selvittää, että missä markkinasegmentissä uudel-

le tuotteelle on eniten tarvetta, sillä siellä se tuottaa eniten demonstroitavissa olevaa lisäar-

voa. Markkinasegmentissä on suuri tarve uudelle tuotteelle, mikäli sillä pystytään lisää-

mään asiakkaan tuottavuutta, alentamaan kustannuksia tai mahdollistamaan jotain sellaista, 

joka ei olisi mahdollista ilman uutta tuotetta. Oikeiden markkinoiden valitsemiseksi arvioi-

daan tuotteen lisäarvo eri vertikaalisilla markkinoilla. Kriteeriksi sopii takaisinmaksuaika, 

joka kertoo ajan, jonka kuluessa investoinnin tuotot ylittävät siihen sitoutuneet kustannuk-

set. Mikäli takaisinmaksuaikaa ei voida arvioida, voidaan vertailu tehdä esimerkiksi arvi-

oimalla uuden tuotteen aikaansaamia säästöjä. Valitettavasti aina ei ole mahdollista arvioi-

da uuden tuotteen käytöstä saatavaa lisäarvoa numeerisesti. Uudelle yritykselle, joka pyrkii 

ylittämään innovaatiokuilun voi olla pakollista segmentoida markkinoiden aikainen enem-

mistö, etsiä sille erityisen sopivat kapeat markkinat (niche), joiden tarpeita ei ole tyydytet-

ty. Keskittymällä tällaiseen markkinasegmenttiin voidaan saavuttaa edistymistä. (Shane 

2009, 54-55.)  
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3.5 Innovaation markkinoille saamiseen liittyvät esteet 

Innovaatioiden tärkein tehtävä on tuottaa lisäarvoa asiakkaalle parantamalla olemassa ole-

van tuotteen suorituskyky-hintasuhdetta. Innovaation on tarjottava uusia toimintoja tai 

ominaisuuksia samaan hintaan tai samoja toimintoja tai ominaisuuksia alempaan hintaan. 

Innovaatioita vastustetaan vaikka, ne nähdään tarpeellisina. Innovaatioiden tarve syntyy 

muuttuvista säännöistä ja määräyksistä, muuttuvista asiakkaista, uusista kilpailijoista ja 

teknologisista läpimurroista. Ainoa keino vastata niihin on innovaatio. (Seth & Ram 1997, 

3-6.) 

Innovaatioiden leviämisen esteet voidaan jakaa yrityksistä itsestä ja sen asiakkaista johtu-

viin esteisiin. Yrityksestä johtuvia esteitä ovat erikoistumisesta, ympäristön haasteista ja 

markkinoille pääsystä johtuvat esteet. Asiakkaasta johtuvia esteitä ovat käytännölliset vas-

taväitteet ja psykologiset esteet. (Set & Ram 1987 29-96.)              

ERIKOISTUMINEN: Samalla kun yritykset erikoistuvat ne keskittyvät parantamaan suori-

tuskykyään, alentamaan hintoja ja välttämään virheitä, ne tulevat yhä jäykemmiksi. Re-

surssien voimakkaasta teknisestä erikoitumisesta seuraa Osaamiseste. Ratkaisuina esteen 

ylittämiseen ehdotetaan: ”Skunk Works”-toimintamallia, joka on osaavien ihmisten muo-

dostama yksikkö, jolla on suuri itsenäisyys ja jota ei rajoiteta turhalla byrokratialla sekä 

tutkimusyhteistyötä ja yritysostoja. Toiminnallinen este syntyy kun ylierikoistumisen seu-

rauksena muutosvastarinta organisaatiossa lisääntyy. Ratkaisumahdollisuuksia ovat: Aloi-

tetaan uusi nykyisistä erillinen toiminto, joka mahdollistaa innovatiiviset ratkaisut. Vaihto-

ehtoisesti nykyistä toimintaa voidaan muuttaa siten, että edistää innovatiivisten ratkaisujen 

käyttöä tai muutetaan nykyistä toimintaa osittain ja valikoidusti. (Set & Ram 1987 29-44.)              

YMPÄRISTÖN HAASTEISTA aiheutuvia esteitä ovat resurssiesteet, sääntöjen ja määrä-

ysten aiheuttamat esteet ja markkinoille pääsyn esteet. Vaikka yritys olisi kuinka innovatii-

vinen ja mukautuva, sen ympäristö voi muodostaa esteitä uusien ideoiden hyödyntämises-

sä. Resurssieste on liian pienten taloudellisten resurssien aiheuttama hidaste innovaatioiden 

tuomiseksi markkinoille.  Ratkaisumahdollisuuksia ovat: Teknologian lisensiointi muille 

on hyvin yleisesti käytetty menetelmä. Konsortiot, jossa keskenään kilpailevat ja toisiaan 

täydentävä yritykset kehittävät teknologiaa ja tuotetta yhdessä pyrkien saamaan siitä alan 

standardin. Pääomasijoittajan mukaan ottaminen yritykseen kasvattaa sen resursseja. (Set 

& Ram 1987 44-49.)  
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Sääntöjen ja määräysten aiheuttama este voi johtua joko toimialan itsensä synnyttämistä 

säädöksistä, käytännöistä jne. tai lainsäädäntövallan tekemistä yrityksen sisäisiin toimin-

toihin tai sen markkinatoimiin liittyviä määräyksistä, laeista tai asetuksista. Esteitä voi ai-

heuttaa myös hyötymonopolit kuten tie-, vesi- ja kaasulaitokset jne. Neljäs sääntöjen ja 

määräysten tapa muodostaa esteitä ovat patentit ja tuotemerkit, jotka suojaavat niiden halti-

joita oikeuksia ensisijaisesti hyödyntää uutta ideaa tai tuotemerkkiä. Ratkaisuksi Seth & 

Ram ehdottavat seuraavaa kolmea mahdollisuutta: Poista este esimerkiksi pyrkimällä ku-

moamaan olemassa oleva määräys. Muuta estettä esimerkiksi hakemalla määräykseen uu-

sia tulkintoja eri hallintoalueilta tai viranomaisilta. Kierrä este uudelleen organisoitumalla 

siten, että toiminta mahdollistuu. (Set & Ram 1987 50-54.)              

Markkinoille pääsyn este voi johtua yksinkertaisesti siitä että tuote ei saa hyllytilaa myy-

mälästä. Helpoimmin ymmärrettävissä olevat vallitsevat markkinoille pääsyn esteet liitty-

vät kansainväliseen kauppaan. Esimerkiksi Japanilla ja Yhdysvalloilla on monia keinoa 

suojata paikallista yritystoimintaa ulkomaiselta kilpailulta. Markkinoille voidaan pyrkiä 

esimerkiksi seuraavilla kolmella tavalla: Liittoutuminen on ensimmäinen ja yksinkertaisin 

tapa pyrkiä uusille markkinoille. Oman jakelutien muodostaminen on vaativaa ja kallista, 

mutta joissain tilanteissa ehdoton edellytys uusille markkinoille pääsemiseksi. Markki-

noinnin avulla pyritään saamaan ”markkinat vetää” tilanne. (Set & Ram 1987 55-59.)              

Asiakkaiden aikaansaamat esteet innovaatioille ovat tehokkaita, koska he voivat käyttää 

vapaata harkintavaltaa ja yrityksellä on hyvin vähän vaikutusvaltaa asiakasorganisaatiossa, 

vaikka kyseessä olisi monopolitilanne. Asiakkaat eivät usein myöskään tunne innovaation 

tuomia mahdollisuuksia eikä siksi ymmärrä sen avulla saavutettavissa olevia etuja. Uuteen 

teknologian markkinoille tuomiseen liittyen Seth & Ram suosittelee jättämään perinteiset 

markkinatutkimukset tekemättä, perustuen asiakkaiden puutteelliseen teknologiseen osaa-

miseen ja panostamaan siihen, että asiakkaat pääsisivät koekäyttämään uutta teknologiaa 

tai tuotetta. Havainnointi, kuinka asiakkaat käyttävät uutta teknologiaa, on parempi keino 

kuin sen kysyminen, että miten he sitä käyttäisivät. Ryhmä asiakkaat, koostuu monista eri 

osapuolista. Vaikka asiakkaat eivät välttämättä vastustaisi innovaation käyttöönottamista 

siksi, että he eivät pidä kyseisestä innovaatiosta, he voivat vastustaa sitä sen aiheuttamien 

muutosten ja rakenteellisen epäjatkuvuuden johdosta, joka koetaan epämukavana. (Set & 

Ram 1987 63-66.) 
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ASIAKKAISTA JOHTUVIA KÄYTÄNNÖLLISIÄ VASTAVÄITTEITÄ innovaatioiden 

omaksumiselle ovat Tapaeste, arvoeste ja riskieste. Tapaeste: Mahdollisesti yleisin syy 

vastustaa innovaatiota on se, että innovaatio ei ole yhteensopiva nykyisen työnkulun, toi-

mintatavan, käytäntöjen tai tapojen kanssa. Innovaatiot, jotka muuttavat merkittävästi päi-

vittäisi rutiineja, vaativat paljon markkinoiden kehittämistoimia, joka voi viedä jopa suku-

polvia. Ratkaisuja ongelmiin on etsitty tekemällä kenttätutkimuksia ja tarkkailemalla kuin-

ka innovaatio sopii asiakkaan toimintoihin. Tapaesteen ylittämiseksi ehdotetaan seuraavaa 

kolmea ratkaisumahdollisuutta. Järjestelmänäkökulman luominen on ensimmäinen ja mah-

dollisesti eniten käytetty ratkaisu, jolla uusi ratkaisu voidaan sovittaa olemassa olevaan 

järjestelmään. Innovaation Integrointi johonkin jo olemassa olevaan tuotteeseen tai toimin-

toon siten, että uuden innovaation tarjoaja ei itse yritä myydä tuotettaan asiakkaalle, vaan 

sen tekee joku muu osana omaa tuotettaan. Asiakkaan Pakottaminen on joissain tilanteessa 

mahdollista, mutta myös vaarallinen keino ylittää este. (Set & Ram 1987 66-71.)              

Arvoeste: Arvo on määrällinen suure kun sitä verrataan olemassa oleviin vaihtoehtoihin. 

Ellei innovaatio tarjoa asiakkaalle merkittävää mitattavissa olevaa lisäarvoa, ei asiakkaalla 

ole riittävää kannustinta muuttaa ostokäyttäytymistään. Ratkaisuksi ehdotetaan suhteellisen 

arvon parantamista, jonka elementit ovat: Suorituskyky: Ensimmäinen strategia arvoesteen 

ylittämiseksi on tarjota poikkeuksellisen hyvää suorituskykyä verrattuna olemassa olevaan 

vaihtoehtoon. Hinta: Toinen ratkaisu on alentaa tuotantokustannuksia ja tarjota saavutettu 

kustannushyöty asiakkaalle. Asemointi: Kolmas tapa on lisätä tuotteen arvoa asemoimalla 

tuote erilailla kuin muut. Tämä on vaativa tehtävä. sillä korvaavat tuotteet on tunnettava 

hyvin ja omalle tuotteelle löydettävä sopiva niche. (Set & Ram 1987 71-78.)              

Riskieste: Kaikkiin innovaatioihin liittyy epävarmuutta, eikä kaikkia sivuvaikutuksia voida 

etukäteen aavistaa. Riskejä on monenlaisia, mutta ainakin taloudellinen riski koetaan mer-

kittävänä. Mikäli innovaatio epäonnistuu massamarkkinoille pääsyssä tai se on ensimmäi-

sen sukupolven tuote, jota joudutaan parantamaan myöhemmin, asiakas voi kokea, että 

investointi uuteen tuotteeseen palveluun tai prosessiin menee hukkaan. Muita riksityyppejä 

on fyysinen riski sekä suorituskykyyn ja sen epävarmuuteen liittyvät riskit. Keinoja riskies-

teen alentamiseksi ovat: Ilmainen kokeilu on yleisin käytännöllinen keino madaltaa uuden 

tuotteen, teknologian tai palvelun käyttöönoton kynnystä. Todistukset: Suositukset ja todis-

tukset toimivat suurimmalle osalle tuotteita ja palveluja. Järjestelmän paketointi: Innovaa-
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tio esitellään asiakkaalle osana laajempaa pakettia, jolloin sitä ei voida arvioida erillään 

kokonaisuudesta johon se on liitetty. (Set & Ram 1987 78-84.)              

PSYKOLOGISET ESTEET: Tottumuseste: Kulttuurillinen epäjatkuvuus aiheuttaa muu-

tosvastarintaa sekä yksilöissä että yrityksissä. Innovaatiota vastustetaan silloin kun se vaa-

tii muutoksia joko yrityksen laatimissa tai yhteiskunnallisissa perinteissä tai tottumuksissa. 

Mitä suurempi on muutos, sitä suurempi on myös vastarinta.  Aika alentaa tottumusestettä, 

mutta tottumuksia voidaan myös muuttaa oikealla lähestymistavalla: Ymmärrys ja kunnioi-

tus: Perinteet ja tottumukset täytyy tuntea ja niitä pitää arvostaa. Markkinoiden koulutus on 

hidas prosessi, erityisesti ulkomailla. Muutosagenttien käyttö: Käytetään muutosagentteja 

ja mielipidejohtajia, jotta saataisiin kohdeorganisaatiosta ensimmäisiä käyttäjiä. (Set & 

Ram 1987 84-90.)              

Imagoeste: Innovaatioihin liittyy tietty, sen syntymiseen ja alkuperään, kuten toimiala, 

tuoteryhmä tai kotimaa, liittyvä identiteetti. Mikäli nämä mielleyhtymät ovat epäsuosiolli-

sia stereotyyppisen ajattelun johdosta, synnyttävät ne imagoesteen. Semmoinen voi myös 

syntyä, mikäli rikotaan sosiaalisia tabuja, uuteen teknologiaan liitetystä häpeästä tai syvälle 

juurtuneista psykologisista voimista, joita innovaatio voi aiheuttaa. Yksi 2000-luvun löy-

döksistä on, että imagoa voidaan tietoisesti muuttaa. Imago voidaan hankkia kolmella eri 

tavalla: Keksimällä imago: Todennäköisesti menestyksekkäin tapa on keksiä imago ja pitää 

hauskaa sen kustannuksella. Rakentamalla imago: Imago voidaan rakentaa määrätietoisesti 

halutuksi. Lainaamalla imago: Uusi tuote voidaan myös liittää johonkin olemassa oleva 

positiiviseen imagoon. (Seth & Ram 1997, 90-94.) 

Asiakkaiden toimesta tapahtuva innovaation vastustaminen voi olla hyvinkin voimakasta, 

koska se sekoittaa ihmisten elämää ja sitä on vaikea hallita ulkopuolelta. Yritykset, jotka 

ymmärtävät nämä haasteet, voivat onnistua tuomaan uusia innovaatioita markkinoille il-

man kohtalokkaita ikävyyksiä.  (Seth & Ram 1997, 95.) 

3.6 Innovaatioiden esteiden mittaaminen ja murtaminen 

Innovaatio voidaan luokitella jakamalla innovaatioiden esteet yrityksestä itsestä johtuviin 

ja sen asiakkaista johtuviin esteisiin, arvioimalla esteen suuruus/merkitys ja sijoittamalla 

tulos nelikenttään. Yrityksestä johtuvia esteitä siis ovat: 1. Ammattitaito: teknologialähtöi-

set innovaatiot ja ylierikoistuminen, 2. Toiminnot: Muutokset, joita tarvitaan toiminnoissa, 
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3. Resurssit: Riittämätön pääoma, 4. Säännöt ja määräykset: hallinnon tai toimialan aset-

tamat määräykset, 5. Markkinoillepääsykyky: Kyvyttömyys päästä markkinoille joko oman 

heikkouden tai kilpailijoiden vahvuuden takia. Asiakkaista johtuvat esteet: 1. Tottumus: 

Nykyisen työnkulun, käytäntöjen ja tapojen rikkoutuminen, 2. Arvo: Suorituskyky-

hintasuhde, 3. Riski: Rahan häviäminen, fyysinen vahinko tai suorituskyvyn epävarmuus, 

4. Tottumus: Sosiaaliset normit ja kulttuurillinen asenteet hallitsevat tottumuksia, 5. Ima-

go: Tabut, stereotypiat ja negatiiviset mielleyhtymät. Kun innovaation esteet on arvioitu ja 

innovaatio luokiteltu nelikenttään niiden mukaisesti, voidaan valita kyseiselle innovaatiolle 

sopivin strategia neljästä mahdollisesta, jotka ovat Hitaasti ja varmasti (Slow and Steady), 

Siirrä ja Ylläpidä (Migrate and Maintain), Kaappaa ja Kasva (Grab and Grow) ja Poimi ja 

Puolusta (Pick and Protect). (Seth & Ram 1997, 97-99.) 

Seuraavassa käydään läpi kunkin neljän strategian sisältö, edellytykset ja vaarat: 

Kaappaa ja Kasva (Grab and Grow): Kun sekä organisaatiosta että asiakkaasta johtuvat 

esteet ovat matalat, on tämä suositeltavin strategia. Tarkoituksena on tuoda tuote nopeasti 

suurelle määrälle asiakkaita, jotka jo ovat omaksuneet innovaation. Yrityksellä on kapasi-

teettia hoitaa toimitukset ja sen jakelutie on kunnossa. Se pyrkii hyötymään aikaisesta 

markkinoille tulosta verrattuna sen kilpailijoihin. Aikainen markkinoille tulo mahdollistaa 

kustannustehokkuuden ja korkean markkinaosuuden ja siten erinomaisen markkina-aseman 

saavuttamisen. Hinnoittelu perustuu tuotteen aleneviin valmistuskustannuksiin ja suureen 

määrään. Alkuvaiheessa hinta ei välttämättä edes kata valmistuskustannuksia, mutta suu-

ruuden ekonomia ja oppimiskäyrällä eteneminen mahdollistavat voitonteon kun kriittinen 

piste ylitetään. Alhainen hinta muodostaa myös riskin muille potentiaalisille alalle tulijoil-

le. Aikaisesta markkinoille tulosta on näissä olosuhteista hyötyä. (Seth & Ram 1997, 165-

177.)  

Kaappaa ja Kasva -strategian onnistumisen edellytyksiä ovat seuraavat: Yrityksen on 

päästävä hyötymään oppimiskäyrällä etenemisestä ja sen on kiinnitettävä erityistä huomi-

oita yleisen kustannustehokkuuteen toimissaan. Yrityksellä on oltava hallussaan vahva 

jakelutie. Johdon pitää kyetä ottamaan isoja riskejä alkuvaiheessa voittojen tavoittelussa 

pidemmällä aikavälillä. Tuotetta on pystyttävä parantamaan matkan varrella. Ennen kuin 

tätä strategiaa aletaan toteuttaa, pitää olla tietoinen sen sudenkuopista: Markkinoiden ko-

koa ei saa yliarvioida, sillä voiton teon mahdollisuus perustuu suureen määrään. Pitää var-
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mistaa, että etu oppimiskäyrällä etenemisestä voidaan saavuttaa ja sitä ei voida jäljitellä. 

Kilpailijoita ei pidä aliarvioida, koska markkinoille on helppo tulla. (Seth & Ram 1997, 

177-182.)  

Poimi ja Puolusta (Pick and Protect): Kun organisaatiosta johtuvat esteet ovat matalat, 

mutta asiakkaasta johtuvat esteet korkeat, on tämä sopivin strategia. Koska asiakkaasta 

johtuvat esteet ovat korkeat, täytyy osata valita juuri oikea tuote tai sovellus. Juuri se, joka 

tuottaa kyseiselle asiakkaalle eniten arvoa ja jota asiakas käyttää sen tavattoman hyvien 

ominaisuuksien vuoksi. Kun yritys saa kehitettyä vahvan aseman asiakaskunnassa, sen 

täytyy pyrkiä suojautumaan kilpailijoilta, jotka myös kiinnostuvat samasta mahdollisuu-

desta voittoihin. Koska organisaatiosta johtuvat esteet ovat alhaiset, muodostaa kilpailijoi-

den mukaantulo merkittävän uhan. (Seth & Ram 1997, 183-196.)  

Poimi ja puolusta -strategian menestysedellytyksiä ovat: Innovatiivinen tuote pitää räätä-

löidä hyvin kuin mahdollisista tyydyttämään valitun markkinasegmentin tarpeet. Sen jäl-

keen kun kapeaan markkinarakoon on menty, on toimittava aggressiivisesti, jotta kilpailijat 

eivät ottaisi omaa osaansa markkinoista. Markkinoilla näkyvyys pitää pystyä hankkimaan 

ja säilyttämään. Poimi ja puolusta -strategian toteutuksessa pitää huomioida seuraavat sei-

kat: Markkinoille ensimmäisenä tuleminen on erityisen tärkeää, sillä muutoin markkinat 

voivat olla jo muiden yritysten hallinnassa. Aikaisella toimijalla on etu markkinoille tun-

keutumisessa verrattuna myöhempiin markkinoille tulijoihin. Kilpailijoiden tuloa kysei-

seen markkinasegmenttiin ei pidä aliarvioida, vaan on tärkeää tarkastella myös uusia 

markkinasegmenttejä, joihin mennä ja etabloitua. (Seth & Ram 1997, 196-197.) 

Siirry ja Ylläpidä (Migrate and Maintain): Kun organisaatiosta johtuvat esteet ovat korkeat 

ja että asiakkaasta johtuvat esteet vähäisiä, tulee valita tämä strategia. Tätä strategiaa nou-

datettaessa pyritään asiakaskanta säilyttämään toimittamalla sille jatkuvasti parannuksia 

olemassa olevaan tuotteeseen tai palveluun. Koska asiakkaat ovat jo valmiiksi tyytyväisiä 

olemassa olevaan tuotteeseen, saavat tuoteparannukset ja variaatiot heidät vieläkin tyyty-

väisemmiksi. Tällä lähestymistavalla suojataan omia markkinoita kilpailun uhilta. Pysy-

mällä jatkuvasti mukana tuotekehityksessä voidaan kilpailijat pitää takana ja ylläpitää asi-

akkaiden uskollisuutta. (Seth & Ram 1997, 199-212.)  

Siirry ja Ylläpidä -strategian menestymiselle pitää olla tai pystyä luomaan seuraavia edel-

lytyksiä: Yrityksellä on käytettävissään erityisen hyvät tutkimus- ja tuotekehitysresurssit. 
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Yritys on innovatiivinen ja se omaksuu järjestelmänmyynti-konseptin. Yrityksellä on kor-

kea markkinaosuus, koska se mahdollistaa mittavien tuotekehityskustannusten jakamisen 

laajemmalle asiakaspohjalle. Kun markkinaolosuhteet ovat suotuisat, tämä strategia on 

hyvin tehokas, mutta siihen liittyy seuraavia vaaroja: Halu säilyttää korkea markkinaosuus 

markkinoilla, saattaa johtaa turhautuneiden tai kyvyttömien kilpailijoiden toimesta tapah-

tuviin syytöksiin monopolistisesta käytöksestä markkinoilla.  

Siirry ja Ylläpidä -strategia voi toimia ainoastaan silloin kun on mahdollista luoda todelli-

nen win-win -tilanne, jolloin sekä asiakas että toimittaja hyötyvät toimista. (Seth & Ram 

1997, 212-216.)   

Hitaasti ja varmasti (Slow and Steady): Kun innovaatiolla on vastassa korkeat esteet sekä 

organisaatiossa että asiakaskunnassa, on tämä strategia ideaalinen. Tällöin organisaatio ei 

ole vielä rakenteellisesti valmis tarjoamaan innovaatiota eikä asiakas ole vielä valmis sitä 

omaksumaan. Tässä strategiassa tuote tai palvelu lanseerataan markkinoille erittäin rajalli-

sesti. Markkinoiden kehittäminen ja laajentaminen tapahtuu vaiheittain alkaen asiakkaista, 

joille tuote tuottaa eniten arvoa jatkuen siirtymällä peräkkäisesti uusiin asiakassegmenttei-

hin, joille tuotetaan merkittävän paljon, mutta suhteellisesti vähemmän lisäarvoa. Markki-

noille mennään usealla eri tasolla ja hinnoittelu perustuu tuotettavaan lisäarvoon. Asiak-

kailta, joille pystytään tuottamaan paljon lisäarvoa, peritään korkeampi hinta kuin niiltä 

joille sitä voidaan tuottaa vähemmän. Siirryttäessä alempiin hintoihin, pitää myös kustan-

nusten alentua oppimiskäyrällä etenemisen seurauksena. (Seth & Ram 1997, 141-161.)  

Hitaasti ja varmasti -strategialle ominaisia piirteitä ovat seuraavat: Yrityksen, joka käyttää 

tätä strategiaa täytyy ensin priorisoida tuotteen perusteena olevat asiakastarpeet ja palvella 

markkinoita juuri siinä järjestyksessä. Yrityksen täytyy voida olla varma, että sitä suojaa 

korkeat innovaation esteet. Mikäli kilpailun syntymistä ei voida viivästää, on markkinoiden 

hidas kehittäminen liian riskialtista. Strategia on kehitetty mahdollistamaan tuotekehityk-

sestä ja tuotannosta aiheutuvien korkeiden taloudellisten panosten nopea takaisinansaitse-

minen. Innovaatio perustuu uuteen teknologiaan eikä asiakas pysty vertailemaan sitä vas-

taavaan korvaavaan tuotteeseen. Markkinoille meno aloitetaan alan johtavista yrityksistä. 

Ennen kuin Hitaasti ja varmasti -strategiaa voidaan toteuttaa, varmistetaan, että: Markki-

napotentiaali tuotteelle tai palvelulle on riittävän suuri ja asiakkaat ovat valmiita maksa-

maan innovaatiosta korkean hinnan. (Seth & Ram 1997, 161-164.)  
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4 CASE SMARTMENU 

Delitaz Oy on perustettu helmikuussa 2012. Yritys toimii palveluautomaation alalla ja se 

tarjoaa uudenlaisen ratkaisun ravintoloiden tuotteiden ja palveluiden esittelyyn ja tilaus-

toimitusprosessin hallintaan, yhdistämällä asiakaspaikoilla olevat ruoka- ja juomalistat 

sekä asiakaspalvelu- ja valmistuspisteet älykkäästi keskenään. Yhdistämisen tavoitteena on 

parantaa ravintolan asiakkaan palvelun laatua sekä joustavoittaa ja tehostaa ravintolan toi-

mintaa helpottamalla ja nopeuttamalla henkilökunnan työtä. SmartMenua tarjotaan ensisi-

jaisesti á la carte -ravintoloihin. Yrityksen omistaa perustajaosakas Antti Auno sekä kesällä 

2013 osakkaiksi tulleet Olavi Mäkinen ja Risto Hämäläinen. 

SmartMenu -ohjelmiston konseptiprototyyppi on hankittu Centria tutkimus ja kehitys 

Oy:ltä, jonka kanssa on jatkettu ohjelmiston kehittämistä yhteistyösopimukseen perustuen. 

Ohjelmistoa kehitetään ensisijaisesti asiakastarpeisiin ja palautteeseen perustuen. Yrityksen 

liiketoimintamallina on myydä ohjelmistoa ja tarvittavaa laitteistoa ravintoloihin itse ja 

jälleenmyyjien kautta. Yritys hoitaa ennen asennusta tarvittavat palvelut, asennukset ja 

käyttöönotot ja ylläpitopalvelut tarvittaessa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Yritys toimii Kouvolassa. Yrityksen toiminta kattaa koko Suomen ja tulevaisuudessa asi-

akkaat voivat olla missä päin maailmaa tahansa. Tällä hetkellä yritys työllistää yrittäjän, 

minkä lisäksi hankitaan asiantuntijapalveluita alihankintana. Yritys ei yleensä hanki lait-

teistoa varastoon, vaan toimitukset järjestetään sopimustoimittajan kanssa. Yrityksen kus-

tannusrakenne on pidetty mahdollisimman kevyenä. Merkittävin käyttöomaisuus on oh-

jelmisto-oikeudet, joiden myyntiin ja kehitykseen yrityksen toiminta pohjautuu. Kustan-

nuksia yritykselle kertyy ohjelmiston kehittämisestä, ylläpidosta sekä yleis- ja hallintokus-

tannuksista.  

SmartMenun testaus kentällä aloitettiin keväällä 2012, asentamalla järjestelmä ravintolaan 

Kalajoelle. Tarkoituksena oli saattaa ohjelmisto sellaiselle tasolle, että sitä olisi ollut mah-

dollista tarjota muutamille halukkaille a´ la carte -ravintoloille. Tämän jälkeen oli tarkoitus 

laajentaa ja kohdentaa toimintaa suurille ravintolaketjuille. Markkinoinnissa on pyritty  

käyttämään hyväksi uuden teknologisen sovelluksen saamaa ilmaista julkisuutta lehdissä, 

radiossa, televisiossa ja Internetissä. Alussa julkisuutta saatiinkin kohtalaisesti, mutta myö-

hemmin sen saaminen on ollut työläämpää.   
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Yritys on osallistunut Ravintola-alan messille kolmesti: Ravintola / Fast Food 2013, Gastro 

2014, Ravintola / Fast Food 2015. Liiketoiminnan käynnistämiseen ja tuotteen kehittämi-

seen on haettu ja saatu tukea ELY -keskukselta. Yritystä on rahoitettu osakkaiden tekemien 

omanpääomanehtoisten sijoitusten lisäksi myös pankkilainalla. 

4.1 Toimintaympäristö ja sen nykytilanne 

Delitaz Oy:n asiakkaita ovat matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluihin liitty-

viä liiketoimintoja harjoittavat yritykset, kuten hotellit, kylpylät, ravintolat, kahvilat, lii-

kenneasemat, pubit, jää- ja keilahallit, ja hiihtokeskukset. Ensisijaisia asiakkaita ovat kui-

tenkin á la carte -ravintolat. Delitaz Oy:n asiakkaiden mukaan, ravintola-alan haasteita ovat 

asiakkaiden kasvaneet vaatimukset puhtaammasta, terveellisemmästä ja turvallisemmasta 

ruuasta. Keittiöiden ruuanvalmistukseen lisähaasteita tuovat asiakkaiden monenlaiset ruo-

kavaliot sekä ravintotietoisuuden lisääntyminen. Asiakkaat vaativat yhä yksilöllisempää ja 

asiantuntevampaa palvelua. Keittiöiden hankinnoissa joudutaan ottamaan kantaa eettisiin 

valintoihin. 

Matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan edunvalvonta- ja työmarkkinajär-

jestö MaRa:n julkaisee tilastotietoja mm. alan toimipaikkojen lukumääristä ja myynnin 

kehittymisestä ja tekee suhdanne-ennusteita. Hotelli- ja ravintola-alan kokonaismyynti 

vuonna 2013 oli 6,52 miljardia euroa, josta anniskeluravintoloiden (A+B) osuus oli 3,54 

miljardia euroa, jossa on 3,2% nousu edelliseen vuoteen verrattuna. Suhdannenäkymien 

trendi on ollut aleneva vuodesta 2011 lähtien. Ravintolamyynnin kehittymiseen vaikuttaa 

kuluttajien taloudelliseen käyttäytymiseen liittyvä epävarmuus. (Mara 2015.) 

Vuonna 2013 anniskelupaikkojen (A- ja B-oikeudet) lukumäärä oli 6291 kpl ja keskiolut-

ravintoloiden ja -kahviloiden (C-oikeudet) lukumäärä oli 1937 kpl. Anniskeluravintoloiden 

määrä kasvoi 0,4 %, kun taas vastaavasti keskiolutravintoloilla ja -kahviloilla määrä laski 

4,3 % vuoteen 2012 verrattuna. Henkilöstöravintoloiden lukumäärä oli 1550 kpl, mikä oli 

0,2 % pienempi kuin vuonna 2011. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan kokonaisliikevaihto 

vuonna 2013 oli 6,52 miljardia euroa. Myynti lisääntyi muilla alan toimijoilla paitsi majoi-

tuksessa, jossa lasku oli 3,3 %. Liiketulos oli positiivinen kaikilla toimijoilla. Tammi-

syyskuussa 2014 matkailu- ja ravintola-alan myynti laski yhteensä 2,1 %. Pikaruokaravin-

toloiden myynti kääntyi lievään 0,2 % nousuun vuoden kolmannella neljänneksellä. (Mara 

2015.)  
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Raaka-aine- ja työvoimakustannukset muodostavat yhteensä reilusti yli puolet ravintola-

alan kustannuksista. Koska ravintolan myyntikate on huomattavan korkea, yli 67 % vaikut-

taa pienetkin muutokset myynnin volyymissa merkittävästi ravintolan tulokseen. (Mara 

2015.) 

Ravintolaruokailun trenditutkimuksen 2012 (TNS Gallup 2012) perusteella voidaan päätel-

lä ravintoloissa myytyjen annosten hinnan mediaaniksi noin 11 €, joka on lähes sama kuin 

Taloustutkimuksen aineiston mukaan laskettu asiakkaan ostosten keskihinta. Taloustutki-

muksen aineistosta on koottu tunnuslukuja taulukkoon 2. Taulukon tietojen perusteella 

voidaan mm. arvioida ravintolassa tarvittavien tablettien lukumääriä ja mahdollista asiak-

kaalle tuotettua hyötyä. 

Taulukko 2. Tunnuslukuja ravintola-alalta. 

Kahvila Ravintola 
Istumapaikat keskimäärin. 66 141 kpl 
Kävijämäärä päivässä 206 131 hlöä 
Kävijää/istumapaikka 3,1 0,93 hlöä 
Annoksia vuodessa 164 miljoonaa 
Kokonaismyynti A ja B 3 540 miljoonaa euroa 
Ruoan ja kahvin osuus 2 018 57 % 
Ruoka-annoksen keskihinta 12 €/ruoka-annos (sisältää kahvin) 
Annoksia vuodessa 26 069 per ravintola 
Myynti keskimäärin 562 709 € per ravintola 
Istumapaikkoja yhteensä 887 031 kpl 
Myynti per istumapaikka 3 991 € vuodessa 
Myynti per istumapaikka 11 € päivässä 
Myynti asiakasta kohti 12 € per kävijä 

Taloustutkimuksen laatiman Horeca-rekisterin mukaan vuonna 2013 hotelli- ja ravintola-

alalla toimijoiden keittiöiden lukumäärä oli yhteensä 21.563 kpl, jossa on laskua edellisestä 

vuodesta 1079 kpl. Keittiöissä valmistettiin kaikkiaan 886 miljoonaa annosta, jossa on las-

kua 4 miljoonaan edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten annoksia valmistettiin Uudella-

maalla, 240 miljoona annosta. Seuraavaksi eniten annoksia valmistettiin Pirkanmaalla, 85 

miljoonaa annosta. Eniten annoksia per asukas valmistettiin Ahvenanmaalla, 210 annosta 

ja seuraavaksi Etelä- Savossa 201 ja Kymenlaaksossa sekä Kanta-Hämeessä 200 annosta 

per asukas. Keskimääräinen annosmäärä per asukas oli 167. (Perälahti & Lintunen 2014; 

A.C. Nielsen 2008.) 
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AC Nielsenin tekemän viimeisen Horeca-rekisterin vuodelta 2008 mukaan suurimmat ho-

telli- ja ravintola-alan toimijat olivat Valtio, kunnat, S-ryhmä ja Tradeka. S-ryhmällä keit-

tiöitä oli 433 kpl ja Tradekalla 223 kpl vuonna 2008. Annoksia S-ryhmässä valmistettiin 

keskimäärin 43.629.000 kpl, eli keskimäärin noin 100.000 annosta vuodessa ravintolaa 

kohti, kun Tradekassa annoksia valmistettiin keskimäärin 10.506.000 kpl eli noin 47.100 

annosta vuodessa ravintolaa kohti. (A.C. Nielsen 2008.)  

Suurimmat hotelliketjut ja niiden hotellimäärät joulukuussa 2013 olivat: S-ryhmä 54 hotel-

lia, Restel 47 hotellia, Scandic Hotels 27 hotellia, Finlandia Hotels 23 hotellia ja Best Wes-

tern 16 hotellia. (Mara 2015.) 

Teknisestä näkökulmasta älykkään ruokalistan kanssa samankaltaisia investointeja ravinto-

lalle ovat kassajärjestelmät ja korttimaksupäätteet, jotka ovat kriittisiä ravintolatoiminnan 

pyörittämisen kannalta. Älykkään ruokalistan rooli on vapaaehtoisempi, koska sillä pyri-

tään toiminnan tehostamiseen ja myynnin lisäämiseen, joihin on olemassa muitakin keino-

ja. Ravintoloille kassajärjestelmiä Suomessa ovat: Micros Fidelio Finland Oy, Solteq Oyj, 

Finnpos Oy, Oy Winpos Ab, Suomen kassajärjestelmät Oy, Kassamagneetti Oy, Ahola Oy, 

Jamix Oy ja Kassatiimi Oy. Dosmar Oy on merkittävä kassajärjestelmälaitteiden toimittaja, 

joka toimii ensisijaisesti järjestelmätoimittajien kautta. Korttimaksupäätetoimittajia ovat 

Nets Oy (entinen Luottokunta) / Nets Finland Oy ja Verifone Finland Oy (entinen Point 

Transaction Systems Oy). 

4.2 Markkinoiden segmentointi ja suuruus 

Tilastokeskuksella on vuodesta 2009 alkaen ollut käytössä toimialaluokitus, jossa toimialat 

on jaettu pääluokkiin ja siitä edelleen tarkempiin luokkiin. Ravitsemistoiminta (56) jaotel-

laan seuraaviin luokkiin: 

5610 Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta: ravintolat, kahvila-ravintolat, pikaruokara-

vintolat, aterioiden noutopisteet, liikuteltavat myyntikojut ja -vaunut 

56101 Ravintolat: tarjoillaan omassa keittiössä valmistettuja ruoka-annoksia sekä a- ja b-

oikeuksien piiriin kuuluvia juomia, ryhmään kuuluvat myös tilaus- ja kerhoravintolat 

56102 Kahvila-ravintolat: kahvila-ravintolatoiminta, pikaruokaravintolat hampurilais- ja 

kebab-ravintolat, pizzeriat 
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56103 Ruokakioskit: aterioiden noutopisteet (take-away), grillikioskit, liikkuvat myyntiko-

jut ja – vaunut 

562 Ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut: pitopalvelut sekä sopimuspohjainen ate-

riapalvelutoiminta 

5621 Pitopalvelu: pitopalvelu ja juhlapalvelu 

5629 Henkilöstö- ja laitosruokalat: ruokala- ja kahvilatoiminta, cateringpalvelut sekä urhei-

lu- ja yleisötapahtumien yhteydessä tapahtuva ravitsemispalvelu 

563 Baarit ja kahvilat: liiketiloissa tapahtuva juomien välitön tarjoilu 

56301 Olut- ja drinkkibaarit: pubit, baarit, olutravintolat, yökerhot sekä cocktailbaarit 

56302 Kahvilat ja kahvibaarit: kahvilat ja kahvibaarit, konditoria-kahvilat sekä jäätelöbaa-

rit (Tilastokeskus 2008) 

AC Nielsenin tapa luokitella ravintola vaikuttaa käyttökelpoiselta markkinoiden segmen-

tointia varten. Taulukossa 3 esitetään annosluokkien määritelmät.  

Taulukko 3. Annosluokkien määritelmät (A.C. Nielsen 2008). 

Annos-luokka   

0 ei annoksia 

1 10 -  49 annosta/vrk 

2 50 - 99 annosta/vrk 

3 100- 199 annosta/vrk 

4 200- 499 annosta/vrk 

5 500- 999 annosta/vrk 

6 1000- 1999 annosta/vrk 

7 2000- 4999 annosta/vrk 

8 5000- 9999 annosta/vrk 

9 10000- annosta/vrk 

Taulukossa 4 esitetään toimipaikkojen lukumäärät toimialoittain ja annosluokittain vuonna 

2008 Horeca-rekisterin mukaan (A.C. Nielsen 2008). 
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Taulukko 4. Ravintolalukumäärät toimialoittain ja annosluokittain (A.C. Nielsen 2008). 
 

Toimiala nimi 0 1 2 3 4 5 6 7 9 ΣΣΣΣ    
Ei 0 
ja 1 

11 Huoltoasemakahvila 286 185 140 155 107 37 9 1   920 449 

13 Muun toiminnan yh-
teydessä oleva kahvila 

1 042 434 189 128 63 17 5 2   1 880 404 

14 Hampurilais-, ke-
babpaikka tai pizzeria 

  385 382 251 166 111 31 2   1 328 943 

15 Muu kahvila 449 486 362 238 94 6       1 635 700 

19 Pito- ja ateriapalvelu   118 118 44 12 2 5 1 2 302 184 

21 Anniskeluravintola 1 296 757 607 583 357 45 6 3   3 654 1 601 

22 Majoitusliike tms. 44 256 101 80 7 1       489 189 

23 Hotelli, motelli 9 136 118 123 149 48 9 4   596 451 

Yhteensä 3 126 2 757 2 017 1 602 955 267 65 13 2 10 804 4 921 

 21 ja 23     725 706 506 93 15 7 0 2 052 2 052 

 

Lähtökohtaisesti tablettiruokalistan kohdemarkkinoita voisivat olla ruokaravintolat, joissa 

on käytössä a ’la carte- ruokalista ja joissa myydään päivittäin 50 - 500 ruoka-annosta. Ne 

ovat yleensä anniskelu- tai hotellien ja motellien yhteydestä olevia ravintoloita. Edellä 

mainittuja on Suomessa noin 2000 kpl. Jos kuitenkin oletetaan, että alle 100 annosta vuo-

rokaudessa myyvät ravintolat eivät olisi ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön tablet-

tiruokalistaa, niin pääkohderyhmä älykkäälle ruokalistalle olisi 100-500 annosta vuorokau-

dessa myyvät a ’la carte- ravintolat, joita on Suomessa n. 1.300 kpl. Näistä hotellien ja 

motellien yhteydessä toimivia on noin 390 kpl, joka on 30% kohderyhmästä. Hotellien 

yhteydessä toimivat ravintolat muodostavat merkittävän kohderyhmän sähköiselle ruoka-

listalle myös siksi, että ulkomaalaisten asiakkaiden osuus on niissä suuri.  Á la carte -

ravintolalukumäärällä mitattuna suurimpia yksittäisiä asiakkaita Suomessa ovat S-ryhmän 

hotelli- ja ravintolaliiketoiminnat, Restel (entinen Tradeka) ja Restamax. (Mara 2015).  

4.3 Lainsäädännöllinen kehys 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1169/2011 yhdistetään elintar-

vikkeiden merkinnöistä annettu direktiivi 2000/13/EY ja elintarvikkeiden ravintoarvomer-

kinnöistä annettu direktiivi 90/496/ETY eurooppalaisten kuluttajien tietämyksen ja suoje-
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lun tason parantamiseksi. Asetus on sovellettavissa elintarvikealan toimijoihin elintarvike-

ketjun kaikissa vaiheissa ja kaikkiin elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu loppukuluttajalle. 

Asetusta sovelletaan 13.12.2014 alkaen, lukuun ottamatta ravintoarvoilmoituksen antamis-

ta koskevia säännöksiä, joita sovelletaan 13.12.2016 alkaen. Elintarvikkeen nimeä ja sitä 

täydentäviä erityisiä tietoja koskevan liitteen VI soveltamispäiväksi on vahvistettu 

1.1.2014. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011.) 

Asetuksella halutaan varmistaa, että elintarvikkeiden merkinnät, esillepano ja mainonta 

eivät saa johtaa ostajaa harhaan elintarvikkeiden erityispiirteiden, ominaisuuksien tai vai-

kutusten osalta tai antaa sellaista kuvaa, että elintarvikkeeseen liittyy ihmisen sairauksia 

ennalta ehkäiseviä, hoitavia tai parantavia ominaisuuksia (lukuun ottamatta luontaisia ki-

vennäisvesiä ja erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita, joista on annettu erityissään-

nöksiä). Tämän lisäksi elintarviketietojen on oltava oikeellisia, selviä ja kuluttajalle helpos-

ti ymmärrettäviä. Tiedot on annettava kuluttajien helposti ymmärtämällä ja tarvittaessa 

usealla kielellä. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011.) 

Elintarvikealan toimija on vastuussa elintarviketiedoista. Toimijan on varmistettava tieto-

jen antaminen ja niiden oikeudellisuus EU:n elintarvikelainsäädännön ja asiaan liittyvien 

kansallisten vaatimusten mukaisesti. Valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden pakolliset elin-

tarviketiedot on esitettävä pakkauksessa tai siihen kiinnitetyssä etiketissä. Pakkaamattomi-

en elintarvikkeiden elintarviketiedot toimitetaan elintarvikkeet vastaanottavalle elintarvi-

kealan toimijalle, jotta tämä pystyy tarvittaessa antamaan ne loppukuluttajalle. (Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011.) 

• Pakolliset tiedot koskevat seuraavia asioita: 

• elintarvikkeen nimi 

• ainesosaluettelo 

• allergioita tai intoleransseja aiheuttavat aineet (maapähkinät, maito, sinappi, kala, glu-

teenia sisältävät viljat jne.) 

• tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät 

• elintarvikkeen sisällön määrä 

• vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta 

• erityiset säilytysolosuhteet ja/tai käyttöolosuhteet 

• elintarvikealan toimijan tai tuontia harjoittavan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite 
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• tiettyjen lihalajien ja maidon alkuperämaa tai lähtöpaikka, jos sen ilmoittamatta jättä-

minen voisi johtaa kuluttajaa harhaan 

• käyttöohje, jos elintarvikkeen tarkoituksenmukainen käyttö ilman sitä on vaikeaa 

• juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus on suu-

rempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia 

• Elintarvikkeen nimeä, sisällön määrää ja alkoholipitoisuutta tilavuusprosentteina kos-

kevien pakollisten tietojen on oltava samassa nähtävissä olevassa kentässä 

• ravintoarvoilmoitus. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011.) 

4.4 SmartMenu -hankkeen kehitysvaiheet 

Mahdollisuuden havaitseminen 

Järjestelmiä, jotka automatisoivat jotain kuluttajille suunnattua palvelua voidaan kutsua 

palveluautomaatioksi. Tällaisilla järjestelmillä on usein kahdenlaisia käyttäjiä; kuluttajat ja 

palvelun tarjoajat tai tarjoajan edustajat. Tyypillistä palveluautomaatiotuotteille on myös 

se, että ensisijaiset käyttäjät eivät hanki kyseisiä laitteita tai järjestelmiä, vaan niitä hankkii 

tahot, jotka palveluja tarjoavat. Palveluautomaatiotuotteiden asiakastarpeiden selvittämi-

seksi ja ymmärtämiseksi pitääkin hankkia tietoja molemmilta käyttäjätyypiltä sekä tuottei-

den osto-organisaatioilta. Palveluautomaatiojärjestelmissä yhdistyvät integroituvat usein 

monissa eri muodoissa kappaletavara-automaatio ja tietotekniikka. 

Perustajaosakas on ollut vuodesta 1988 vuoteen 2010 mukana tyhjien juomapakkausten 

palautusjärjestelmien valmistamisessa ja kehittämisessä eri tehtävissä, ollen mm Bevesys 

Oy:n perustajaosakas. Perustajaosakas aloitti opinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopis-

tossa tuotantotalouden tiedekunnassa pääaineenaan teknologiayrittäjyys. Opintojen aikana 

hän pohdiskeli ja tarkkaili mahdollisuuksiaan ryhtyä uudelleen yrittäjäksi aloilla, joilla hän 

näki mahdollisuuksia ja joita hänen osaamisensa ja kokemuksensa tukisivat. Erityisesti 

uusiutuvan energian toimiala kiinnosti, mutta alan pääomatarpeet ja energiapolitiikan epä-

jatkuvuus ja ehkä epäjohdonmukaisuuskin olivat hidastavia tekijöitä yrittäjäksi lähtemiseen 

energiatoimialalle. 

Televisiossa esiteltiin vuoden 2011 loppupuolella Centria tutkimus ja kehitys Oy:ssä me-

neillään olevaa hanketta, jossa palvelurobotti toi ravintolan asiakkaille kannettavan tieto-

koneen, jolla ravintolan asiakkaat pystyivät selailemaan ravintolan ruokalistaa ja tekemään 
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tilauksen. Samasta aiheesta oli myös juttu Iltasanomissa. (Iltasanomat 2011.) Ajatus uuden 

palveluautomaatiotuotteen kehittämiseksi syntyi kun robotti korvattiin tarjoilijalla ja kan-

nettavan tietokone vaihdettiin tablettitietokoneeksi. Muutaman sähköpostin ja puhelinkes-

kustelun jälkeen ensimmäinen tapaaminen Centrialla oli sovittu. 

Kilpailutilanteen ja markkinoiden kartoitus 

Tablettimenuun liittyvän kiinnostuksen herättyä, alettiin markkinoilta etsiä vastaavia tuot-

teita, joita sitten pienenä yllätyksenä löytyikin maailmalta useampia. Kaikkiin tässä vai-

heessa löydettyihin yrityksiin oltiin yhteydessä ja kerrottiin kiinnostuksesta selvitellä mah-

dollisuudet aloittaa niiden myynti ja markkinointi Suomessa ja mahdollisesti muuallakin 

Skandinaviassa. Useista sähköposteista huolimatta vain kahdesta yrityksestä saatiin sel-

keitä vastauksia. Kartoitusvaiheessa löydettyjä yrityksiä, jotka tarjoavat digitaalisia ruoka-

listoja olivat australialainen NetStart Pty Ltd (MenuPad), amerikkalainen E la carte, intia-

lainen Azilen Technologies Ltd (eMenu) sekä israelilainen Conseptic Ltd (eMenu).  

Vaihtoehtojen pohdinta 

Vaihtoehtoisia perustamisstrategioita olivat: Centrian idean vieminen olemassa olevaan 

yritykseen jatkokehitettäväksi, valmiin kaupallisen ulkomaisen tuotteen myyminen Suo-

messa tai oman tuotteen kehittäminen Centrian konseptiprototyypin perusteella. Idean 

vieminen olemassa olevaan yritykseen ja sen jatkokehittäminen olisi ollut pienimmän ta-

loudellisen riskin tie, mutta siihen liittyvät ongelmat pitivät sitä vaihtoehtoa vähemmän 

houkuttelevana. Kokemukseni mukaan ”Not invented here” syndrooma” vaikeuttaa oleelli-

sesti tämän lähestymistavan hyödyntämistä, vaikka se olisi monessa tapauksessa kustan-

nustehokas ja riskeiltään alhaisempi tapa kaupallistaa uusia innovaatioita kuin tekemällä se 

uuden yrityksen kautta. Valmiin kaupallisen tuotteen myynti mahdollistaisi nopean alun, 

mutta se rajaisi markkinat Suomeen. Innovaation diffuusio oli, ja on edelleen, sen verran 

alussa, että liiketoiminnalle ei ehkä saataisi riittävää volyymia varsinkin, kun ohjelmiston 

hankintahinta oli aika korkea verrattuna markkinoilta arviolta saatavaan hintaan. 

Sopimusneuvottelut Centrian kanssa  

SmartMenun tuoteoikeuksien sopimusneuvotteluja haittasi epävarmuus siitä, että missä 

vaiheessa ohjelmiston konseptiprototyyppi todellisuudessa on ja kuinka paljon ohjelmistoa 
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pitää vielä kehittää, ennen kuin se on järkevästi edes kokeiltavissa Suomen markkinoilla. 

Epävarmuutta pienentämään Delitaz Oy kutsui sulautettuihin ohjelmistoihin erikoistuneen 

yrityksen tekemään analyysin ja raportin tilanteesta. Neuvotteluiden lopputuloksena saatiin 

aikaisesi aiesopimus, jossa sovittiin tuoteoikeuksien siirrosta ja siihen liittyvistä velvoit-

teista, vastuista ja kustannuksista sekä tuoteoikeuksien siirron rajoituksista sekä korvauk-

sista ja maksuista. Lisäksi sovittiin periaatteet joiden mukaan Delitaz Oy voi hankkia Cent-

ria tutkimus ja kehitys Oy:n palveluksia. Myöhemmin hankkeen edettyä, tehtiin tuoteoike-

uksista lopullinen sopimus. 

Yrityksen perustaminen ja rahoitus 

Päätös Smartmenu Oy:n perustamisesta tehtiin 12.12.2012 ja yrityksen perustamisasiakirjat 

laadittiin 14.2.2012. Yrityksen perustamisasiakirjojen laadinnassa käytettiin 

www.perustayritys.fi-sivuja, jolloin asiakirjat menivät suoraan pankkiin. Yritys perustettiin 

osakepääomalla 5.000 €. Smartmenu Oy ei kelvannut yrityksen nimeksi, joten nimeksi 

valittiin rekisteröinnin yhteydessä Delitaz Oy. Perustettavan yrityksen lukuun oli haettu ja 

saatu kehittämisavustusta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta. 

Teknologian ja tuotteen kehittäminen 

Tuotteen konseptiprototyypin kehittämisessä olivat mukana hotelli- ja ravintola-alalla pit-

kään eri tehtävissä toiminut ammattilainen ja Centria tutkimus ja kehitys Oy. Tuotteen ke-

hittämisessä on ollut mukana kaksi tietotekniikkatuotteita ja komponentteja toimittavaa 

yritystä sekä kaksi sulautettuihin järjestelmiin ja/tai kannettaviin laitteisiin erikoistunutta 

ohjelmistosuunnitteluyritystä. Tuotekehitystä on tehty jonkin verran soveltaen avointa in-

novaatiota. Ensimmäisenä pilottiasiakkaana toimi Kalajoella toimiva ravintola, jossa toteu-

tettiin ensimmäinen kenttätesti, joka kesti yhden kesäsesongin ajan. Samana kesänä järjes-

telmä asennettiin myös hankolaiseen ravintolaan, jossa oli jo aiemmin kokeiltu selainpoh-

jaista sähköistä ruokalistaa. Tuotteen kehittämisen ja kaupallistamisen aikana ravintolan 

yrittäjä on antanut arvokasta palautetta ja kehitysehdotuksia, joiden johdosta tuoteominai-

suuksien parantamisessa on alussa voitu keskittyä tuotteen ydinominaisuuksiin, säilyttäen 

yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys.  
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4.5 Älykäs ruokalista SmartMenu 

Älykäs ruokalista SmartMenu koostuu tablettimenusta ja sähköisestä tilauksenhallintajär-

jestelmästä. SmartMenu tarjoaa ravintoloille uudenlaisen mahdollisuuden asiakaspalvelun 

parantamiseen ja toiminnan tehostamiseen. Tablettimenun avulla ravintolan asiakkaille 

voidaan tarjota laajasti tietoja ravintolan tuotteista. Sillä voidaan esittää annosten kuvat, 

raaka-aineet, ravintoarvot ja allergeenit, jolloin tarjoilijoiden ei tarvitse käydä keittiöstä 

tarkistamassa, mitä kukin annos sisältää ja millaiselle ruokavaliolle annos soveltuu. Tablet-

timenun avulla voidaan suositella ruoka-annoksiin sopivia juomia ja lisäkkeitä ja näin lisä-

tä myyntiä. Listalle on helppo lisätä ja siltä poistaa erilaisia kausiluontoisia ruoka-annoksia 

tai piilottaa annoksia, jotka ovat jo siltä päivältä loppuneet. Erityisesti usein uusiutuvat 

ruokalistat ja hintatiedot on kätevää ylläpitää sähköisesti. Aktiivisella ruokalistan hallinnal-

la voidaan alentaa ravintolan hävikkiä ja siten parantaa katetta. Tablettimenun avulla vie-

raskielisten asiakkaiden palvelu helpottuu, koska ruokalista voidaan esitellä helposti useal-

la eri kielellä.  

Ravintoloiden asiakkaista yhä suuremmalla osalla on jonkinlainen rajoite ruuan suhteen. 

Tarjoilijoiden osaaminen ja muisti eivät välttämättä kaikissa tilanteissa riitä suosittelemaan 

sopivaa annosta turvallisesti kunkin ruokavalion noudattajille. Tablettimenun avulla erilai-

sia ruokavalioita noudattavat ihmiset pystyvät paremmin arvioimaan, että mitä annoksia he 

voivat syödä. Tablettimenussa on myös toiminto, jolla voi tehdä ruokavalioon liittyviä ra-

jauksia, jolloin se näyttää ainoastaan valittujen kriteerien mukaiset annokset. Tablettimenu 

tuo ravintoloiden asiakkaille lisäarvoa ja parannusta palvelun laadussa lisääntyneen ja 

ajankohtaisen tiedon ansiosta. Tablettimenuun voidaan lisätä esimerkiksi toiminto palaut-

teenantamiseen ja ajanvietetoimintoja kuten pelejä tms. SmartMenulla on myös mahdollis-

ta päivittää ravintolan kotisivuilla esitettävä ruokalista samalla kun se päivitetään tabletti-

menuihin. 

Tablettimenu voidaan laajentaa ottamalla käyttöön sähköinen tilauksenhallintajärjestelmä, 

jonka soveltamismahdollisuuksia on kaksi:  

A. Tablettimenu toimii ainoastaan interaktiivisena ruokalistana, mutta tarjoilija tekee tila-

uksen sähköisesti tarjoilijapäätteeltä.  
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B. Tarjotaan ravintola-asiakkaalle mahdollisuus tehdä tilaus itse, jolloin asiakas pystyy 

omassa pöydässään olevaa tablettimenua käyttäen tilaamaan kerralla kaiken mitä haluaa ja 

tilata myöhemminkin lisää esim. juotavaa tai pyytämään tarjoilijan paikalle. Asiakkaan 

tekemä tilaus siirtyy pöydästä ensin tarjoilijan päätteelle. Tarjoilijan varmistettua, että tila-

us on oikein ja mahdollisen täydentävän myynnin jälkeen, tilaus siirtyy sähköisesti kassalle 

ja keittiöön, jossa tilausta voidaan heti ryhtyä käsittelemään ja valmistelemaan. Tarjoilijan 

antaessa luvan tietyn pöydän tilauksen lopulliseen valmistukseen, keittiö valmistaa sen 

Järjestelmä järjestää tilaukset pöydittäin ja ruokalajeittain. Annoksen valmistuttua keittiö 

kuittaa annoksen valmiiksi ja tarjoilijapäätteelle tulee ilmoitus asiakkaille vietävissä olevis-

ta annoksista. Sähköinen tilauksenhallinta tuo sujuvuutta työntekijöiden toimintaan vähen-

tämällä turhaa liikkumista keittiön ja salin välillä. Asiakkaiden tekemät yksittäiset juoma- 

ja muut tilaukset tulevat nopeasti huomioiduiksi, kun asiakkaiden toiveet välittyvät napin 

painalluksella tarjoilijapäätteille. Tilanteenhallintaa varten kassanäkymässä on saatavissa 

tilaus-toimitusketjun tilanne pöydittäin, josta on apua esimerkiksi henkilökunnan ja vuoron 

vaihtuessa. 

SmartMenua voidaan tällä hetkellä tarjota kolmena eri versiona: kevyt versio, tablettimenu 

ja tilauksenhallinnan sisältävä älykäs ruokalista. Kevytversio on kaikkein yksinkertaisin ja 

se koostuu hallintasovelluksesta ja asiakaspäätteistä. Päätteet toimivat sähköisinä ruokalis-

toina, joista asiakas pystyy katselemaan tuotteita. Kevyt versio sopii erityisesti pubeihin, 

joissa koko juomavalikoima voidaan esittää ja ylläpitää sähköisenä lisätietojen ja kuvien 

kera, mutta valikoimaa ei tarvitse päivittäin muuttaa. Tablettimenu sisältää tablettien lisäk-

si palvelimen ja langattoman lähiverkon, jonka kautta ruokalistaa voidaan päivittää nopeas-

ti ja joustavasti joko langattoman lähiverkon alueelta tai internetin yli. Kun tablettimenu 

laajennetaan sähköisellä tilauksenhallinnalla, tarvitaan palvelimen ja asiakaspäätteen lisäk-

si tarjoilijapäätteitä, keittiöpääte, kassapääte ja mahdollisesti myös tulostin. 

Arvolupaus: 

”Lisää myyntiä, parantaa laatua, asiakaspalvelua, tuottavuutta ja kustannustehokkuutta” 

Lisämyynti toteutuu mm. tuotteen esittelyn visuaalisen, monipuolisuuden ja syvällisyyden 

(tuotetiedot, kuvat ja suositukset), tarjoilijakutsun ja tilausominaisuuden avulla. Parempi 

laatu toteutuu, koska tuotteesta voidaan antaa yksityiskohtaisemmat tiedot ja kuva, minkä 

seurauksena tulee vähemmän virheellisiä tilauksia ja sekä myyjällä että ostajalla on mah-
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dollisimman sama käsitys tuotteesta. Parempi asiakaspalvelu toteutuu mm. tuotteen esitte-

lyn syvällisyyden ja monipuolisuuden (ainesosat ja niiden alkuperä, ravinto- ja energiasi-

sältö, kuvat ja suositukset), annosten räätälöitävyyden, lyhyempien odotusaikojen ja tarjoi-

lijakutsumahdollisuuden avulla. Tuottavuus paranee kun nykyisellä henkilökunnalla voi-

daan myydä ja tuottaa enemmän tuotteita ja palveluja. Lyhyemmät odotusajat mahdollista-

vat nopeamman asiakkaiden kierron. Parempi kustannustehokkuus toteutuu mm. optimaa-

listen ostoerien kautta, hävikin vähenemisenä ja ruokalistojen painatuskulujen poistumise-

na. 

4.6 Tablettimenun kanssa kilpailevia ratkaisuja 

Tablettimenun kanssa kilpaileva käytäntö on perinteinen paperinen ruokalista ja kannettava 

kassa- tai tarjoilijapääte. Monet kassajärjestelmätoimittajat tarjoavat kannettavia selainpoh-

jaisia kassapäätteitä. Lisäksi on olemassa järjestelmiä, joissa tarjoilija tekee tilauksen erilli-

sellä tarjoilijapäätteellä. Tilaus saadaan kyllä sähköiseen muotoon ja tietoa välitettyä salin, 

kassan ja keittiön välillä tavallisesti kuitenkin vain yhteen suuntaan. Sähköisen ruokalistan 

etuja kuten kieliversioita, nopeaa päivitettävyyttä, annoskuvia jne. ei saavuteta eikä kak-

sisuuntaista tiedonvälitystä salin ja keittiön välillä, eivätkä olemassa olevat järjestelmät 

tarjoa ravintolan asiakkaalle itään uutta.  

Erityisesti Pizza- ja kebab-ravintoloissa on viime aikoina otettu käyttöön verkkokauppa-

tyyppinen toimintamalli kotiinkuljetus- ja noutokaupassa. Osassa ratkaisuja maksu suorite-

taan jo tilauksen yhteydessä, mutta yksinkertaisimmillaan verkkokaupan kautta tehdään 

ainoastaan tilaus, joka sitten maksetaan noudon yhteydessä. Väärinkäytösten välttämiseksi 

tilaamiseen saatetaan vaatia rekisteröityminen. Periaatteessa selainpohjaista verkkokaup-

paa voitaisiin soveltaa myös a la Carte- ravintoloissa joko asiakkaiden omia laitteita hyö-

dyntäen tai hankkimalla ravintolaan taulutietokoneet. 

Viimeisen vuoden aikana markkinoille on tullut useitakin ratkaisuja, joissa omalla pääte-

laitteella kuten matkapuhelimella tehdään sähköinen tilaus ja maksu. Palvelu sopii hyvin 

ns. ”take away-” ja pizza-kebab-tyyppisiin ravintoloihin.     

Sähköinen muste on tablettien kanssa kilpaileva teknologia, mutta lunastaessaan sille ase-

tetut odotukset, se alentaa älykkään ruokalistan perusmallin eli tablettimenun hankintakus-

tannuksia merkittävästi. Älykkään ruokalistan toimintojen toteutukseen vaaditaan kak-
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sisuuntaista tiedonsiirtoa. Tulevaisuudessa sähköisellä musteella/paperilla on mahdollisuus 

syrjäyttää näyttötekniikkaa digitaalisissa menutauluissa. 

4.7 Menestystekijät ja strategiat Delitaz Oy:n perustamisessa 

Yrittäjällä on aiempaa kokemusta teknologiayrityksen perustamisesta ja johtamisesta sekä 

pitkäaikaista kokemusta palveluautomaatiotuotteiden tuotekehityksestä. Kokonaan uuden 

palveluautomaatiotuotteen määrittely ja kehittäminen on vaativa tehtävä, koska asiakkaita 

ja käyttäjiä ei alussa ole, on vaan potentiaaliasia sellaisia eikä heiltä siksi saa kaikkia tarvit-

tavia tietoja tuotteen määrittelemiseksi. Vaikka kyseiset tuotteet eivät vielä tällä hetkellä 

olekaan voimakkaasti kilpaillut tuotteen elinkaaren aikaisuudesta johtuen, vastaavia tuot-

teita ollaan kehittämässä muuallakin. Tästä johtuen tuotteesta on pyritty saamaan mahdol-

lisimman kilpailukykyinen heti lanseerauksen alkuvaiheessa.  

Ravintola-alan ja ravintolan tilaus-toimitusprosessin hyvä tuntemus, sekä järjestelmän 

helppokäyttöisyys ovat olleet tuotteen kehittämisen punainen lanka hankkeen alusta lähti-

en. Kun tuotetta käyttävät sekä kuluttajat että ravintolan henkilökunta, on käyttäjien tarpeet 

ja toiveet tuotteen ominaisuuksista vaihtelevia. Tuotteen kehittämisessä on tehtävä vaikeita 

kompromisseja, jotta kehittämiskustannukset ja myyntihinta pysyvät kohtuullisina ja tuote 

luo riittävästi lisäarvoa asiakkaille ja säilyy riittävän helppokäyttöisenä, kuitenkin niin, että 

arvolupaus täytetään. Valituilla teknologia-alustoilla ja laiteratkaisuilla (Linux & Android) 

on pyritty varmistamaan tuotteen koko elinkaaren; laitteiston hankinnan, käyttöönoton ja 

ylläpidon kilpailukyky ja sen kehittyminen myös jatkossa.  

Alkuperäinen liiketoimintamalli ja muutokset  

Alkuperäiseen liiketoimintamalliin (kuva 15) ei toistaiseksi ole tehty kovinkaan paljon 

muutoksia. Kokeiluja henkilökohtaisen myyntityön toteuttamiseen ulkopuolisten resurssien 

avulla on tehty, toistaiseksi vaatimattomin tuloksin. Liiketoimintamallin päivittäminen 

tullee ajankohtaiseksi viimeistään, kun kysyntä lisääntyy ja toimituksia tehdään säännölli-

sesti, jolloin syntyy tarve ja markkinat erilaisille ylläpitopalveluille. Älykkään ruokalistan 

ja kassajärjestelmän integraatiot voivat myös luoda tarpeen liiketoimintamallin muuttami-

selle. Alkoholimainontaan on viime aikoina tullut tiukennuksia. Viinien maahantuojat, 

tukkuliikkeet ja panimot voisivat halutessaan käyttää tablettimenun markkinoinnissaan. 
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Laajemmassa mittakaavassa tablettimenun käyttö markkinointikanavana voisi myös muut-

taa liiketoimintamallia. 

 

Kuva 15. SmartMenun liiketoimintamallin luonnos. 

 

4.8 Innovaation ominaisuuksia – Case SmartMenu 

Taulutietokoneiden määrän ja käytön kehittyminen on tärkeä osatekijä arvioitaessa ja en-

nustettaessa tablettimenun diffuusiota. Kuvassa 16 sinisellä kuvaajalla esitetään kuinka 

monella prosentilla yli 18-vuotiaalla amerikkalaisella on käytössään oma taulutietokone 

(tabletti) ja punaisella kuvaajalla kuinka monessa prosentilla suomalaisista kotitalouksista 

sellainen on. Tablettien käytössä amerikkalaiset ovat selvästi suomalaisia edellä. Tablettien 

käyttö on leviämässä aikaiseen enemmistöön Suomessakin, mutta tablettikäyttöinen ruoka-

lista ei ole vielä siirtynyt innovaattorivaiheesta eteenpäin. 
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Kuva 16 Tablettien yleistyminen (Lähde: TabTimes 2015). 

 

Rogersin (2003, 15-17) esittämät viisi innovaation ominaisuutta on arvioitavissa myös 

SmartMenun tapauksessa. Tablettimenun käytöllä saavutettavissa olevan suhteellisen hyö-

dyn arvioidaan olevan korkeampi kuin miten asiakkaat sen tällä hetkellä kokevat. Se voi 

johtua siitä, että teknistä laitetta ei koeta yhteensopivaksi hyvin perinteisellä ravintolatoi-

mialalla. Tablettimenua ei kirjoittajan kokemuksen perusteella koeta kovin monimutkaisek-

si ja sen kokeiltavuus pelkkänä paperisen ruokalistan korvaajana on korkea, mutta sähköi-

sen tilauksenhallinnan osata kokeiltavuus on suhteellisen alhainen, koska sen kokeiluun 

tarvittaisiin kokonaisen järjestelmän käyttöönotto ja paljon osapuolia ja yksilöitä mukaan 

kokeiluun. Kynnys kokeilun aloittamiselle on korkea varsinkin kun otetaan huomioon 

Kaartisen ja Soinisen (2014) tutkimuksen havainnot, joita tulkitessa on kuitenkin syytä 

ottaa huomioon käytetyn järjestelmän aikainen kehitysvaihe. Tablettimenulla ja sähköisellä 

tilauksenhallinnalla saavutettujen hyötyjen havainnoitavuus ei ole kovin korkea, sillä 

myynnin kehittymistä voidaan selittää monilla muillakin seikoilla kuten suhdanteet, sää 

jne. Mikäli ravintoloitsijalla on kokemusta sähköisen ruokalistan aktiivisesta käytöstä, hän 

kykenee ottamaan huomioon useita myyntiin vaikuttavia seikkoja ja näin muodostamaan 

käsityksen tablettimenulla saavutetuista hyödyistä.  

SmartMenun tapauksessa innovaation ominaisuuksia voidaan Rogersin (2003) esittämien 

ominaisuuksien lisäksi arvioida myös Zaltman et al. (1973, 32-50) täydentämien innovaa-

tion ominaisuuksien kannalta. Tablettimenun käyttöönoton kustannukset saattavat ensi 

näkemältä vaikuttaa korkeilta, mutta hankinnan takaisinmaksuajan arvioidaan olevan alle 

kaksi vuotta. Riskejä ja epävarmuutta vaikuttaa syntyvän erityisesti tarjoilijoiden keskuu-
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dessa. Koetaan, että henkilökohtainen palvelu yritetään korvata teknisillä laitteilla, vaikka 

pyritään tehokkuuteen vapauttamalla tarjoilijan aikaa asiakkaiden palveluun edestakaisen 

juoksemisen sijasta. Innovaation leviämistä hidastaa sen alkuperä, eli se että sitä ei ole 

keksitty organisaation sisällä, lukuun ottamatta muutamaa poikkeustilannetta, joissa tablet-

tikäyttöisiä ruokalistoja on alettu kehittämään ravintoloitsijan omasta toimesta, koska 

markkinoilla ei vielä ole ollut tarjontaa. Tablettimenun onnistunut hyödyntäminen vaatii 

sitoutumista, mutta sen palautettavuus on korkea. Ravintola voi milloin tahansa palata 

käyttämään paperisia ruokalistoja ilman ylimääräisiä kustannuksia. Tablettimenu-

innovaation yksi merkittävimmistä ominaisuuksista on sen joustavuus. Sitä voidaan hyö-

dyntää monella eri tavalla myös ilman sähköistä tilauksenhallintaominaisuutta. Diffuusiota 

hidastavat monet porttivahdit, erityisesti ketjuravintoloissa. 

Innovaatiot voidaan hyväksyä tai hylätä järjestelmän yksittäisen jäsenen toimesta tai koko 

järjestelmän puolesta, joko kollektiivisella tai määräysvaltaan perustuvalla päätöksellä. 

Innovaatiopäätökset voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: Vaihtoehtoinen päätös, kollektii-

vinen päätös ja määräysvaltaan perustuva päätös. Yleisesti omaksuminen on nopeinta 

määräysvaltaan perustuvissa innovaatiopäätöksissä. Järjestelmän jäsenet saattavat kuiten-

kin kiertää määräysvaltaan perustuvia päätöksiä toteutusvaiheessa. (Rogers 2003, 28-29.)       

Tablettimenun hankinta ja käyttöönotto on yleensä määräysvaltaan perustuva päätös. Var-

sinkin suuremmissa organisaatioissa, henkilökunta saattaa toteutusvaiheessa kiertää tehtyä 

päätöstä ja näin hidastaa innovaation omaksumista. 

Mahdollisten markkinoille tulostrategioiden hahmottelemiseksi, tablettimenu-innovaatiota 

analysoitiin kirjassa ”bringing innovation to the market” esitetyllä tavalla. Organisaatiosta 

ja asiakkaasta aiheutuvien esteiden kullekin viidelle osatekijälle annettiin arvo 0-3, sen 

mukaan kuinka korkean kynnyksen alalle tuloon kyseinen osatekijä kirjoittajan mielestä 

aiheuttaa. Maksimiarvo esteen suuruudelle oli täten 15. Tarkoituksena ei ollut hakea abso-

luuttisen tarkkaa tulosta, vaan kokeilla kirjassa esitettyä menetelmää ja saada suuntaa-

antava vahvistus lähtöoletukselle, siitä mihin nelikentän lohkoon tablettimenuinnovaatio 

sijoittuu (kuva 17). Kirjoittajan kokemuksiin perustuen oletetaan, että asiakkaasta johtuvan 

esteen suuruuteen vaikuttaa se, miten tablettimenua ravintolassa halutaan käyttää. Käyttö-

tapoja on vähintään kolme ilman kassajärjestelmä integraation huomiointia. SmartMenun 

käyttötavalla ei kuitenkaan ole oleellista vaikutusta arvioin lopputulokseen, eli mihin neli-
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kentän lohkoon innovaatio sijoittuu. Käytännön toimiin tällä tiedolla sen sijaan saattaa olla 

vaikutusta. Tablettimenun käyttöönottoa vaikuttaa olevan huomattavasti helpompaa kuin 

sähköisen tilauksenhallinnan. Kuvassa 17 esitetään kirjoittajan tekemä tablettipohjaisen 

sähköisen ruokalistan suuntaa-antavaa arviointi innovaation esteistä ja siihen perustuva 

markkinoille tulostrategia Seth & Ram (1997) mukaan.  

 

Kuva 17. SmartMenun ominaisuudet ja markkinoille tulostrategia. 

 

Tietoisuus innovaatiosta syntyy massamedian ja henkilökohtaisten kanavien kautta. (Bass 

2004.)  Massamediassa ravintolatoimialan sähköisistä palveluista kertovat jutut ovat viime 

aikoina lisääntyneet. Jason Gun (2014) korostaa kirjoituksessaan erityisesti tuotteiden tie-

donsaannin merkitystä asiakkaiden ravintolavalinnoissa. Rousseaun (2011) mukaan säh-

köinen tablettipohjainen ruokalista on yksi tulevaisuuden trendeistä ravintola-alalla. Mark-

kinoille on tullut lisää uusia toimijoita (esim. Wolt ja Mobiilimenu), joka enteilee myynnin 

lentoonlähtövaiheen lähestymistä. (Agarwal, Bayus 2002.) Suomessa. Yhdysvalloissa säh-

köiseen tilauksiin ja mobiilimaksamiseen keskittyviä yrityksiä on onnistunut keräämään 

merkittäviä pääomia viimeaikaisilla rahoituskierroksillaan. 
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4.9 Kokemuksia tablettipohjaisesta ruokalistasta 

Nadria Buchanan Delawaren yliopistosta on tutkinut sähköiseen tablettipohjaiseen ruoka-

listaan liittyviä asioita vuonna 2011. Tutkimuksessa todetaan ruokalistan tärkeä merkitys 

ravintolan markkinoinnin ja myynnin välineenä ja siinä selvitetään mm. ruokalistan toimi-

vuuteen vaikuttavia seikkoja kuten sisältö, layout, värit, selkeys jne. Tutkimuksen tarkoi-

tuksena oli selvittää sähköisen tablettipohjaisen ruokalistan vaikutus tilauskokemukseen ja 

ruokalistan käytettävyyteen. Buchananin tutkimuksessa viitataan myös ravintoloitsijoiden 

kokemuksiin viinin lisääntyneestä myynnistä käytettäessä sähköistä tablettipohjaista ruoka-

listaa. (Buchanan 2011.)  

Laura Kaartinen ja Jukka Soininen Haaga Helia ammattikorkeakoulusta tekivät opinnäyte-

työnään tutkimuksen Helsingissä ravintola Kitzensissä käytössä olleesta tablettipohjaisesta 

ruoantilausjärjestelmästä aikavälillä syksy 2013 – kevät 2014. Kyseessä lienee ensimmäi-

nen Suomessa käyttöönotettu tablettipohjainen sähköinen ruokalista, jossa on mukana ti-

lauksenhallintatoiminnot. Tutkimusraportista käy ilmi, että järjestelmästä on tutkimusta 

edeltävän aikana puuttunut joitain tärkeitä toiminnallisia ominaisuuksia ja sen toiminta on 

ollut epäluetettavaa. Kun järjestelmä on toiminut, se on henkilökunnan mielestä helpotta-

nut työskentelyä ja nopeuttanut asiakaspalvelua. Teknisiksi ongelmiksi mainittiin mm. 

kosketusnäytön toimivuus, akkujen kesto ja langattoman verkon huono toimivuus. (Kaarti-

nen & Soininen 2014.) 

Buchananin (2011) tulokset lisämyynnin tekemisestä ovat linjassa SmartMenun käyttöko-

kemusten kanssa, mutta ne eroavat Kaartisen ja Soinisen (2014) tutkimuksen tuloksista. 

Kirjoittaja tulkitsee ravintola Kitzensissä tehdyssä tutkimuksessa havaittuja teknisiä on-

gelmia siten, että osa niistä on yleisiä haasteista kaikille tablettipohjaisille järjestelmille, 

mutta osa on johtunut kyseessä olevasta toteutuksesta. Akkujen kesto ja lataus ovat kaikille 

järjestelmille yhteisiä haasteita. Markkinoilla on olemassa ammattikäyttöön tarkoitettuja 

tabletteja, mutta niiden korkea hinta on toistaiseksi hidaste niiden käytölle tablettimenuna. 

Teknologian kehittymisen myötä nykyisin markkinoilla olevien kuluttajille suunnattujen 

tablettien käyttöajat ovat jo huomattavasti pidempiä kuin tutkimuksen kohteena olevien 

tablettien. Langattoman latauksen kehittyminen ja yleistyminen tulee osaltaan helpotta-

maan tablettien lataamista jatkossa. Järjestelyihin tablettien lataamiseksi tulee kiinnittää 

huomioita, jotta niiden käyttö olisi mahdollisimmat sujuvaa.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Yrittäjän taustat, osaaminen ja kokemus 

Lehtosen (1999, 85-86) mukaan osaamispohjaisen liiketoimintamahdollisuuden keksimi-

nen ja hyödyntäminen vaatii yrittäjäosaamista. Kohdeyrityksen perustajalla on instrument-

tiasentajan ja tietotekniikkainsinöörin koulutus ja hän on ollut lähes koko työuransa töissä 

startup -yrityksissä, myös ennen ryhtymistään yrittäjäksi ensimmäisen kerran. Teknisen 

koulutuksen ja aiemman työuran aikana hankittu tekninen ja projektinjohtamisosaaminen 

ovat mahdollistaneet tuotekehityshankkeen koordinoinnin.  

Mahdollisuus ja sen havaitseminen 

Tarve uusille innovaatioille voi tulla organisaation sisäisistä tai sen ulkoisista lähteistä. 

Tarve syntyy, kun yrityksen suorituskyvyssä ja sen tuloksissa havaitaan puutteita eli ha-

vaintaan suoritusvaje (Zaltmann, Duncan & Holbeck 1973, 55). Älykkään ruokalistan syn-

tymiseen ovat vaikuttaneet sekä ravintolan asiakkaiden että ravintoloitsijan tarpeet. Ravin-

tolan asiakkaalle suorituskykyvaje ilmenee eri muodossa kuin ravintolan pitäjälle. Älyk-

käällä ruokalistalla pyritään täyttämään suorituskykyvajeita ravintolatoiminnoissa sekä 

ravintoloitsija että ravintolan asiakkaan näkökulmasta. 

Kosketusnäyttötekniikan läpimurto, tablettitietokoneiden yleistymisestä johtuvat, voimak-

kaan kilpailun aikaansaama, aleneva hintakehitys, ovat mahdollistaneet tablettimenuun ja 

sähköiseen tilauksenhallintaan liittyvän innovaation kaupallistamisen. SmartMenu -

innovaatio on alun perin syntynyt, kun ravintola-alalla pitkään toimineelta ammattilaiselta, 

kysyttiin, että miten uutta teknologiaa voisi käyttää hyödyksi ravintolatoiminnassa. Henki-

lö toimii ravintola-alan konsulttina oman yrityksensä lukuun. Innovaation syntymistilan-

teessa yhdistyi yrittäjä, ravintola- ja tietotekniikka-alan osaaminen ja kokemus sekä uusi 

(mobiili) teknologia. Myös Parkin (2005) mukaan korkeateknologisen innovaation ja liike-

toimintamahdollisuuden elementit ovat yrittäjä, teknologia ja yrityksen osaaminen. 

Kyseessä oleva yrittäjä ei kuitenkaan kokenut omaavansa riittäviä materiaalisia ja immate-

riaalisia resursseja (Pihkala & Vesalainen 1990), joita olisi tarvittu innovaation eteenpäin 

viemiseksi. Yrittäjäksi aikovan, eli kirjoittajan, näkökulmasta innovatiivinen liiketoimin-

tamahdollisuus syntyi, kun ravintolan asiakkaana koettu suorituskykyvaje yhdistettiin de-
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monstroituun tapaan korjata suoritusvaje. Liiketoimintamahdollisuuden palaset (Pihkala & 

Vesalainen 1990) olivat; yrittäjäksi aikovan havaitsema suorituskykyvaje ravintolan toi-

minnoissa, Centrian demonstroima ratkaisu suoritusvajeen korjaamiseksi, tablettien kehi-

tys, kokemus palveluautomaatiosta ja yrittäjäosaaminen.  

Mahdollisuuden arviointi 

Yrittäjäksi aikova pyrkii karsimaan pois sopimattomat liiketoimintaideat sekä paranta-

maan, muuttamaan tai soveltamaan alkuperäistä ideaa siten, että siitä saisi mahdollisimman 

toimivan. Arviointi on mahdollista tehdä systemaattisesti, mutta se tapahtuu usein tilanne-

riippuvaisesti. Liiketoimintaidean arviointikriteerejä ovat etumatkatekijät, näennäinen to-

teutettavuus, hinta ja tilintekomahdollisuus. (Vesper 1990, 159-169.)  

SmartMenun liiketoimintamahdollisuuden arviointivaiheessa etumatkatekijöillä oli melko 

suuri positiivinen vaikutus mahdollisuuden kiinnostavuuteen. Näennäisen toteutettavuuden 

osalta epävarmuutena oli markkinatiedon puuttuminen, jolla tässä tarkoitetaan ensisijaisesti 

asiakkaiden todellista halua ostaa tuote ja maksaa siitä riittävä hinta, josta myös Pihkala & 

Vesalainen (1990) mainitsee. Arviointivaiheessa, useat mahdolliset asiakkaat ilmaisivat 

kiinnostuksensa uutta tuotetta kohtaan vaikuttaen arvioon myönteisesti. Tekniset epävar-

muustekijät olivat alhaiset, vaikka konseptiprototyypin toiminnot olivat vielä tuossa vai-

heessa puutteellisia. Innovatiivisten asiakkaiden suuri kiinnostus innovaatiota kohtaan sen 

julkitulovaiheessa loi mielikuvan positiivisen kassavirran mahdollisuudesta kohtuuajassa. 

Koska tuotteella on kansainväliset markkinat, voittopotentiaalin ja häviämisriskin suhde 

vaikutti sopivalta.  

Luodessaan uutta liiketoimintaa yrittäjät hyödyntävät omia materiaalisia ja immateriaalisia 

resurssejaan ja markkinainformaatiota. (Pihkala & Vesalainen 1990, 58). Markkinainfor-

maatioon kuuluu sekä kysyntä- ja kilpailu- että tarjontainformaatio (Pihkala & Vesalainen 

1990, 58). SmartMenu-hankkeen eteenpäin viemiseksi tarvittava osaaminen perustui yrittä-

jäksi aikovan koulutukseen ja kokemukseen vastaavan tyyppisen tuotteen kehittämisestä 

sekä teknologiayrityksen perustamisesta ja johtamisesta. Yrittäjäksi aikovalla oli taustois-

taan johtuen jonkin verran tarjontainformaatiota. Kysyntä- ja kilpailuinformaatiota oli 

mahdollista hankkia ja kokemusta pääoman hankkimisesta teknologiayritykseen oli ole-

massa. 
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Liiketoiminnan aloittavat, yrittäjäksi aikovat, henkilöt toimivat aggressiivisesti saadakseen 

liiketoiminnan käyntiin ja he ryhtyvät toimiin, jotta heidän liiketoimintansa konkretisoituisi 

ulkopuolisille tahoille (Carter, Gartner & Reynolds 1996). Kohdeyrityksen tapauksessa 

yrittäjäksi aikova ryhtyi konkreettisiin toimiin liiketoimintamahdollisuuden selvittämiseksi 

ja yritystoiminnan käynnistämiseksi välittömästi havaittuaan mahdollisuuden. Hän koki 

kykenevänsä ottamaan haasteen vastaan ja uskoi, että kehitettävällä tuotteella on saavutet-

tavissa kannattavaa liiketoimintaa pidemmällä aikavälillä ja päätti lähteä kehittämään ja 

kaupallistamaan syntynyttä tuoteinnovaatiota ja ryhtyä yrittäjäksi. Yrityksen käynnistämi-

seen liittyvä punninta tapahtui muutamassa viikossa mahdollisuuden havaitsemisesta (Raa-

tikainen 2006, 21). 

Yrittäjän roolit 

Pyykön (2011, 47-48) mukaan yrittäjällä on neljä roolia, jotka ovat myyjärooli, tekijärooli, 

johtajan rooli ja sijoittajan rooli. Delitaz Oy:ssä yrittäjän päätehtävä johtajan roolissa on 

ollut tuotekehityksen johtaminen, hallinnon järjestäminen ja rahoituksen hankkiminen. 

Tekijän rooliin on sisältynyt ohjelmiston testaamista ja toimitettujen järjestelmien ruokalis-

tojen syöttämistä tietokantaa jne. Myyjän rooliin on kuulunut markkinointi ja asiakasta-

paamisten yhteydessä tehdyt tuote-esittelyt sekä yhteistyökumppaneiden myynnin tukena 

toimiminen. Yrittäjä odottaa saavansa yritykseen sijoittamalleen pääomalle tuottoa tulevai-

suudessa. 

Perustamisstrategia 

Delitaz Oy:n perustamisstrategia voidaan tulkita yhdistelmänä uutta tuotetta, maantieteel-

listä siirtoa ja lisensiointia. Idea älykkäästä ruokalistasta syntyi Centriassa ilman, että oli 

tietoa markkinoilla jo olevista vastaavista tuotteista. Yrittäjäksi aikovalla ei myöskään ollut 

tietoa vastaavasta tuotteesta, ennen kuin markkinatilannetta alettiin selvittää. Globaalista 

näkökulmasta kyseessä on lähinnä rinnakkaiskilpailu tai maantieteellinen siirto, riippuen 

näkökulmasta, mutta tilannesidonnaisesti perustamishetkellä kyseessä oli uusi tuote Suo-

men markkinoilla. Lähdettiin kehittämään uutta tuotetta, jota ei vielä ollut markkinoilla. 

Franchise-avauksen sijasta päädyttiin rinnakkaiskilpailuun hyödyntämällä tutkimuslaitok-

sessa syntynyttä innovaatiota, lisensioimalla oikeudet sen jatkokehittämiseen, markkinoin-

tiin ja ”valmistamiseen”. 
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Vesperin mukaan uusi tuote on hyvin tehokas, mutta vähiten käytetty perustamisstrategia, 

koska harvoin päästään tilanteeseen, että mitään vastaavaa ei ole ollut olemassa. Yritys-

toiminnan käynnistämiseen ei välttämättä tarvita uutta tuotetta tai palvelua. Rinnakkaiskil-

pailussa vastaava tuote tai palvelu on olemassa ja yrityksen tarjoama etu liittyy joko pie-

niin eroihin tuotteessa tai palveluissa tai siihen miten se tuotetaan. Kilpailevia rinnakkaisia 

tuotteita ja palveluita tuodaan markkinoille sekä olemassa olevien yritysten että uusien 

perustettavien yritysten toimesta. Maantieteellinen siirto: Ei ole välttämätöntä ruveta fran-

chise-ottajaksi, mikäli haluaa siirtää liiketoiminnan yhdeltä maantieteelliseltä alueelta uu-

delle alueelle. Yrittäjäksi aikovan täytyy vain huomata liiketoiminta, joka toimii yhdessä 

paikassa ja keksiä keino matkia sitä niin, että se toimisi myös muualla samanlaisin ominai-

suuksin kuin itse esimerkki. (Vesper 1990 197-221.) 

Perustamisen vaiheet 

Delitaz Oy:n perustamisen ideavaihe kesti alle 3 kuukautta. Ideavaiheessa kartoitettiin tab-

lettipohjaisten sähköisten ruokalistojen kilpailutilannetta, käytiin neuvottelut SmartMenun 

tuoteoikeuksista Centria tutkimus ja kehitys Oy:n kanssa, laadittiin alustava liiketoiminta-

malli, haettiin rahoitusta ja perustettiin yritys. Perustamisvaiheessa aloitettiin tuotteen ke-

hittäminen konseptiprototyypistä kaupalliseksi tuotteeksi. Ensimmäisiä testauksia ravinto-

laympäristössä päästiin tekemään 3 kuukauden kuluttua varsinaisen tuotekehityksen käyn-

nistämisestä ja 4 kuukauden kuluttua tuotekehityksen aloituksesta testipaikkoja oli jo kak-

si. Sähköinen tilauksenhallinta ei ollut vielä mukana kokeiluissa. Tällä hetkellä yrityksellä 

on myytävä tuote, mutta se on edelleen lanseerausvaiheessa ja se kehittää tuotetta edelleen 

yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa (Koester 2009, xv-xx). Vesperin (1990) 

esittämällä 12-portaisella vaiheistuksella yritys on vaiheessa 11 ja tavoittelee pääsevänsä 

tilanteeseen, jossa sen toiminta muuttuu kannattavaksi (Vesper 1990, 96-97).  

Innovaation ominaisuudet ja diffuusion vaihe  

Suomessa tablettipohjaisen sähköisen ruokalistan käyttö on edelleen innovaattorivaiheessa. 

Buchananin (2011) mukaan Tablettikäyttöisen sähköisen ruokalistan uskotaan olevan yksi 

tulevaisuuden trendeistä ravintola-alalla. Aiempiin tutkimuksiin (Kaartinen & Soininen 

2014.; Buchanan 2011) perustuen voidaan sanoa, että toimivan tablettipohjaisen sähköisen 

ruokalistan avulla on mahdollista parantaa ravintola-asiakkaan palvelukokemusta ja tehos-

taa ravintolan toimintoja.  
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Agarwal & Bayus (2002) esittävät, että tuoteinnovaation hidas leviäminen johtuu siitä, että 

alkuvaiheessa sen toiminnot ja ominaisuudet eivät ole vielä riittävän kehittyneet. Kun uusia 

yrityksiä tulee kilpailemaan huomiosta ja tarjoamaan samantyyppisiä tuotteita markkinoille 

innovaation omaksuminen ja leviäminen nopeutuu, jonka seurauksena tapahtuu markki-

noiden lentoonlähtö. SmartMenun kanssa samantapaiseen tarpeeseen kehitetty, pizza-

kebab -ravintoloissa käytettäviä online-tilausjärjestelmiä on viime vuosina otettu käyttöön 

erittäin aktiivisesti. Online-tilausjärjestelmien toimittajia on viime aikoina tullut markki-

noille lisää ja ravintola-alalle tarkoitettujen sähköisten tilauksenhallintajärjestelmien mark-

kinoiden kasvun nopeutumisen voidaan arvella olevan lähellä.   

First mover, second mover vai smart mover? 

Hamelin (2001) mukaan uraauurtava yritys voi tehdä virheitä ajoituksessa, maksamalla 

liikaa markkinaosuuksista ja käyttämällä väärää liiketoimintamallia. Markkinoiden synty-

miseen liittyvään epävarmaan ajoitukseen voidaan varautua riittävillä pääomilla, alhaisella 

kustannusrakenteella tai niiden yhdistelmällä.  

Perustamisvaiheessa Delitaz Oy:ssä koettiin, että se oli edelläkävijän asemassa ja ensim-

mäisenä Suomen markkinoilla. Todellisuudessa näin ei ollut, vaikka uutisoinnistakin näin 

voisi ymmärtää (Iltasanomat 2011). Tuolloin kuviteltiin, että tablettipohjaisten ruokalisto-

jen markkinat aukeavat ja kehittyvät hyvinkin nopeasti. Kuviteltu edelläkävijän tai vähin-

tään nopean seuraajan asema koettiin houkuttelevaksi ja se vaikutti yrittäjäksi aikovan pää-

tökseen tarttua tilaisuuteen mahdollisimman nopeasti. Ekhardtin (2003) mukaan mahdolli-

suusikkuna on auki rajallisen ajan. Haasteena on edelleen arvioida, että missä vaiheessa 

ravintoloitsijat alkavat hankkia ja käyttää sähköisiä tablettipohjaisia ruokalistoja ja sovittaa 

strategiansa, suunnitelmansa ja päivittäisen toimintansa sen mukaan. Alalle tulon kynnys ei 

ole kohtuuttoman korkea, koska sähköisen tablettipohjaisen ruokalistan päätoiminnot ja 

toteuttamiseen tarvittava teknologia eivät ole suojattavissa patentein, laitteistoa on kaupal-

lisesti hyvin saatavissa ja sen ominaisuudet kehittyvät nopeasti kilpailun johdosta. Markki-

noiden kunnolla synnyttyä ja avauduttua kilpailukykyisen tuotteen, sopivan liiketoiminta-

mallin ja oikeiden yhteistyökuvioiden, kuten teknologiapartnerit ja jakelutiet, merkitys 

korostuvat. Yrityksessä on pyritty pysymään markkinoille tunkeutumiskäyrällä mahdolli-

simman optimaalisesti, kehittämään ja säilyttämään aikaisin liikkeellä olijan etuja, välttä-



95 

 

mään virheitä ajoituksessa ja maksamasta liikaa markkinaosuuksista. Liiketoimintamallia 

tarkastellaan tilanteen mukaan ja yhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan.  

Strategiat ja niiden kehittäminen 

Mikroyrityksessä ”strategiaoppien” noudattamisen vaatii melkoisesti soveltamista. Delitaz 

Oy:n toteutunutta strategiaa markkinoille tulovaiheessa kuvaa parhaiten niche -strategia, 

jossa tavoitellaan rajallista kasvua suppeilla markkinoilla ja jossa myydään korkealuokkai-

sia niche -tuotteita ja tarjotaan erinomaista asiakaspalvelua. Aiottuna strategiana voisi olla 

myydä laajoille markkinoille harvoin ostettavia tuotteita. (Mc Dougal et al. 1990.) Mo-

lemmissa niche –strategioissa kasvumahdollisuudet ovat rajoitetut. Strategiakellosta katsot-

tuna yrityksen tällä hetkellä noudattama strategia on lähellä hybridistrategiaa. Kilpailuedun 

lähteenä on kyky tuottaa asiakkaalle korkea lisäarvo alhaisin kustannuksin. (Johnson et al. 

2009, 150-155.) Carter et al. (1994.) kehittämän strategia-arkkityyppimallin mukaan yri-

tyksessä noudatetaan ”Laadunkannattajat -strategiaa”, jossa kohdemarkkinasegmentti on 

kapea, myydään korkeaa teknologiaa ja palvellaan asiakkaita erinomaisesti. Delitaz Oy:ssä 

on valittu kapea markkinasegmentti ja sen fokus on tuotteessa, ei markkinoinnissa. 

Markkinoille tulostrategia 

Innovaation leviämisen esteisiin perustuvan arvioinnin perusteella, tablettimenun ominai-

suuksiin sopivin markkinoille tulostrategia SmartMenun tapauksessa on ”poimi ja puolus-

ta”.  Sen mukaan mennään kapeaan markkinarakoon ja tuote räätälöidään asiakkaalle mah-

dollisimman hyvin. Aikaisena liikkujana toimimisesta on etua markkinoille tunkeutumises-

sa. Kilpailijoiden tuloa markkinoille on seurattava ja oltava valmis tarkastelemaan myös 

uusia markkinasegmenttejä mihin mennä. (Set & Ram 1987, 183-198.)  

Keinoja markkinoille pääsyn nopeuttamiseksi 

Tablettimenun ja sähköisen tilauksenhallinnan markkinoille pääsyä hidastaa yrityksestä 

johtuvat resurssiesteet ja asiakkaasta johtuvat tapa-, arvo- tottumus- ja riskiesteet. Markki-

noille pääsyn nopeuttamiseksi resursseiltaan pienen yrityksen ratkaisumalleja Seth & Ra-

min (1987) mukaan ovat teknologian lisensiointi, yhteistyö muiden alalla toimivien yritys-

ten kanssa, tavoitteena saada aikaan alalle standardi ja pääomasijoittajan mukaan ottami-

nen yritykseen. Arvoesteiden ylittämiseksi voidaan asiakkaalle tarjota poikkeuksellisen 
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hyvää suorituskykyä tai alentaa tuotantokustannuksia ja siirtää siitä saatu hyöty asiakkaal-

le. Tuote voidaan myös pyrkiä asemoimaan uudelleen suhteessa korvaaviin tuotteisiin. 

Muita ratkaisuvaihtoehtoja asiakkaasta johtuvien esteiden ylittämiseksi ja innovaatioiden 

markkinoillepääsyn nopeuttamiseksi ovat ilmainen kokeilu, referenssiasiakkaiden antamat 

suositukset ja todistukset, järjestelmän integrointi olemassa olevaan tuotteeseen, paketointi 

osaksi laajempaa kokonaisuutta ja järjestelmänäkökulman luominen. (Set & Ram 1987.)              

Alusta asti on ollut selvää, että sähköisen tilauksenhallinnan laajamittaiseksi hyödyntämi-

seksi tarvitaan kassajärjestelmäintegraatio. Kassajärjestelmäintegraation toteuttamista on 

pidetty lähinnä teknisenä rutiinisuorituksena, mikäli riittävä tahtotila järjestelmien kehittä-

jäosapuolilla on olemassa ja asiakas on valmis maksamaan järkevän hinnan saamastaan 

lisäarvosta. Ensimmäinen toteutus ja kokemus sitä tukevat tätä oletusta. Tablettipohjaisille 

sähköisille ruokalistoille ilman tilauksenhallintaa on myös olemassa omat markkinansa, 

joita on perusteltua yrittää hyödyntää.  

Fokusstrategia 

Gartnerin et al. (1999) mukaan uudet yritykset, jotka fokusoituivat räätälöityihin tuotteisiin 

tai palveluihin eli noudattivat niche -strategiaa, selviytyvät muita paremmin. Keskittymi-

nen yksinomaan sähköisen tablettipohjaisen ruokalistan kehittämiseen, toimittamiseen ja 

räätälöintiin Suomessa, tarkoittaisi hyvin pitkälle nykymuotoisen toiminnan jatkamista. 

Myynnin kehittyminen perustuisi uuden tuotteen diffuusioon ja sen kehittämiseen tarve-

pohjaisesti resurssien suomissa rajoissa. Neljä toimijaa hallitsee merkittävän osaan Suomen 

ravintoloiden kassajärjestelmien toimittamisesta ja ylläpidosta. Jotta tilauksenhallinnan 

sisältäville integroiduille järjestelmille saadaan riittävän iso markkinapotentiaali Suomessa, 

olisi pyrittävä yhteistyöhön useamman kuin yhden kassajärjestelmätoimittajan kanssa. 

Hybridistrategian piirteitä 

Johnson et al. (2009) mukaan hybridistrategiaa käytetään markkinoille tulostrategiana 

markkinoilla joilla, joilla on jo toimijoita. Tuotetta on kehitetty ja kaupallistettu hyödyntä-

en verkostoa, jolla on tarvittava tekninen ja toimialaosaaminen sekä riittävä kokemus ja 

kapasiteetti vastata markkinoiden tarpeeseen markkinoiden kunnolla avautuessa. Delitaz 

Oy:n pyrkimys on ollut saavuttaa mahdollisimman hyvä kustannustehokkuus ja joustavuus 

perustuen omaan kokemukseen, verkostoitumiseen ja avoimeen innovaatioon. Kustannuk-
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sellisista syistä tuotteessa on käytetty avointa lähdekoodia ja tablettialustaksi on valittu 

Android.  

Markkinoiden laajennus 

Laajoille markkinoille suuntautuvassa niche -strategiassa myydään laajoille markkinoille 

harvoin ostettavia tuotteita (Mc Dougal et al. 1990). Markkinoiden laajentaminen Suomen 

ulkopuolelle on lyhyellä tähtäimellä mahdollista keskittymällä sähköisen tablettipohjaisen 

ruokalistan perusversion eli tablettimenun markkinointiin ja myyntiin jakelijapohjalta. Ti-

lauksenhallinnalla varustetun ja ravintolan kassajärjestelmään integroidun järjestelmän 

myynti ja markkinointi kansainvälisesti vaatii joko integroinnin toteutusta kansainvälisesti 

toimivien kassajärjestelmätoimittajien kanssa, olemassa olevien yhteistyökuvioiden kehit-

tymistä syvällisemmiksi tai sellaisten jälleenmyyjien löytymistä kohdemaasta, että integ-

rointi pystytään toteuttamaan heidän kanssaan yhdessä. Käytännössä tämä tarkoittaa koh-

demaassa paikallisen PC-pohjaisen kassajärjestelmäohjelman kehittäjää/toimittajaa. 

Tuotelaajennus 

Set & Ram (1987) mukaan Poimi ja puolusta -strategiaa noudatettaessa kilpailijoiden tu-

loa ei pidä aliarvioida, vaan on tärkeää tarkastella myös uusia markkinasegmenttejä, joihin 

mennä ja etabloitua. Mahdollisia tuotelaajennuksia, jotka perustuvat sähköistä ruokalistaa 

varten kehitetyn ohjelmiston laajempaan hyödyntämiseen, ovat toistaiseksi mm. itsepalve-

lukioskit pikaruoka- ja liikenneravintolakäyttöön sekä karaokekappaleiden sähköinen tila-

usjärjestelmä. Karaokekappaleiden sähköisiä tilausjärjestelmiä on jo olemassa markkinoil-

la, samoin itsepalvelukioskeja on kokeilukäytössä ainakin suurimmissa hampurilaisravinto-

laketjuissa ja joissain liikenneravintoloissa. Pizza-kebab-ravintoloiden käyttämät online-

ratkaisut, joissa hyödynnetään asiakkaiden omia päätelaitteita, muodostavat suuren ole-

massa olevan markkinasegmentin, jossa yhdellä toimijalla on tällä hetkellä erittäin suuri 

markkinaosuus. Delitaz Oy on rekisteröinyt verkkotunnukset menu-online.fi, menuonli-

ne.fi ja smartkaraoke.fi. Alkuvaiheessa myös pikaruokapaikat nähtiin potentiaalisina asi-

akkaina älykkäälle ruokalistalle, mutta kyseistä segmenttiä varten ajateltua tuotevarianttia, 

itsepalveluautomaattia, ei toistaiseksi ole lähdetty kehittämään mm. siihen liittyvien mer-

kittävien hyväksyntäkustannusten johdosta.  
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Hampurilais-, pizza-, kebab- ja liikenneravintoloissa käytetään merkittävä määrä menutau-

luja, jotka nykytrendin mukaan ovat muuttumassa digitaalisiksi. Samoin päivittäistavara-

myymälöissä, joissa on liha- ja kalatiski, tarjoaa digitaalinen menutaulu merkittäviä etuja 

verrattuna liitutauluun. Menutauluissa tarvittavaa teknologiaa ja tuotteita on saatavilla, eikä 

tarkoitusta varten ole välttämättä perusteltua kehittää omaa ohjelmistoa, vaan valita mark-

kinoilta mahdollisimman tarkoituksenmukainen tuote, jonka ominaisuudet ja hinta ovat 

optimaaliset kyseiseen käyttötarkoitukseen. Mahdollista markkinoille menoa varten Delitaz 

Oy:ssä on tutustuttu useaan kilpailukykyiseen tuotteeseen. 

Strategiset allianssit 

Organisaatiot pyrkivät edistämään omaa hyvinvointiaan kontrolloimalla tai tekemällä yh-

teistyötä muiden organisaatioiden kanssa strategisten kuvioiden ja yhteisten strategioiden 

kautta verkostoissa ja alliansseissa. Strategisten liittoutumien muotoja ovat mm yhteinen 

markkinointi ja ilmoittelu, tutkimus ja tuotekehitysyhteistyö, vuokrauspalvelusopimukset, 

yhteinen jakelutie, teknologin siirto, yhteistyössä tarjoaminen, ristiin valmistaminen, re-

surssien hyödyntäminen ja ristiin lisensiointi. (Mintzberg et. al. 2005, 260.) 

Markkinoiden ollessa vasta syntymässä tablettipohjaisille sähköisille ruokalistoille, vaikut-

tavat yhteistyömahdollisuudet samalla alalla jo toimivien yritysten kanssa toistaiseksi vä-

häisiltä. Usko omaan tuotteeseen ja kasvaviin markkinoihin pitää yllä monia rinnakkaisia 

hankkeita. Kilpailijoiden poisostaminen ei ole perusteltua markkinoiden kehityksen tässä 

vaiheessa. Sen sijaan erilaiset yhteistyökuviot sähköisiä ruokalistoja lähellä olevien tuot-

teiden toimittajien, kuten kassajärjestelmätoimittajien, kanssa muodostavat potentiaalisen 

mahdollisuuden strategiseen yhteistyöhön. Haasteena on löytää toimintamallit, jotka mah-

dollistavat useamman strategisen partnerin, ellei sitten löydy niin laajalla alueella toimivaa 

kumppania, että yhteistyö sen kanssa yksin riittää muodostamaan riittävän markkinapoten-

tiaalin tablettipohjaisille sähköisille ruokalistoille yhden toimijan toimesta. Digital Signa-

ge-toimittajat ovat sekä potentiaalisia alalle tulijoita että yhteistyökandidaatteja. Potentiaa-

lisia yhteistyökumppaneita voisivat olla myös sellaiset ulkomaiset kassajärjestelmätoimit-

tajat, joilla on oma ohjelmisto ja joilla on resursseja panostaa ohjelmistokehitykseen sekä 

hieman samantyyppisiä tuotteita kehittävät ja vastaavaa teknologiaa hyödyntävät, valmis-

tavat yritykset, kuten esimerkiksi vuoronumerojärjestelmät ja elektroniset hintanäytöt. 
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Lisensiointi 

Teknologian lisensiointi voidaan ajatella joko strategiaksi tuotteen saamiseksi markkinoille 

nopeammin ja markkinoiden laajentamiseen (Set & Ram 1987) tai riskien alentamisstrate-

giaksi, jolloin oman tuotteen kehittämisen ja valmistamisen sijaan ryhdytään franchise-

ottajaksi (Shepherd, Douglas & Shanley 2000). Mikäli Delitaz Oy toimisi lisenssin myön-

täjänä, olisi luonteva lisenssin ottaja esimerkiksi kassajärjestelmäohjelmistoja kehittävä 

yritys. Lisenssin ottajana Delitaz Oy:n mahdollista mm. alentaa tuotekehityskustannuksia 

ja uutuutta tuotannossa (Shepherd, Douglas & Shanley 2000). Oman tuotemerkin käyttö 

olisi mahdollista ilman omaa tuotetta ns. ”white labeling” konseptia hyödyntäen. 

Selviytyminen 

Ciavarellan et al. (2004.) mukaan, yrittäjän persoonallisista ominaisuuksista ainoastaan 

yrittäjän tunnollisuudella on positiivinen vaikutus yrityksen selviytymiseen. Yrittäjän 

avoimuudella uusille kokemuksille on havaittu olevan pieni negatiivinen vaikutus selviy-

tymiseen. Delmar & Shane (2004) toteavat, että aiempi kokemus yrityksen käynnistämises-

tä, liiketoimintasuunnitelman olemassa olo ja yrittäjän toimet, joilla luodaan sosiaalisia 

suhteita sidosryhmiin parantavat yrityksen selviytymismahdollisuuksia.  

Delmar & Shane (2004) mukaan toimet, joita yrityksessä tehdään sen lailliseksi julistami-

seksi sidosryhmille parantavat yrityksen mahdollisuutta selvitä ensimmäiset 30 kuukautta. 

Toimet SmartMenu-hankkeen laillistamiseksi aloitettiin pian mahdollisuuden havaitsemi-

sen jälkeen. Neuvottelut tuoteoikeuksista Centrian kanssa, rahoituksen haku ja yrityksen 

perustaminen tapahtuivat n. 3 kk sisällä mahdollisuuden havaitsemisesta. 

Kasvualalla toimivat yritykset selviytyivät muita paremmin samoin kuin yritykset, jotka 

käynnistetään yrittäjätiimin omilla resursseilla ja valmiiksi saatavissa olevilla varoilla. 

(Gartner, Starr & Bhat 1999.)  Strategisesta näkökulmasta katsottuna, keskittyminen räätä-

löityihin ratkaisuihin, vaikuttaisi olevan suositeltava strateginen valinta Delitaz Oy:lle.  

Kuolleisuusriskiä kasvattaa uutuuden rasite, joka koostuu uutuudesta markkinoille, tuotan-

nossa ja yrittäjätiimille. Ajan kuluminen lisää selviytymisen todennäköisyyttä. Aika alen-

taa uutuuden riskiä kaikilla kolmella osa-alueella. Asiakkaan kokeman uutuuden aiheutta-

mien riskien alentamisen keinoja ovat: tiedon jakaminen ja ilmoittelu ilman, että on väli-
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töntä odotusta myynnistä ja yritys voi pyrkiä pääsemään markkinointisopimukseen mark-

kinoilla olevan yrityksen kanssa, toimia sen sateenvarjon alla tai perustamalla sen kanssa 

yhteisyritys. Suunnanmuutoksista aiheutuviin riskeihin voidaan varautua laatimalla erilai-

sia strategioita yhteistyökuvioiden luomiseksi eri yritysten kanssa kuten lisensiointi val-

mistuksen sijaan, omaisuuden vuokraaminen ostamisen sijaan, tyytymineen hitaampaan 

kasvuun, pyrkimällä markkinointisopimuksiin tunnettujen yritysten kanssa, ryhtymällä 

franchise-ottajaksi oman itsenäisen liiketoiminnan sijaan (Shepherd, Douglas & Shanley 

2000.) Delitaz Oy on toiminut jo yli 3 vuotta. Asiakkaan kokema uutuus on muodostanut 

sille merkittävä riskin, jonka alentamiseksi on mm. pyritty pääsemään markkinointisopi-

muksiin tunnettujen yritysten kanssa.    

Osaamiseen kehittymiseen tarvitaan aikaa ja rahaa, jolloin uutuus nostaa kuolleisuusriskiä. 

Uutuus yrittäjätiimille sisältää myös kykyä toimia vähäisellä organisaatiolla ja epävarmuu-

den valitessa. (Shepherd, Douglas & Shanley 2000.) Delitaz Oy:n perustajan yrittäjäkoke-

muksesta on ollut hyötyä ulkopuolisen osaamisen hyödyntämisessä tuotteen kehittämises-

sä. Yrittäjäkokemus auttoi myös yrityksen käynnistämiseen ja hallintoon liittyvissä asiois-

sa, koska yrittämiseen liittyvät perustiedot oli jo olemassa.   
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6 POHDINTA 

Kirjallisuuskatsauksessa tutustuttiin liiketoimintamahdollisuuden syntymiseen ja yrittäjän 

rooliin sen hyödyntämisessä. Lisäksi perehdyttiin yrityksen perustamis- ja markkinoille 

tulo -strategioihin sekä innovaation diffuusioon. Tapaus-osuudessa perehdyttiin kohdeyri-

tyksen perustamisen vaiheisiin, toimintaympäristöön, tuotteeseen ja liiketoimintaan. Teori-

aa verrattiin kohdeyrityksen kehitykseen ideasta yritykseksi ja etsittiin keinoja yrityksen 

kehittämän innovatiivisen tuotteen saamiseksi nopeammin markkinoille. Lisäksi luonnos-

teltiin näkökulmia ja vaihtoehtoja kohdeyrityksen tuote- ja markkinastrategian tarkistami-

seksi. Johtopäätöksinä kuvattiin yhden liiketoimintamahdollisuuden kehittyminen ideasta 

tuotteeksi ja teknologiayritykseksi ja esitettiin keinoja tuotteen markkinoille saamisen no-

peuttamiseksi ja mahdollisia strategisia vaihtoehtoja. Johtopäätöksiä on soveltuvin osin 

tarkoitus käyttää kohdeyrityksen liiketoimintasuunnitelman päivitykseen.  

Aiheenvalinta oli yritystoimintaan mukaan lähtemisen takia itsestään selvä ja erittäin mie-

lenkiintoinen. Haasteita aiheen valinnassa aiheuttivat sopivan näkökulma löytäminen ai-

heeseen, aiheen rajaus ja tutkimusmenetelmä. Oman yrityksen ja innovaation tutkiminen 

osoittautuivat haasteellisemmaksi, kuin mitä alun perin kuvittelin. Pääpaino tutkimuksessa 

oli löytää käytännönläheisiä ”neuvoja” mikroyrityksen strategiseen suunnitteluun laajasti 

ymmärrettynä. Tutkimuksen aihe oli laaja, mistä johtuen mukaan otettujen lähteiden määrä 

kutakin aihealuetta kohti jäi pieneksi. Työn rajauksen olisi voinut alussa tehdä selkeämmin 

ja jättää joitain osa-alueita työstä pois. 

Työn menetelmänä oli tapaus- kehittämis- ja toimintatutkimuksen yhdistelmä. Työssä ei 

pyritty yleistettävyyteen eli ulkoiseen validiteettiin, vaikka teoria on mielestäni melko hy-

vin yleistettävissä aloittaviin teknologiayrityksiin. Toiminta-/kehittämistutkimuksen tulok-

sia, eli haluttuja muutoksia, lähdetään vasta toteuttamaan, joten työn luotettavuutta ei siltä 

osin voida vielä tässä vaiheessa arvioida. Kohdeyritystä koskevat faktatiedot ovat luotetta-

via, koska ne ovat peräisin siltä, jota ne koskevat ja ovat tarkastettavissa. Työn luonteesta 

johtuen, objektiivisuutta ei saavuteta ja sen uskottavuuden eli reliabiliteetin arviointi on 

haasteellista. Osa toimintaympäristöön, lähinnä ravintolalukumääriin liittyvistä tiedoista on 

jonkin verran virheellisiä niiden vanhentumisesta johtuen. Virheet eivät ole kuitenkaan ole 

niin suuria, että niillä olisi oleellista vaikutusta markkinoiden segmentointiin tai kokonais-
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markkinoiden suuruuteen. Uudempaa markkinatietoa on hankittavissa kaupallisesti esi-

merkiksi Taloustutkimukselta. Toimialan kilpailutilannetta ei työssä tarkoituksella esitetä.   

Työn tulosten luotettavuuteen vaikuttavat teoreettisen tarkastelun laajuus ja sen tapauskoh-

tainen tulkinta. Esimerkiksi rahoituksen vaikutusta selviytymiseen ei erikseen tutkittu. Kir-

jallisuuskatsauksessa läpikäydyn aineiston perusteella voitaisiin kuitenkin päätellä, että 

uuden yrityksen selviytymismahdollisuudet paranevat, jos yrityksellä on paljon omanpää-

omanehtoista rahoitusta. Kirjallisuuskatsauksen tutkimuksissa osassa mitattiin yrityksen 

selviytymistä ja osassa menestystä. Selviytyminen ja menestyminen ovat eri asioita. Mu-

kaan otetuilla lähteillä ja käytettävillä mittareilla on vaikutusta tutkimuksen tuloksiin, tul-

kintaan ja luotettavuuteen. Työn tekijältä on voinut jäädä löytämättä lähteitä, joiden muka-

na oleminen olisi vaikuttanut työn tuloksiin.  

Jatkotutkimusmahdollisuuksia on monia riippuen siitä miten käsite ”new venture” ymmär-

retään ja rajataan ja mistä näkökulmasta asioita tarkastellaan. Esimerkiksi yrittäjäksi aiko-

villa, korporaatioiden johtajilla, yhteiskunnan hallinnoimilla yritystuki- ja kehitysorgani-

saatioilla, julkisilla rahoittajilla ja pääomasijoittajilla on kaikilla erilainen näkökulma ai-

heeseen. Yhteinen tekijä niille on luultavasti tarve saada työkaluja omaan toimintaansa. 

Yrittäjäksi aikovan näkökulmasta mahdollisuuden onnistunut arviointi ja yrityksen selviy-

tyminen ovat ehkä kriittisimpiä osa-alueita, joista olisi hyvä tietää lisää. Välttämättä ei ole 

niin tärkeää menestyä maksimaalisesti, kuin välttää totaalinen epäonnistuminen. Pääomasi-

joittajan näkökulma on erilainen, koska siinä vaiheessa yrittäjä on jo tarttunut tilaisuuteen, 

aikaa kulunut ja riski alentunut, jolloin voidaan paremmin keskittyä kasvumahdollisuuksi-

en arviointiin. Tutkimuksen kohteena voisi olla liiketoimintamahdollisuuksien arviointi ja 

arviointimenetelmät. Ensimmäisessä vaiheessa verrattaisiin hylättyjä ja hyväksytyksi tul-

leita liiketoimintamahdollisuuksia. Mitä valintakriteerejä yrittäjät ovat ensisijaisesti käyttä-

neet ja mitkä piirteet havaitussa liiketoimintamahdollisuudessa johtavat positiiviseen pää-

tökseen arviointivaiheessa, mutta epäonnistumiseen mahdollisuuden hyödyntämisessä. 

Kirjoittajan mielestä ja yrityksen nykyisistä lähtökohdista tutkimus, tyyliin Agarwal & 

Bayus (2002), jossa tutkittaisiin innovaation markkinaevoluutiota keksinnön syntymisestä 

kaupallistamisen kautta myynnin lentoonlähtöön, kannettavien- ja ohjelmistotuotteiden 

osalta, olisi erittäin mielenkiintoinen, samoin kuin vastaava tutkimus keskittyen ravintola-

alaan liittyviin teknologiin innovaatioihin.   
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