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Knowledge Management Orientations are needed in the use of Big data technolo-

gy by small retail firms in their Customer Knowledge Management. A vision of the 
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täänkin vähäisistä resursseista. Huonoa omatuntoa olen paikannut toivomuksella 

siitä, että graduni sisältö ja tulokset olisivat aidosti yritystäni ja pienyrittäjäkollegoi-

tani palvelevia. Aihe osoittautui itselleni niin innostavaksi, että sen työstäminen 
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gradu”. 
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1 JOHDANTO 

Vähittäiskaupan kokema murros tapahtuu osana laajempaa tietoyhteiskunnan 

murrosta. Internet ja digitaalisuuden kehitys on nostanut tietotalouden ja sähköi-

sen liiketoiminnan perinteisten liiketoimintamallien rinnalle tai niiden sijaan. Eläm-

me tietoyhteiskunnassa, jossa kehityksen painopiste on siirtymässä palveluihin, 

joita tuotetaan tietoa hyödyntämällä (VNK 2013). Viestintäteknologian kehitys ja 

kulutustottumusten muutos on vaatinut kaupankäyntiin ja markkinointikäytäntöihin 

rajua muutosta viime vuosikymmenien aikana. ”24/7 –kuluttaja” kykenee ja haluaa 

etsiä, kysyä, keskustella, valittaa, ostaa ja maksaa verkossa ja mobiililaitteilla. Jot-

ta markkinoija kykenee tarjoamaan sekä asiakkaalle että yritykselle tehokkaalla 

tavalla relevanttia, usein personoitua tietoa ja koukuttavan kokemuksen, on syväl-

linen asiakastiedon hallinta tullut entistä kriittisemmäksi tekijäksi markkinoinnissa. 

(Bettiol et al. 2012, s. 226).  

Big data on ilmiö, joka on vuodesta 2011 lähtien herättänyt maailmalla valtavaa 

kiinnostusta yrityksissä ja julkishallinnossa sekä noussut vähitellen puheenaiheek-

si myös julkisessa keskustelussa Suomessa. Big data –teknologian yhdessä sa-

manaikaisesti kehittyvien automatiikan, robotiikan ja keinoälyn kanssa sanotaan 

muuttavan perustavalla tavalla talouden rakenteita ja toimintatapoja valtioiden, 

yritysten ja yksityishenkilöiden tasolla (Alanko & Salo 2013; McAfee & Brynjolfsson 

2012; VNK 2013). McKinsey Global Instituutin raportissa “Game changers: Five 

opportunities for US growth and renewal” (Lund et al. 2013) on Big data nimetty 

yhdeksi viidestä merkittävimmästä mahdollisuudesta kasvattaa USA:n bruttokan-

santuotetta ja työn tuottavuutta. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 

(Linturi et al. 2013) Big data yhdessä avoimen datan kanssa on sadan sellaisen 

tuoreen teknologia-alueen tai teknologisen ratkaisun listalla, jotka näyttävät avaa-

van maailmaa mullistavia näkymiä. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa (VNK 

2013) mainitaan avoimen tiedon (open data) ja suurien tietovarantojen (Big data) 

kehityksen hyödyntämisen avaavan paljon mahdollisuuksia osana digitaalitalou-

den laajaa murrosta. 

Ympäristössä, jossa bruttokansantuote kasvaa hitaasti, ja samanaikaisesti kulutta-

jat sekä tavarantoimittajat luovat hinnoitteluun painetta, vähittäiskauppiaiden täytyy 
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kilpailla rajusti varmistaakseen selviämisensä ja relevanssinsa. Teknologian ja 

ympäristön jatkuviin muutoksiin sekä voimakkaaseen globaaliin kilpailuun ovat 

parhaiten pystyneet vastaamaan mittasuhde-etua ja isoja henkilöstöresursseja 

hyödyntävät suuret kansainväliset yritykset. Näiden yritysten menestysstrategian 

resepteiksi on tieteellinen tutkimus tarjonnut vahvaa markkina- ja asiakasorientaa-

tiota (Elg 2002; Narver & Slater 1990; Slater & Narver 1994 ja 2000), tiedolla joh-

tamista (Grant, 1996b; Brynjolfsson et al. 2011) sekä yrittäjämäistä asennetta 

(Rauch et al. 2009; Wiklund & Shepherd 2005; Soininen et al. 2012). Nämä stra-

tegiset orientaatiot voivat toimia myös ajureina Big data –teknologian nopealle 

hyödyntämiselle ja uusien kilpailuetujen saavuttamiselle. Vähittäiskauppa on yksi 

niistä toimialoista, joissa on selkeimmin nähtävissä Big data –teknologian hyödyn-

tämiskohteita. Yritykset, jotka pystyvät yhdistämään toimialan asiantuntemuksen 

datatieteiden hallintaan, tulevat tehostamaan kilpailumahdollisuutensa niiden kus-

tannuksella, jotka eivät tähän tulevina vuosina ryhdy (Lund et al. 2013; McAfee & 

Brynjolfsson 2012).  

Euroopan komission 2008 käynnistämän Small Business Act –aloitteen yhtenä 

tavoitteena on edistää digitaalitalouden osaamista pk-yrityksissä (Euroopan ko-

missio 2011). Pk-yritykset luovat perustan sekä Suomen että EU:n talouselämälle, 

sillä niiden osuus kaikista yrityksistä on yli 95 % ja ne työllistävät noin kaksi kol-

masosaa työvoimasta (Elinkeinoelämän keskusliitto 2013). Kansantalouden kan-

nalta kaupan ala on yhteiskunnan tärkeä tukijalka, tuottaen 10 prosenttia BKT:sta 

(Kaupan liitto 2015). Toimivilla kotimarkkinoilla on sanottu olleen tärkeä osuus 

1990- ja 2000- lukujen lamoista selviytymisessä, ja nyt 2010-luvun taantumaa ei 

ole pystytty selättämään kotimaisen kysynnän supistumisen vuoksi (Pohjola 2015). 

Pienet vähittäiskaupat ovat tärkeä osa toimitusketjua, minkä lisäksi niillä on havait-

tu olevan useita tärkeitä sosioekonomisia rooleja alueellisissa yhteisöissä (Clarke 

& Banga 2010). Yhdessä ne ovat merkittävä työllistäjä kotimarkkinoilla sekä suo-

raan että välillisesti tarvitsemiensa yrityspalveluiden kautta. Pienyritykset pystyvät 

joustavuutensa ansiosta havaitsemaan ja täyttämään markkinarakoja sekä erilais-

tamaan palveluaan vastaamaan monenlaisten asiakkaiden tarpeita, minkä vuoksi 

niillä on myös tärkeä rooli vähittäiskaupan innovaattorina ja tulevien kasvupotenti-

aalien ja markkinamuutosten havaitsemisessa (Smith & Sparks, 2001). 
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Rynyan & Droge (2008, s. 85) esittää keskeisimmäksi tekijäksi pienten vähittäis-

kauppiaiden selviytymisessä sen ymmärtämisen, miksi ydinmarkkinat eli paikalliset 

kuluttajat ostavat tai eivät osta paikallisesti. Big data –teknologia voi tarjota tähän 

kysymykseen tarkemmin, laajemmin, monipuolisemmin ja reaaliaikaisemmin vas-

tauksia kuin nykyisin käytettävät markkinatutkimukset tai perinteinen CRM. Big 

data –käsitteessä on kyse datan keräämisen ja analysoinnin kautta uuden tiedon 

luonnista ja sen hyödyntämisestä päätöksenteossa ja eri toiminnoissa (Chen et al. 

2012; Milolidakis et al. 2013). Tältä osin Big datan prosessit sisältyvät tietojohta-

misen prosesseihin (Alavi & Leidner 2001). Big dataa ei kuitenkaan synny ilman 

ICT-teknologiaa, eikä sitä voida käsitellä ilman uutta, vasta kehittymässä olevaa 

teknologiaa sekä analysointiin ja tiedon esittämiseen kehitettyjä tekniikoita. Tämä 

edellyttää yrityksiltä teknologista edelläkävijyyttä. Big datan hyödyntäminen paikal-

listen kuluttajien ostokäyttäytymisen ymmärtämiseksi sisältyy asiakasorientaation 

käsitteeseen (Eggers et al. 2013; Jaworski & Kohli 1993). Edelläkävijyys, inves-

toiminen uuteen teknologiaan ja tiedon hyödyntäminen kilpailukyvyn luomiseksi 

merkitsevät proaktiivisuutta, riskinottoa ja innovatiivisuutta, mitkä ovat yrittäjäorien-

taation keskeisiä ominaisuuksia (Covin & Slevin 1986; Lumpkin & Dess 1996). 

Nämä strategiset suuntaukset voivat siten selittää myös pienten vähittäiskauppiai-

den kilpailukykyyn liittyviä tekijöitä Big datan aikakaudella. 

Yrittäjäorientaatiota ilmiönä, sen sisältöä ja osatekijöiden kausaalisuhteita yrityk-

sen toimintaan ja tulokseen on tutkittu laajasti yli 30 vuoden ajan sekä teoreetti-

sesti että empiirisesti. Konseptin relevanssi on saavuttanut tutkijayhteisön hyväk-

synnän, mutta yrittäjäorientaation määritelmästä tai siitä, miten sitä pitäisi mitata ja 

arvioida ei ole saavutettu yksimielisyyttä (Covin & Wales 2012; Rauch et al. 2009; 

Soininen et al. 2013). Samanaikaisesti myös markkina- ja asiakasorientaation tut-

kimus on ollut suuressa suosiossa. Sekä yrittäjäorientaation että markkina- ja 

asiakasorientaation aiempaan tutkimukseen perehtyessä törmääkin siihen havain-

toon, ettei useampien vuosikymmenten aikana tehty tutkimus tuota kumuloituvaa 

tietoa, vaan sirpaleista ja hajanaista tietoa eri orientaatioiden suorasta suhteesta 

tuloksellisuuteen eri konteksteissa ja erilaisin vaikuttavina tai välittäjinä toimivin 

tekijöin (Atuahene-Gima & Ko 2001, s. 68; Hakala 2011, s. 205; Hult et al. 2004, s. 

436; Laukkanen et al. 2013, s. 523; Narver & Slater 2000, s. 71–73). Yrittäjäorien-
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taatiota koskevassa tutkimuksessa keskeisenä ongelmana tiedon kumuloitumiselle 

on erot määritelmän sisältämien dimensioiden osalta ja toisaalta tutkimuksen mää-

rällinen painottuminen yrittäjäorientaation ja tuloksellisuuden suhteen kvantitatiivi-

seen tutkimukseen, jossa tuloksellisuudesta käytetyt mittarit vaihtelevat suuresti. 

Markkinaorientaation osalta ongelmana on asiakasorientaation tutkimuksen vahva 

suuntautuminen reaktiiviseen asiakaslähtöisyyteen, joka on aiheuttanut ristiriitaisia 

tuloksia orientaation vaikutuksesta yrityksen tulokseen tai kausaliteettiin muiden 

tekijöiden suhteen. Molempien alojen tutkimuksen laatua onkin viime aikoina alettu 

kritisoimaan muun muassa hajanaisesta metodologiasta, puutteellisesta teorian-

muodostuksesta, liiallisesta eriytymisestä kapea-alaisiin malleihin, kvantitatiivisen 

kausaalisuhteiden tutkimuksen painottamisesta ja pitkittäistutkimuksen vähäisyy-

destä. (Atuahene-Gima & Ko 2001; Miller 2011; Rauch et al. 2009; Runyan & Dro-

ge 2008.)  

Useat tutkimukset ovat todenneet yrityksen tarvitsevan yhtäaikaisesti useita orien-

taatioita (Atuahene-Gima & Ko 2001; Hult et al. 2004; Baker & Sinkula 2009), mut-

ta strategisten orientaatioiden yhtäaikaisesta vaikutuksesta tai keskinäisestä vuo-

rovaikutuksesta toteutettu vain muutamia tutkimuksia (Baker & Sinkula 2009; Hult 

et al. 2004; Laukkanen et al. 2013). Pienten vähittäis- ja erikoiskauppiaiden strate-

gisen orientaation tutkimus on hyvin harvalukuista ja teoreettisen viitekehyksen 

osalta hajanaista, eikä isoja yrityksiä koskevien tutkimustulosten yleistämistä pie-

niin yrityksiin tulisi tehdä kuin hyvin varovaisesti, samoin yleistyksiä eri kulttuureis-

ta, maista tai toimialoilta tulee varoa (Runyan & Droge 2008, s. 88). Edellä maini-

tuista syistä aiempi tutkimus ei mahdollista johtopäätösten muodostamista erikois-

kaupan tai yleisemminkään pienyritysten strategisten orientaatioiden suhteista toi-

siinsa tai yrityksen tuloksellisuuteen (Hakala 2011, s. 205). 

Big data –ilmiön uutuuden vuoksi siihen liittyvä tieteellinen kirjallisuus on pääosin 

tietotekniikan ja datatieteiden alalta, eikä pienyritysten joukossa ole vielä ilmiöstä 

juurikaan liikkeenjohdollista kokemusta, saatikka empiiristä tutkimusta. Laadullisen 

tutkimuksen keinoin voidaan uudesta ilmiöstä ja sen vaikutuksesta pieneen eri-

koiskauppaan tehdä havaintoja, jotka edistävät sekä teorianmuodostuksen että 

käytännön liikkeenjohdon haasteiden ratkaisemista (Blackburn & Kovalainen 2009; 

Miller 2011; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Pienten kaupanalan yritys-
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ten kilpailukyvyn turvaamiseksi tarvitaan enemmän tutkimustietoa siitä, mitkä teki-

jät auttavat pienyrityksiä osallistumaan kaupanalan digitalisoitumiseen ja sen avul-

la ymmärtämään paremmin ydinmarkkinoitansa. 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tämän liiketalouden alan tutkielman käytännönlähtöisenä tavoitteena on selvittää 

Big data –teknologian käyttöönottoon ja hyödyntämiseen asiakastiedonhallinnassa 

liittyviä yksilö- ja yritystason tekijöitä pienen erikoiskaupan kontekstissa. Tutkiel-

man tulosten pohjalta muodostetaan näkemys pienten erikoiskauppojen valmiuk-

sista siirtyä Big datan aikakaudelle. Tuloksia voidaan hyödyntää pienyritysten kil-

pailukyvyn kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa kaupanalan yrittäjäjärjestöissä, 

yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä koulutus- ja konsultointipalveluissa. 

Big datan ollessa käsitteenä ja ilmiönä vielä hyvin nuori ja jäsentymätön, tutkiel-

massa muodostettava teoreettinen viitekehys yhdessä empiiristen havaintojen 

kanssa tuottaa uutta tietoa siitä, 

 miten Big data liittyy yrittäjyyden, asiakaskeskeisyyden ja tietojohtamisen 

strategisiin orientaatioihin kaupanalan pienyritysten kontekstissa, 

 minkälaista strategisten orientaatioiden yhdistelmää Big data -teknologian 

käyttöönotto ja hyödyntäminen edellyttää pienyrityksiltä, ja 

 miten yrittäjäorientaatio ja sen eri dimensiot tai niiden yhdistelmät tukevat 

Big datan hyödyntämistä pienyritysten asiakastiedonhallinnassa. 

 

Tältä osin tutkielma osallistuu tieteelliseen keskusteluun strategisten orientaatioi-

den yhtäaikaisista ja toisiaan täydentävistä vaikutuksista (Hakala 2011; Laukkanen 

et al. 2013) sekä EO:n eri dimensioiden vaikutuksesta liiketoiminnan kehittymi-

seen, menestymiseen markkinoilla ja liiketoiminnan erilaisiin tuotoksiin taloudelli-

sen tuloksen lisäksi (Huges & Morgan 2007) ja EO:n dimensioista ja niiden esiin-

tymisestä eri konteksteissa (Miller 2011). 
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1.2 Tutkimuksen rajaukset  

Puhuttaessa Big Datasta tai digitalisaatiosta yläkäsitteenä, sen laajuus ja moni-

muotoisuus hankaloittaa ilmiön ymmärtämistä ja aiheuttaa esteitä teknologian 

yleistymiselle (Alanko & Salo 2013; LVM 2014). Ymmärryksen lisäämiseksi yksin-

kertaistamisen ja rajaamisen avulla tässä tutkielmassa keskitytään kuvaamaan Big 

data –ilmiötä tarkemmin datan ja tiedon hyödyntämisen näkökulmasta. Datatietei-

den ja teknologian näkökulma erotetaan organisaatio- ja johtamistieteiden näkö-

kulmasta käsittelyn painottuessa jälkimmäiseen. 

Tutkielman aiheen rajausta ohjaa sen konteksti, pienet vähittäiskaupan yritykset. 

Aiempien tutkimustulosten soveltuvuutta valittuun kontekstiin tarkastellaan kriitti-

sesti (Runyan & Droge 2008, s. 88). Asiakasorientaatio valittiin markkinaorientaa-

tion osatekijöistä tämän tutkielman tarkastelukohteeksi, koska pienillä erikoiskau-

pan yrityksillä on tyypillisesti rajalliset resurssit tehdä kehittyneempää markkina- tai 

kilpailijatutkimusta tai sisäisten toimintojen koordinointia (Narver and Slater 1990; 

Tajeddini et al. 2013). Asiakasorientaation on lisäksi todettu olevan kriittinen me-

nestystekijä erityisesti pienissä vähittäiskaupan yrityksissä (Tajeddini et al. 2013; 

Kara et al. 2005). Asiakasorientaation rajauksen myötä myös tietojohtamisen 

orientaation ja Big datan käsittely painottuu asiakkaaseen liittyvään tietoon.  

Tutkielman teoriaosuus aloitetaan luomalla tieteellisen kirjallisuuden pohjalta kat-

saus Big Data –ilmiöön, minkä jälkeen kuvataan tietojohtamisen, asiakas- ja yrittä-

jäorientaatioiden määritelmät. Käsiteltyjen teorioiden synteesinä muodostetaan 

tutkielmassa käytettävä Big data-ilmiön ja strategiset orientaatiot yhdistävä viite-

kehys. Luvussa 4 esitellään empiirisen tutkimuksen kohde, toteutus ja tulokset. 

Luvussa 5 empirian tuloksia keskustelutetaan teorian kanssa ja esitetään johto-

päätökset tutkimustuloksista. 
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2 TEORIA 

Tutkielman kontekstina on pienet vähittäis- ja erikoiskaupan yritykset, mikä on oh-

jannut kirjallisuuskatsauksen sisältöön valittuja näkökulmia. Kirjallisuuskatsaus 

etenee Big data –ilmiön kuvauksesta siihen liittyvien liikkeenjohdon strategisten 

orientaatioiden käsittelyyn ja päättyy synteesiin asiakastiedon johtamisen viiteke-

hyksestä Big datan aikakaudella. 

Kaupan Liiton (2014) määritelmän mukaan ”erikoiskaupat ovat erikoistavaroita ja 

niihin liittyviä palveluita tarjoavia vähittäiskauppoja”. Erikoiskauppoja ovat esimer-

kiksi vaate- ja kenkäkaupat, kirjakaupat, kodintekniikkakaupat, apteekit, lahjatava-

ra- ja huonekalukaupat ja muut tiettyjen kulutushyödykkeiden myyntiin erikoistu-

neet vähittäiskaupat. Eri toimialoja edustavien erikoiskauppojen rakenteissa ja 

toiminnassa on paljon yhteisiä piirteitä ja niiden kilpailukeinojen ytimessä ovat 

henkilökohtainen palvelu, korkea asiantuntemus ja erikoistunut tuotevalikoima se-

kä keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa ja palvelukeskittymissä. Toimipaikat 

ovat tyypillisesti pieniä niin henkilömäärältään kuin liiketiloiltaan. (Kaupan liitto, 

2015.) 

2.1 Big data –ilmiö osana digitalisoitumista 

Yritysten digitaalisen liiketoiminnan kehitykselle voidaan Gartnerin (2014a) mu-

kaan määritellä kuusi eri tasoa. Lähtötasona on analoginen liiketoiminta, jolta siir-

rytään web-tasolle ottamalla käyttöön esimerkiksi sähköposti, verkkosivut ja sosi-

aalista mediaa. Kolmannella tasolla on käyttöönotettu verkkoliiketoimintaa, esi-

merkiksi verkkokauppa. Kolmen viimeisen vaiheen – digitaalisen markkinoinnin, 

digitaalisen liiketoiminnan ja ”autonomous”-tason – toteutukseen tarvitaan vielä 

kehittymässä olevia teknologioita, kuten Big data, ennustava analytiikka, sisällön 

analyysi, puheentunnistus, pilvilaskenta ja virtuaalitodellisuus. (Gartner 2014a.) 

Digitaalisen markkinoinnin vaihe perustuu mobiiliteknologiaan, yhteisöllisyyteen, 

pilvipalveluihin ja informaatioteknologiaan. Yritykset keskittyvät tässä vaiheessa 

uusiin tapoihin tavoittaa kuluttajat, jotka ovat halukkaampia osallistumaan markki-

nointiin mobiililaitteiden ja sosiaalisten verkostojen kautta saavuttaakseen sosiaa-

lista yhteenkuuluvuutta tai lisäarvoa tuotteeseen tai palveluun. Gartner (2014a) 
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arvioi tämän vaiheen tarvitsemien teknologioiden kypsyvän 2-5 vuoden kuluessa. 

Digitaalisen liiketoiminnan vaiheen ennustetaan olevan ihmisten, liiketoiminnan ja 

tavaroiden tai asioiden keskinäistä vuorovaikutusta tavaroiden internetin ja reaali-

maailmaan lisätyn virtuaalitodellisuuden kaltaisten konseptien kautta. Gartnerin 

(2014a) arvion mukaan tähän vaiheeseen tarvittavat teknologiat kehittyvät 5-10 

vuoden kuluessa. Viimeinen, kuudes taso on itsestään toimivien laitteiden ja ihmis-

ten kaltaisten ja ihmisiä korvaavien teknologioiden vaihe. Siinä esimerkiksi asia-

kaspalvelurobotti voi vastata tekstillä tai puheella asiakkaan kysymyksiin. Henkilö-

kohtaiset virtuaaliavustajat, älykkäät robotit sekä aivojen ja tietokoneen yhdistämi-

nen ovat esimerkkejä tämän vaiheen tarvitsemista teknologioista, jotka kehittyne-

vät tuotantoon 5-10 vuoden kuluessa. (Gartner 2014a.) 

Edellä kuvattujen vaiheiden avulla voidaan hahmottaa myös digitalisoitumisen laa-

jempia vaikutuksia vähittäiskaupan tulevaisuuteen. Isojen toimijoiden viitoittaessa 

tietä, toimintaympäristö muuttuu väistämättä myös pienissä erikoiskaupoissa asi-

akkaiden äänestäessä sekä jaloillaan että kosketusnäytöllään. Kaupanteko muo-

dostuu jo nyt fyysisen ja virtuaalisen todellisuuden yhteisvaikutuksesta ja tämä 

kehitys on vasta alkuvaiheessa.  

Digitalisaation ytimenä on data, mikä korostaa datan merkitystä itsessään organi-

saatioiden resurssina, mutta myös datan hallinnointiin, prosessointiin ja hyödyn-

tämiseen liittyvää osaamista yrityksen aineettomana pääomana. Yrityksen arvon-

luontiprosessin näkökulmasta datan ja informaation määrällä on itsessään vain 

vähän arvoa. Vain sellainen informaatio on hyödyllistä, jota työstetään aktiivisesti 

reflektoiden, ymmärryksen lisääntymiseksi tai oppimiseksi (Alavi & Leidner 2001, 

110). Syntynyt tieto ja ymmärrys pitää - ainakin toistaiseksi ennen digitalisaation 

kuudetta tasoa - johtaa osaksi ihmisten käytännön toimia organisaatioissa. Siten 

Big datan hyödyntäminen liittyy olennaisesti paitsi datatieteisiin ja teknologian 

käyttöönottoon, myös ihmisten johtamiseen ja tietojohtamiseen liikkeenjohdon 

strategisena orientaationa. 

2.1.1 Big Datan määritelmä  

Big data –käsitteen alkuperä on tietojenkäsittely- ja informaatiotieteissä, jossa se 

otettiin 2000-luvun alussa datamäärän ja erilaisten datalähteiden kasvun yhtey-
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dessä kuvaamaan valtavia, kompleksisia datamassoja (Chen et al. 2012, s. 1166). 

Big dataa kertyy eksponentiaalisesti perinteisten liiketoiminnan tietokantojen kas-

vun, multimediasisältöjen jatkuvan laajentumisen, sosiaalisen median kasvavan 

suosion vuoksi sekä sensorisovellusten yleistyessä tavaroiden internetissä (Ma-

nyika et al. 2011, s. 21). Big data erotetaan yleisesti tavanomaisesta, perinteisiin 

rakenteisiin tietokantoihin tallennetusta datamassasta volyymin (määrän), velosi-

teetin (syntyvauhti ja reaaliaikaisuus) ja varieteetin (monimuotoisuus) avulla (Alan-

ko & Salo 2013; Gartner 2014b). Näiden lisäksi SAS (Clark 2013, s. 8) korostaa 

määritelmässään datamäärien hetkellistä vaihtelevuutta eli variabiliteettiä ja eri 

lähteiden tuottamien eritasoisten datavirtojen kompleksisuutta, jotka luovat Big 

datan hallinnointiin haasteita. Syntyhetkellään datan oikeellisuus, oleellisuus ja 

arvo ovat konteksti- ja aikasidonnaisia (Alanko & Salo 2013, s. 4). 

Big datan ominaisuuksien vuoksi sen käsittely ja analysointi ei ole mahdollista ta-

vanomaisilla tietokantaohjelmistoilla ja perinteisillä datan käsittelyjärjestelmillä, 

joten Big data –käsitettä käytetään usein myös kuvaamaan Big datan varastointiin, 

hallintaan, analysointiin ja visualisointiin kehitettyjä tekniikoita, ohjelmistoja ja tek-

nologiaa (Chen et al. 2012, s. 1166; Manyika et al. 2011; McAfee & Brynjolfsson 

2012; Provost & Fawcett 2013). Keskeisimmät Big datan käsittelyyn liittyvät uudet 

teknologiat ovat MapReduce ja Hadoop sekä erilaiset visualisointiteknologiat kuvi-

en, kaavioiden ja animaatioiden luomiseksi Big datan analyysin tuloksista johdettu-

jen synteesien viestimiseksi (Manyika et al. 2011, s. 32.) Big data –teknologiaan 

läheisesti liittyviä toisiaan tukevia teknologioita ovat pilviteknologia, avoin ja julki-

nen data, itseorganisoituva data, muistinvarainen analytiikka, algoritmit, koneäly, 

robotiikka, web 2.0 ja mobiilit palvelut (Chen et al. 2012; Linturi et al. 2013; Ma-

nyika et al. 2011).  

Big data –ilmiö on syntynyt teknologian evoluution osana ja sen kehitys on vielä 

keskeneräistä. Big data -käsitteen sisällä puhutaan kirjavasta joukosta tuotteita, 

palveluita ja teknologioita, joista osa on ollut olemassa jo ennen Big data –

käsitteen syntyä (Alanko & Salo 2013; Chen et al. 2012; Provost & Fawcett 2013). 

Informaatiota ja tietoa on jalostettu datasta teknologian avulla jo useampi vuosi-

kymmen datatieteiden (eng. Data Science) ja älykkään liiketoiminnan (eng. Bu-

siness Intelligence) käsitteiden periaatteita, prosesseja ja tekniikoita soveltaen. 
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Perinteisessä asiakkuudenhallinnassa datatieteiden avulla analysoidaan asiak-

kaan käyttäytymistä tavoitteena asiakaspysyvyys ja asiakasarvon maksimointi. 

(Chen et al. 2012; Provost & Fawcett 2013.) 

Big data –käsitteen kolmas merkitys liittyykin datan arvoon hyödykkeenä ja sen 

analyysistä saatavaan hyötyyn tiedon ja ymmärryksen sekä erityisesti ennustetta-

vuuden lisääntymisen kautta (LVM 2014, s. 7; McAfee & Brynjolfsson 2012). Täs-

sä mielessä Big datalla tarkoitetaan laajojen tietomassojen yhdistelyn ja algoritmi-

sen käsittelyn tuottamaa tietoa ja kykyä hahmottaa monimutkaisia trendejä, kau-

saalisuhteita sekä poikkeamia (Linturi et al. 2013, s. 69). Monimuotoisen datamas-

san organisointi siinä itsessään hahmottuvien rakenteiden avulla, ilman perinteistä 

tietojenkäsittelyyn liittyvää valmista käsiterakennetta, voi vastata kysymyksiin, joita 

ei edes osattu esittää (Linturi et al. 2013, s. 82). Tiedon avoimuus on yksi ehto 

maailman kaikkien datalähteiden yhdistämiselle tai yhteiskäytölle, joiden taas on 

katsottu jopa merkitsevän tiedon hyödyntämisen uuden aikakauden alkua (Honka-

nen et al. 2013, s. 24). Tämä merkitys korostaa Big datasta seuraavia paradigman 

muutoksia organisaatioiden päätöksenteossa. Yrityksissä ja julkishallinnossa voi-

daan yksityistä, avointa ja julkista dataa yhdistämällä tehdä entistä useammin ja 

nopeammin, jopa reaaliaikaisesti, päätöksiä laajan tietopohjan perusteella. Kehit-

tyneen analytiikan avulla liiketoiminnan mittaaminen ja kuluttajakäyttäytymisen 

ennustaminen tulee suurten datamäärien ansiosta entistä tarkemmaksi, mikä voi 

parantaa yritysten tuottavuutta ja vähentää riskejä. (LVM 2014, s. 7.) 

2.1.2 Big data osana liiketoimintatiedon hallintaa 

Business Intelligence (jälj. BI) eli liiketoimintatiedon hallinta, on lähtöisin datatie-

teistä tietokantojen johtamisen alueelta, jossa sitä on käytetty jo 1958 lähtien ku-

vaamaan tietokoneita hyödyntävää tiedon keräämisen, jalostamisen, arkistoimisen 

ja jakamisen automaattista järjestelmää (Milolidakis et al. 2013, Chen et al. 2012). 

Väitöskirjassaan Pirttimäki (2007a) havaitsi BI:llä viitattavan sekä prosesseihin, 

teknologioihin, metodeihin että johtamista ja nopeaa päätöksentekoa tukeviin tieto-

työkaluihin ja tuotteisiin. Pirttimäen (2007b) määritelmän mukaan BI on tiedonhal-

linnan prosessi, joka sisältää systemaattisia toimintosarjoja päätöksentekijöiden 

erityisten tiedontarpeiden tyydyttämiseksi, tavoitteena kilpailuedun saavuttaminen 

(Pirttimäki 2007b). 2000-luvulla liiketoiminnan analytiikka –termillä (eng. Business 
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Analytics, BA) alettiin kuvata BI:lle keskeistä analytiikan osa-aluetta (Chen et al. 

2012). Milolidakis et al. (2013) toteaa BI:n laajimmillaan olevan määritellyn pro-

sessiksi, jossa kerättyä dataa analysoidaan ja tiivistetään siitä olennaisin liiketoi-

minnan perustaksi, mahdollistaen johtajille uusia näkemyksiä päätöksenteon 

avuksi (Milolidakis et al. 2013, s. 66–67). Chen et al. (2012) käsittelee datatietei-

den näkökulmasta liiketoimintatiedon hallintaa ja liiketoimintatiedon analysointia 

yhdistettynä terminä BI&A, jonka kehityksessä voidaan erotella vaiheet 1.0–3.0. 

Nykyisten yrityksissä käytettävien teknologioiden ja sovellusten voidaan katsoa 

edustavan BI&A 1.0 aikakautta, jossa data on enimmäkseen strukturoitua, yritys-

ten eri järjestelmistä kerättyä ja usein varastoitu kaupallisiin relaatiotietokanta-

pohjaisiin järjestelmiin. Näissä järjestelmissä käytetyt analyysiteknologiat perustu-

vat pääosin 1970-luvulla kehitettyihin tilastollisiin menetelmiin ja 1980-luvulla kehi-

tettyihin tiedonlouhintatekniikoihin. (Chen et al. 2012, s. 1166.) 

BI&A 2.0 perustuu älykkään webin kautta kerättyyn käyttäjien tuottamaan sisäl-

töön. Web 2.0 –termillä viitataan monipuolisiin uusiin internetin käyttötapoihin oh-

jelma-applikaatioiden kehitys- ja hallinta-alustana sekä yritysten ja käyttäjien väli-

sen digitaalisen sisällön luomiseen ja vaihdantaan Web 2.0 applikaatioissa, muun 

muassa sosiaalisen median sivustoissa, blogeissa ja wikeissä (Kim et al. 2013, s. 

158–159). Reaaliaikaisuus ja pilvipohjaiset sovellukset ovat 2000-luvulla tehosta-

neet BI:ä ja laajentaneet sen käyttömahdollisuuksia (Milolidakis et al. 2013, s. 68–

69). Pilviteknologia tarjoaa edullista tallennuskapasiteettia ja laskentatehoa, jonka 

ansiosta digitaalisen tiedon tallennus- ja prosessointikustannukset ovat laskeneet 

jopa murto-osiin aiempiin kustannuksiin verrattuna (LVM 2014, s. 8). Internetin, 

webin, hakukoneiden ja verkkokauppojen kehittyminen on mahdollistanut yritysten 

ja asiakkaiden suoran online-yhteyden ja evästeiden ja palvelinlokien kautta kerä-

tyt sivustojen kävijätiedot ovat kehittäneet asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä ja 

uusien liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemista. Tulevat BI&A 2.0 järjestelmät 

vaativat kypsien ja skaalautuvien tekstin ja webin louhinnan, sosiaalisten verkosto-

jen analyysin sekä aika- ja paikkatiedot sisältävän spatiotemporaalisen analyysin 

tekniikoiden yhdistämistä olemassa oleviin tietokantapohjaisiin BI&A 1.0 –

järjestelmiin. (Chen et al. 2012, s. 1167.) 
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BI&A:n seuraava, jo käynnistynyt kehitysvaihe BI&A 3.0 tulee yhdistämään BI:n ja 

mobiililaitteiden, erilaisten internetiin kytkettyjen älylaitteiden sekä RFID (radiotaa-

juuksiin perustuva etätunnistus), viivakoodi ja radiotag -tyyppisten teknologioiden 

tuottaman, räjähdysmäisesti kasvavan datamäärän (Milolidakis et al. 2013, s. 68–

69). Mobiililaitteiden tarjoamat sijaintiin perustuvat, personoidut ja kontekstiin sopi-

vat toiminnot, mobiilikäyttöliittymä, visualisointi sekä ihmisen ja tietokoneen vuoro-

vaikutus tulevat tarjoamaan tutkimushaasteita ja mahdollisuuksia koko 2010-luvun. 

Chen et al. (2012) mukaan mobiilin ja sensoripohjaisen Web 3.0 aikakauden tulo 

näyttää varmalta, mutta sen taustalle tarvittavia mobiilin analytiikan sekä paikka- ja 

kontekstiriippuvaisen sensoridatan keräys-, prosessointi-, analysointi- ja visu-

alisointitekniikoita ei vielä tunneta. Integroituja kaupallisia BI&A 3.0 järjestelmiä ei 

tulla näkemään vielä lähitulevaisuudessa. Suurin osa mobiilin BI:n akateemisesta 

tutkimuksesta on vasta kehitysasteella. (Chen et al. 2012, s. 1168.) 

2.1.3 Big datan merkitys vähittäis- ja erikoiskaupassa 

Big datasta tehdyt selvitykset (Lund et al. 2013; Manyika et al. 2011) nimeävät 

vähittäiskaupan yhdeksi keskeisimmistä toimialoista, joilla Big datan hyödyntämis-

kohteita voidaan selkeimmin osoittaa. McKinsey Global Institute (Lund et al. 2012) 

uskoo Big datan jatkavan vähittäiskaupan rakenteellisia muutoksia. Viime vuosi-

kymmeninä IT ja toimitusketjun optimointiin käytetty data auttoivat luomaan big-

box-jälleenmyyjien kategorian, ja viime vuosina verkkokaupat kuten Amazon, eBay 

ja Groupon ovat määritelleet vähittäiskaupan merkitystä uusiksi (Manyika et al. 

2011, s. 73). McAfee & Brynjolfsson (2012) uskovat, että Big datan käyttö voi 

muuttaa myös perinteistä liiketoimintaa ja tarjota sille jopa parempia mahdollisuuk-

sia kilpailuetuun kuin online-yrityksille. Big data työkalut ja filosofia tulevat muut-

tamaan ajatukset työkokemuksen arvosta, asiantuntemuksen luonteesta ja johta-

misesta, joten muutoshaasteet voivat olla valtavat Big data –kyvykkäiksi haluavilla 

organisaatioilla (McAfee & Brynjolfsson, 2012). 

Vähittäiskaupan edelläkävijät ovat jo jonkin aikaa käyttäneet Big dataa asiakkai-

den segmentointiin ja toimitusketjujen hallinnointiin, mutta Big data tarjoaa heille-

kin vielä valtavan kehityspotentiaalin tiedonkeruun edelleen helpottuessa (Manyika 

et al. 2011, s. 38). Esimerkiksi reaaliaikaisen tuotevarastodatan yhdistäminen ky-

synnän ennusteisiin tehostaa varastomäärien optimointia ja analytiikan avulla voi-
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daan tehdä tarkempia ennusteita myymälän asiakaspaineesta henkilöstömäärän 

optimoimiseksi (Lund et al. 2013, s. 12). Kaupan ja logistiikan ala tarjoaa sovelta-

mismahdollisuuksia myös teolliselle internetille, millä tarkoitetaan älykkäiden lait-

teiden ja järjestelmien, niistä kertyvän datan, data-analytiikan ja ihmisen tekemän 

työn yhdistämistä liiketoimintaprosesseissa. Esimerkiksi ennakoiva huoltopalvelu 

voisi olla kaupanalan sovellus teollisesta internetistä (LVM 2014, s. 40). Suomessa 

vähittäiskaupan pk-yritysten tuottavuuden on arvioitu kasvavan 3,1 prosenttia vuo-

teen 2017 mennessä Big data –ratkaisujen käyttöönotolla (LVM 2014, s. 68). 

Asiakkuudenhallintaan ja markkinointiin Big datan kehitys tarjoaa parempaa nä-

kemystä asiakkaasta monipuolisempien asiakastietojen avulla (Clark 2013, s. 7). 

Alemmilla web- ja verkkokauppatasoilla olevillakin yrityksillä on jo nykyisin mahdol-

lisuus saada asiakaskontakteista irti aiempaa enemmän dataa, joka auttaa paran-

tamaan asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien 

havaitsemista (Gartner 2014a; Chen et al. 2012, s. 1167). Asiakkaasta voidaan 

tietää verkkokaupasta ostettujen tuotteiden lisäksi, mistä muista tuotteista hän on 

ollut kiinnostunut, miten hän on löytänyt yrityksen verkkosivuille, miten hän siellä 

liikkuu tai miten promootiot ja tuotearvostelut ovat vaikuttaneet. Näistä tiedoista 

voidaan johtaa yhteneväisiä piirteitä eri asiakasryhmien tai yksilöiden välille ja opi-

taan ennustamaan, mistä tuotteista asiakas seuraavaksi voisi olla kiinnostunut 

(McAfee & Brynjolfsson 2012, s. 60). Ristiinmyynnissä hyödynnetään kaikkea 

mahdollista dataa, jota asiakkaasta on olemassa keskimääräisen ostoskoon kas-

vattamiseksi. Verkkokauppojen suosittelumoottorien lisäksi data-analyysiä voidaan 

hyödyntää myös myymäläpromootioissa optimoimaan täydentävien ja yhdistelmä-

tuotteiden tarjontaa (Manyika et al. 2011, s. 67).  

Big datan analysointityökalujen kehittyessä pystytään entistä paremmin käsittele-

mään lähes reaaliaikaisesti myös ei-rakenteista dataa, jota kertyy blogi-

kirjoituksista, videoista YouTubessa, valokuvista Instagramissa sekä tykkäämisistä 

ja kommenteista Facebookissa tai Twitterissä (Lund et al. 2013, s. 68). Sosiaali-

sen median ja muiden ulkoisten datalähteiden analyysin uskotaan tarjoavan ainut-

laatuisen mahdollisuuden yrityksille hyödyntää digitaalista markkinointia yrityksen 

ja asiakkaiden väliseen keskusteluun perinteisen yksisuuntaisen b-to-c-

markkinoinnin sijaan (Clark 2013, s. 7; Lusch et al. 2010, s. 1167). Sosiaalisesta 
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mediasta dataa hyödyntävät yritykset ovat nimenneet tärkeimmiksi tavoitteikseen 

asiakkaan tuntemisen syventämisen, ostopäätökseen johtavien tekijöiden havait-

semisen sekä tunnetekijöiden seurannan ja mittaamisen (Milolidakis et al. 2013, s. 

67). “Single customer view” (jälj. SCV) on Clarkin (2013) määritelmän mukaan ky-

kyä havainnoida yhdellä kertaa asiakkaan toimia kaikissa organisaation toimin-

noissa, jolloin organisaatiolla on kokonaisvaltainen kuva asiakkaan ja yrityksen 

välisestä vuorovaikutuksesta. SCV:ssä yrityksen kaikki tietämys jokaisesta yksit-

täisestä asiakkaasta yhdistetään yhdeksi asiakaskohtaiseksi datatallenteeksi, jo-

hon kaikki päätöksentekijät ja asiakkaan kanssa toimivat henkilöt pääsevät käsiksi 

(Stone & Woodcock 2014, s. 8.) Asiakkaan käyttäytymistä voidaan havainnoida ja 

analysoida myös myymälässä asiakkaiden kulkeman reitin ja eri paikoissa käyte-

tyn ajan perusteella videokameroiden, ostoskärryihin kiinnitettyjen lähettimien tai 

älypuhelinten sijaintitietojen ja erilaisten sovellusten avulla (Manyika et al. 2011, s. 

67). Big datan avulla voidaan vahvistaa monikanavaista asiakaskokemusta, eli 

asiakas voi saada samat hänelle suunnatut tarjoukset ja sisällöt verkossa tai 

myymälässä kanavasta riippumatta (Manyika et al. 2011, s. 68).  

Digitaalinen markkinointi perustaa tietotekniikkaan, isoihin käyttäjämassoihin ja 

kohdennettuihin ilmoituksiin ja mainoksiin. Big datan avulla pyritään muodosta-

maan mahdollisimman täydellinen kuva asiakkaasta kuluttajakokemuksen paran-

tamiseksi, sisällön personoimiseksi ja viestinnän kohdentamiseksi entistä tarkem-

min, jopa yksilötasolle. Käyttäytymiseen perustuva segmentointi yhdistettynä mo-

nitasoiseen kanta-asiakasohjelmaan voi kehittää parempikatteisten tuotteiden 

myyntiä sekä parantaa asiakaskannattavuutta (Manyika et al. 2011, s. 68). Retar-

getoinnissa ihmisille mainostetaan eri verkkosivujen mainospaikoilla tuotteita, jois-

ta he ovat aiemmin olleet kiinnostuneita, jolloin mainonta on merkittävästi tehok-

kaampaa kuin satunnaisesti valittujen tuotteiden esittäminen. Mediayritykset, ha-

kukoneet ja sosiaalisen median alustojen julkaisijat auttavat markkinoinnin koh-

dentamisessa profiloimalla käyttäjiä käyttäytymisperusteisesti ja kontekstuaalisesti 

esimerkiksi asiakkaan sijaintiin perustuvan mobiilimainonnan avulla. (LVM 2014, s. 

44; Manyika et al. 2011, s. 67–68.) 

Digitaalinen, vuorovaikutteinen markkinointi muuttaa toimintaa kaikilla markkinoin-

nin osa-alueilla brändäyksestä henkilökohtaiseen myyntiin ja markkinatutkimuk-
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seen, ja jokainen muutos johtaa uusiin data- ja informaatiovirtoihin, joita tulisi joh-

taa kunnolla (Stone & Woodcock 2014, s. 6). Kehitys luo myös merkittäviä uhkia 

perinteisille vähittäiskauppiaille esimerkiksi hintavertailupalveluiden verkkokaup-

papaikkojen muodossa. Tuotteissa, joissa hintavertailu on helppoa, hinnat ja kau-

pan katteet yleensä laskevat hintavertailupalveluita käytettäessä. Jos kauppias 

kykenee hintakilpailuun, tulee sen pyrkiä mahdollisimman suureen näkyvyyteen 

tällaisissa palveluissa. Muussa tapauksessa omat palvelut ja tuotteet tulee ase-

moida siten, ettei niiden hintavertailu ole mahdollista. (Manyika et al. 2011, s. 70–

71.) Kilpailu on ajanut pienet erikoiskaupat kapeammille niche-markkinoille, joissa 

omat asiakasryhmät voivat löytyä hyvin monien erilaisten tekijöiden perusteella. 

Pienten paikallisten vähittäiskauppiaiden on mahdollista säilyttää kannattavuuten-

sa luomalla tavoitettavuudesta, asioinnin miellyttävyydestä, toimitusvarmuudesta 

ja asiantuntijuudesta sellainen paikallisten asiakkaiden tarpeet kohtaava ainutlaa-

tuinen palvelukokonaisuus, johon big-box-kaupat eivät kykene (Barber & Tiedje 

2004, s. 101–102). Big data –teknologia tarjoaa pienillekin erikoiskaupoille välinei-

tä asiakastarpeiden syvälliseen tuntemiseen ja siten kilpailukyvyn ja kannattavuu-

den säilyttämiseen. 

2.1.4 Big Data investoinnin edellytykset ja haasteet 

Brynjolfsson et al. (2011) totesivat dataan perustuvan päätöksenteon kyvykkyy-

deksi ja aineettomaksi pääomaksi, joka lisää yrityksen tuottavuutta 5–6 prosentilla 

sen lisäksi mitä IT-investointien ja IT:n käytön perusteella muuten olisi odotettavis-

sa. Parhaiten menestyvät yritykset käyttävät kehittynyttä analytiikkaa ohjaamaan 

strategista suunnittelua ja arkista päätöksentekoa moninkertaisesti enemmän suh-

teessa huonommin menestyneisiin yrityksiin (LaValle et al. 2011, s. 22). Lähes-

kään kaikki Big data –teknologiaan tai yleisemmin datavarastoihin ja analytiikkaan 

investoineet yritykset eivät kuitenkaan ole saaneet investointeja tuottaviksi ja pit-

käaikaisen hyödyn lähteeksi (Clark 2013, s. 7; Rajpurohit 2013, s. 29; Ross et al. 

2013). Clark (2012, s. 7) tutkimuksessa havaittiin, etteivät kaikki yritykset näe täy-

dellisen Big dataa hyödyntävän SCV:n käyttöönottoa mahdollisena tai edes tavoi-

teltavana teknologiassa, markkinoilla ja asiakkaiden vaatimuksissa tapahtuvien 

muutoksien vuoksi. Suurin osa tutkimuksen yrityksistä eteni SCV:n käyttöönotossa 

asteittain keskittyen arvokkaimmaksi arvioidun datan keräämiseen ja nopeimmin 
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investoinnille tuottoa tuoviin analyyseihin. Vähittäiskaupan yrityksistä SCV:n käy-

tössä pisimmälle edenneet pystyivät kuitenkin todentamaan suuremmat tuotot, ja 

ne näkivät merkittäviä hyötyjä Big Data –näkökulman käyttämisestä datan integ-

roimiseen ja kehittyneemmän analytiikan osalta asiakasnäkemyksen luomiseksi, 

asiakassegmentoinnin parantamiseksi ja markkinointikampanjoiden kohdentami-

seksi tehokkaammin. (Clark 2014, s. 5.) 

Suurimpana syynä yritysten Big data –projektien epäonnistumisiin on se, etteivät 

yritykset tiedä miten hallita informaatiota, analysoida sitä tavalla joka luo uutta tie-

toa/ymmärrystä, eivätkä ne reagoi uusiin oivalluksiin tarvittavin muutoksin (Ross et 

al. 2013). Rajpurohit (2013) korostaa, että analytiikka tarjoaa vain mahdollisuuksia 

kehittää kannattavuutta, mutta sen tarjoamat näkemykset pitää myös toteuttaa 

käytännön toiminnassa, ja toteutuksesta riippuu lopulta se, saadaanko analytiik-

kaan tehdyt investoinnit tuottaviksi (Rajpurohit 2013, s. 31). Ross et al. (2013) on 

casetutkimuksissaan havainnut Big datasta hyötyvän parhaiten sellaisten yritysten, 

joilla on jo tapana tietoon perustuva päätöksenteko sekä sellaisten web-natiivien 

yritysten, joille kertyy internetin kautta tapahtuvan asiakaskontaktoinnin kautta val-

tava määrä dataa asiakkaan käyttäytymisestä (Ross et al. 2013). Clarkin (2013, s. 

5) tutkimuksessa pisimmälle SCV:n käyttöönotossa edenneet yritykset painottivat, 

ettei SCV ole IT-projekti, vaan se pitää nähdä osana asiakaskeskeisen strategian 

implementointia. 

McAfee & Brynjolfsson (2012) nimeävät Big data –projektien johtamisen haaste-

alueiksi visionäärisen johtamisen (eng. leadership), kyvykkyyksien johtamisen, 

teknologian johtamisen, päätöksenteon ja yrityskulttuurin. Big Datan aikakaudella 

johtamisessa tarvitaan edelleen visionäärejä havaitsemaan mahdollisuuksia, ym-

märtämään markkinoiden kehityssuuntaa, tekemään luovia ratkaisuja tarjoomaan, 

määrittelemään houkuttelevan vision ja saamaan ihmiset uskomaan siihen, teke-

mään lujasti töitä vision toteuttamiseksi ja toimimaan tehokkaasti asiakkaiden, 

työntekijöiden ja muiden intressiryhmien kanssa (McAfee & Brynjolfsson, 2012). 

McKinsey Instituutin raportti nimeää haasteeksi teknologian, osaamisen ja organi-

saatiokulttuurin esteiden voittamisen ja mainitsee innovatiivisuuden vaatimuksena 

Big datan tarjoamien mahdollisuuksien realisoitumiseksi yritysten toiminnoissa ja 

prosesseissa (Manyika et al. 2011, s. 7). Tutkimuslaitos uskoo, että Big dataan 
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tehdyt investoinnit tulevat ajan mittaan osoittamaan tuottavuutensa kuten muutkin 

IT-investoinnit (Manyika et al. 2011, s. 23). LaValle et al. (2011) kehottaa valitse-

maan Big data analytiikan kehittämiskohteeksi yrityksen liiketoiminnan kannalta 

suuren ja tärkeän haasteen, jonka toteuttamiseen edetään pienin konkreettisin 

askelin. Johtamisessa pitää tavoitella organisaatiolle nopeammin arvoa analytii-

kasta, muutoksen merkittävyyden ja todennäköisyyden kasvamista ja huomion 

keskittymistä saavutettavissa oleviin tavoitteisiin (LaValle et al. 2011, s. 31). Esiin 

nostetuista haasteista käsitellään seuraavissa kappaleissa tarkemmin kyvykkyyk-

sien ja osaamisen johtamista, teknologian johtamista sekä organisaatiokulttuuria. 

Kyvykkyyksien johtaminen 

Kehittyvät tekniikat ja työkalut perustuvat usein avoimeen lähdekoodiin eivätkä 

välttämättä ole kalliita, mutta niiden käyttö vaatii aivan uudenlaisia osaajia, kuten 

datatieteilijöitä, analyytikoita, tilastollisten menetelmien hallintaa ja ei-strukturoidun 

datan käsittelyn taitoja (McAfee & Brynjolfsson 2012). Big data lisää myös painetta 

datalähteiden paremmalle ymmärtämiselle ja hallinnoimiselle, etenkin yrityksen 

ulkopuolisen datan osalta. On päätettävä mitä yrityksen liiketoiminnalle merkityk-

sellistä dataa kerätään tai jätetään keräämättä tai hyödyntämättä perehtyen sekä 

kumppaniverkon tarjontaan että julkisiin avoimiin tietolähteisiin. Eri lähteistä ja eri 

muodoissa tulevista datavirroista on löydettävä yhdistäviä tekijöitä ja ymmärrettävä 

yhdistämisen kautta saavutettavia liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä kokonaisuus 

edellyttää sekä vahvaa osaamista omaan liiketoimintaan keskeisesti liittyvän datan 

osalta että luovaa ajattelukykyä uusien näkökulmien havaitsemiseksi ja sitä kautta 

mahdollisten kilpailuetujen tunnistamiseksi. (Alanko & Salo 2013, s. 9 - 10.) Tek-

nologiset, analyyttiset ja kaupalliset taidot yhdistävästä osaamisesta on suuri tarve 

(Clark 2013, s.11). Monelle yritykselle nämä osaamisalueet ovat vaikeasti kootta-

vissa samaan asiantuntijaan tai edes tiimiin ja asiantuntija-apua on vielä varsin 

rajallisesti tarjolla (Alanko & Salo 2013, s. 10). Nykyisen henkilöstön täydennys-

koulutuksen lisäksi hyödyllisiä voivat olla myös erilaiset yhteistyömallit, joissa yri-

tykset ja oppilaitokset voivat vaihtaa osaamista ja kokemuksia yhteisten hankkei-

den kautta (Alanko & Salo 2013, s. 28). 
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Teknologian johtaminen 

Webb ja Schlemmer (2008) ovat tutkineet IT:n ja kilpailuedun suhdetta erityisesti 

pienyrityksissä ja heidän tutkimuksensa antaa selityksiä IT-investointien kohdalla 

havaittuun tuottavuuden paradoksiin, jossa IT:n panostusten ja kustannusten kas-

vaessa yrityksen tuottavuus pysyy samana tai jopa heikkenee. Webb ja Schlem-

mer (2008) toteavat, ettei IT itsessään voi olla pysyvän kilpailuedun lähde, mutta 

se voi luoda kilpailuetua välillisesti, täydentävänä strategisena resurssina. IT:tä ei 

pidä käsitellä pelkästään hyödykkeenä tai tuotantovälineenä, vaan arvoa luovana 

teknologiana ja sen hyödyntämistä strategisena orientaationa. He korostavat IT:n 

”raaka-aine”-ominaisuuden lisäksi IT:n ”lopputuotteen” kasvavaa strategista merki-

tystä. IT pitää nähdä tuotannon endogeenisenä eli sisäsyntyisenä tekijänä ja joh-

taa sitä osana liiketoiminnan strategisia resursseja ja dynaamisia kyvykkyyksiä. 

Silloin IT mahdollistaa uusia käytäntöjä, joilla yritys voi erottautua kilpailijoistaan. 

(Webb & Schlemmer 2008, s. 130–131.)  

Arshurst et al. (2012) casetutkimus osoitti, että luovuuden ja innovatiivisuuden 

avulla pienyrityksetkin voivat saada arvoa IT:stä ja hyödyntää verkkoliiketoimintaa 

strategisesti uusille markkinoille pääsemiseen ja asiakkaiden hankkimiseen. Tutki-

tuista IT-kyvykkyyksistä tärkeimmiksi osoittautuivat johtajuus, systeemiajattelu, 

arkkitehtuurin suunnittelu ja teknologian toimeenpanokyky. Kriittisimmiksi esteiksi 

IT-hankkeiden kehityksessä osoittautuivat tiettyjen teknisten osaamisten hankki-

misen vaikeus ja kallis hinta sekä IT-toimittajien joustamattomuus pienyrityksen 

tarvitsemaan vaiheittaisen kokeilemisen lähestymistapaan. (Arshurst et al. 2012, s. 

653–654.) 

Yrityksissä jo olevat IT-järjestelmät ovat yleinen este Big datan kehitykselle, sillä 

ne on kehitetty kymmeniä vuosia sitten, jolloin Big datan mahdollisuuksista ei vielä 

tiedetty. Vanhat järjestelmät sisältävät yleensä informaatiosiiloja, jotka on luotu 

yhteensopimattomilla standardeilla ja formaateilla, joten niitä ei voi suoraan integ-

roida, ottaa käyttöön tai analysoida. Yritykset päivittää ja integroida näitä järjestel-

miä voivat olla niin haasteellisia ja työläitä, että vanhojen järjestelmien sisältämä 

tieto voi olla helpompi jättää hyödyntämättä ja aloittaa Big data –järjestelmien ra-

kentaminen puhtaalta pöydältä. (Manyika et al. 2011, s. 74.) 
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Päätöksenteko ja organisaatiokulttuuri 

Tietoon perustuvan päätöksenteon kulttuurissa olevat yritykset varmistavat, että 

kaikilla päätöksentekijöillä on toimintaa kuvaava data käytettävissään joka päivä ja 

toiminnalliselle datalle on organisoitu yksi selkeä lähde. Muutoksen data-

johtamiseen voi aloittaa kysymällä jokaisen tärkeän päätöksen kohdalla: ”Mitä data 

kertoo?” ja tarkentamalla kysymyksillä: ”Mistä data tulee?”, ”Millaisia analyysejä on 

käytetty?” ja ”Kuinka varmoja olemme tuloksista?”. Organisaatiokulttuurin pitää 

tukea tiedon jakamista ja hyödyntämistä toimintojen välisen yhteistyön maksimoi-

miseksi ja ”ei ole keksitty täällä” –syndrooman minimoimiseksi. Yritykseen tarvi-

taan kulttuuri, jossa kysytään ”Mitä me tiedämme?” sen sijaan, että kysytään ”Mitä 

mieltä me olemme?”. Kaikilla tasoilla oleville päätöksentekijöille tulee antaa lähes 

reaaliaikaista palautetta ja liiketoiminnan säännöt on argumentoitava tarkkaan ja 

päivitettävä säännöllisesti. Datan pitää sallia ohittaa asiantuntijat ja johtajat pää-

töksentekijänä, vaikkakin toimialan asiantuntemus on edelleen kriittisen tärkeää 

suurimpien mahdollisuuksien ja haasteiden ymmärtämiseksi sekä oikeiden kysy-

mysten kysymiseksi. (McAfee & Brynjolfsson 2012; Ross et al. 2013)  

Davenport & Hagemann Snape (2011, s. 59–60) havaitsivat empiirisessä tutki-

muksessaan, että päätöksentekotilanteissa kaikkea tietoa ei tarvita yhtä nopeasti 

ja tarkasti, vaan tiedontarpeen määrittelee yrityksen toimintatapa, toimiala ja sen 

markkinatilanne sekä yleinen taloustilanne. Epävakaa taloudellinen tilanne selvästi 

lisää yritysten tarvetta nopeampaan tiedon saantiin ja raportointiin kassavirroista, 

riskeistä, budjeteista ja skenaarioista. Taloustietojen osalta eivät haastatellut johta-

jat ole valmiita tinkimään tiedon tarkkuudesta. Sen sijaan ulkopuolisiin sidosryh-

miin, kuten asiakkaisiin, toimittajiin, partnereihin tai kilpailijoihin, liittyvän informaa-

tion osalta nopeus on usein tärkeämpää kuin tarkkuus. Davenport ja Hagemann 

Snape (2011, 57) korostavat nopean päätöksenteon tärkeyttä, jolloin tiedon oikea-

aikainen käytettävyys on hyödyllisempää kuin sen nopeus (reaaliaikaisuus) itses-

sään. (Davenport & Hagemann Snape 2011, s. 57–62.) 

Big datan käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyvien haasteiden voittaminen edel-

lyttää niin pieniltä kuin isoiltakin yrityksiltä oikeanlaista asennetta ja strategisia pai-

notuksia. Seuraavissa luvuissa perehdytään tietojohtamisen-, asiakas- ja yrittäjä-
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orientaatioiden merkitykseen Big datan hyödyntämisen edellytyksinä pienissä eri-

koiskaupoissa. 

2.2 Strategiset orientaatiot 

Strategisesta orientaatiosta ei ole olemassa yhtenäistä määritelmää (Hakala 2011, 

s. 199), vaikka termiä käytetään yleisesti liikkeenjohdon kirjallisuudessa. Hakalan 

(2011, s. 200) mukaan strategiset orientaatiot ovat periaatteita, jotka ohjaavat ja 

vaikuttavat yrityksen toimintaan ja niitä voidaan käyttää aktiivisesti ohjaamaan 

käyttäytymistä suuntaan, jonka tarkoituksena on varmistaa yrityksen elinkelpoi-

suutta ja tuloksellisuutta. Yrityksen strateginen orientaatio näyttelee merkittävää 

roolia sekä siinä, miten yritys reagoi markkinoiden muutoksiin että siinä, millaisin 

keinoin se yrittää hyödyntää mahdollisuuksia (Kwak et al. 2013, s. 142). Yleisesti, 

yritysten yleiset strategiset orientaatiot sisältävät kaksi elementtiä: 1) yleinen stra-

tegia (sisältäen mission ja tavoitteet) ja strategiasuunnitelma (ymmärrys siitä, mi-

ten tavoitteet saavutetaan), ja 2) organisaation ydinprosessit, systeemit ja kulttuu-

rit, jotka mahdollistavat strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisen 

(Prahalad & Hamel, 1994). Tässä viitekehyksessä on ilmiselvää, että yrityksen 

yleinen strategia muodostuu useista, toisiinsa vaikuttavista strategisista orientaati-

oista, jotka korostavat eri strategisia asemointeja yrityksessä (Kwak et al., 2013, 

142).  

Strategisten orientaatioiden tutkimus on siirtymässä usean orientaation yhteisten 

vaikutusten tutkimiseen ja yritysten tuleekin ehkä rakentaa strategiansa useiden 

orientaatioiden pohjalta (Hakala 2011; Hult et al. 2004; Laukkanen et al. 2013; 

Atuahene-Gima & Ko 2001). Hakala (2011) havaitsi kirjallisuuskatsauksessaan 

laajan tuen ajatukselle, että yrittäjä-, markkina-, teknologia- ja oppimisen orientaa-

tiot ovat yleisesti keskenään linkittyneitä. Laukkanen et al. (2013, s. 527) esittää 

pk-yritysten kasvustrategiaksi useiden orientaatioiden yhdistelmää havaittuaan 

yrittäjä-, markkina- ja brändiorientaatioiden vaikuttavan voimakkaimmin ja oppi-

misorientaation heikommin suomalaisten pk-yritysten kasvuun. Hult et al. (2004) 

tutkimuksessa havaittiin markkina-, oppimis- ja yrittäjäorientaatioiden toimivan in-

novatiivisuuden edellytyksinä, kun tutkimuksessa innovatiivisuutta ei pidetty yrittä-

jäorientaation osatekijänä. 
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Teknologia- ja oppimisen orientaatioita ei tässä tutkielmassa käsitellä erikseen, 

vaan tietojohtamisen sekä markkina- ja asiakasorientaation edellytyksenä olevan 

organisaatiokulttuurin perustekijöinä, koska niiden ei voida katsoa suoraan vaikut-

tavan yrityksen menestykseen (Hult et al. 2004, s. 436; Webb ja Schlemmer 

2008). Teknologiaorientaatiota ja oppimisen orientaatiota sivuttiin jo aiemmin Big 

data –investointien edellytysten yhteydessä. Teknologian merkitystä käsitellään 

vielä tietojohtamisen orientaation yhteydessä ja oppimisen merkitystä asiakaskes-

keisen markkinaorientaation yhteydessä. 

Kirjallisuuskatsauksessaan Hakala (2010) organisoi eri orientaatioyhdistelmien 

tutkimukset kolmeen viitekehykseen niiden lähestymistapojen mukaan. Orientaati-

ot voidaan nähdä kehittyvän jatkumona toisista orientaatioista, jolloin on olemassa 

yksi paras orientaatio. Toinen tapa on nähdä orientaatiot toistensa vaihtoehtoina, 

jolloin paras orientaatio riippuu kontingenssista. Kolmas tapa on nähdä orientaatiot 

toisiaan täydentävinä ja toisiinsa vaikuttavina, jolloin kullekin yritykselle löytyy 

uniikki yhdistelmä eri orientaatioista (Hakala 2010, s. 208). Orientaatioiden yhdis-

telmä voi kehittyä ja siihen voidaan aktiivisesti vaikuttaa. Tässä työssä orientaatioi-

ta tarkastellaan viimeksi mainitulla, toisiaan täydentävien orientaatioiden lähesty-

mismallilla ja katsotaan, että pienelle vähittäiskaupalle on olemassa sopiva uniikki 

yhdistelmä eri strategisten orientaatioiden dimensioista, jonka kehittymiseen yrittä-

jä itse tai ulkopuoliset tahot voivat vaikuttaa. 

2.3 Tietojohtamisen orientaatio 

Tietojohtaminen (eng. Knowledge Management) on uudehko 1990-luvulla Suo-

meen rantautunut strategisen johtamisen osa-alue, jonka taustalla on resurssipe-

rustainen näkemys yrityksestä (Barney 1986 teoksessa Grant 1996b) sekä ajatus 

tiedosta organisaation tärkeimpänä resurssina, jonka paremmalla hallinnalla voi-

daan sekä kasvattaa toiminnan tehokkuutta että lisätä asiakasarvoa (Grant 1996b; 

Wang et al. 2008 ja 2009). Wang et al. (2008, s. 220) ovat ensimmäisinä määritel-

leet tietojohtamisen strategisen orientaation käsitteenä (eng. Knowledge Mana-

gement Orientation, jälj. KMO), joka ilmaisee missä määrin yritys soveltaa syste-

maattisesti ja organisoidusti tietojohtamisen käytäntöjä. Wang et al. (2009, s. 100) 

määritelmän mukaan KMO heijastelee yrityksen suhteellista taipumusta tukeutua 
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sen taltioituun viisauteen sekä yrityksen taipumusta jakaa hiljaista tietoa, omaksua 

ja olla vastaanottavainen uudelle viisaudelle. (Wang et al. 2008 ja 2009.) 

Tieto itsessään on käsitteenä laaja ja sitä voidaan jäsennellä eri tavoin. Tiedon eri 

tasoja kuvaavat käsitteet data, informaatio ja tieto tai tietämys (Alavi & Leidner 

2001, s. 109; Kogut & Zander 1992, s. 386). Toinen yleisesti käytetty erottelu teh-

dään hiljaisen tiedon ja eksplisiittisen tiedon välillä (Nonaka 1994). Erilaiset näkö-

kulmat tietoon johtavat myös tietojohtamisen fokuksen vaihteluun tietovarastojen 

ylläpidosta, tiedon jakamiseen ja ydinosaamisen kehittämiseen (Alavi & Leidner 

2001; Kogut & Zander 1992). Prosessinäkökulman mukaan tietojohtamisessa joh-

detaan organisaation tietoprosesseja, joista perustavimmat ovat tiedon luominen, 

tiedon säilyttäminen, tiedon siirtäminen ja tiedon hyödyntäminen (Alavi & Leidner 

2001, s. 115). Mitchell & Boyle (2010, s. 75) mukaan tiedon luomista voidaan mita-

ta sellaisten aloitteiden ja toimintojen avulla, jotka tähtäävät uusien ideoiden luo-

miseen, nykyisen tietämyksen tavoitteelliseen kehittämisen tai sellaisten tuottei-

den, palveluiden ja systeemien kehittämiseen, johon sisältyy tiedon hankkimista ja 

hyödyntämistä. Tiedon luominen, uuden oppiminen ja innovaatiot, ovat tulosta yri-

tyksen toisiaan täydentävien kyvykkyyksien avulla olemassa olevasta tiedosta luo-

duista uusista sovelluksista (Kogut & Zander 1992, s. 391). 

Grant (1996b, s. 112) korostaa erityisesti tiedon soveltamista uusien tuotteiden ja 

palveluiden luomiseksi yrityksen tärkeimpänä tehtävänä. Johtamisen tärkeimpänä 

tehtävänä on siten koordinoida tiedon luomista sekä vision ja rutiinien kautta luoda 

edellytykset organisaatiossa olevan tiedon yhdistämiseen ja hyödyntämiseen 

(Grant 1996a, s. 379; Grant 1996b, s. 120;). Kilpailuedun säilyttämiseksi yritysten 

tulee jatkuvasti uudistaa tiedon hyödyntämisen kyvykkyyttään sekä ottamalla käyt-

töön uusia tietotyyppejä että muodostamalla tiedosta uudentyyppisiä kyvykkyyksiä 

sekä yrityksen sisällä että yritysten välisen yhteistyön avulla (Grant 1996a, s. 382–

383).  

Tietojohtamista voidaan myös tarkastella erikseen liikkeenjohdon prosesseja ja 

tietotekniikan järjestelmiä korostavista painotuksista, mutta tämän päivän käytän-

nöissä näitä näkökulmia on vaikea enää selkeästi erottaa toisistaan. Tieto- ja vies-

tintäteknologian kehitys tarjoaa nyt kiihtyvällä vauhdilla uudenlaisia mahdollisuuk-

sia datan ja informaation varastointiin sekä tiedon luomiseen, jakamiseen, ana-
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lysointiin ja hyödyntämiseen. Kaikki tietojohtamisen aloitteet eivät sisällä IT-

järjestelmien käyttöönottoa, mutta monesti IT:llä on niissä tärkeä mahdollistava 

osuus (Alavi & Leidner 2001, s. 114). (Laihonen et al. 2013.)  

Tietojohdettu yritys valjastaa datan, informaation ja tiedon palvelemaan liiketoimin-

taa koko organisaation mittakaavassa ja läpi perinteisten toimialueiden asioiden 

ymmärtämiseksi, päätöksenteon parantamiseksi sekä uuden tiedon luomiseksi 

(Grant 1996a; Laihonen et al. 2013). Eksplisiittisen tiedon alueella tietojohtamisen 

ja datatieteiden teoriat limittyvät vahvasti arvonluontiprosessissa molempien tavoit-

teena ollessa kilpailukyvyn ja -edun luominen datan ja/tai tiedon hyödyntämisen 

avulla (Pirttimäki 2007a, s. 98). Datatieteissä tutkimus on lähtenyt datan käsittelyn 

tekniikoista edeten liiketoimintatiedon hallintaan (BI) ja teknologiavusteiseen da-

taan perustuvaan päätöksentekoon (eng. data-driven-decision making) tietojohta-

misen painottuessa ihmisissä sijaitsevan tiedon johtamiseen. Molemmat johta-

mismallit parantavat organisaatioiden toimintaa, asiakastyytyväisyyttä, markkina-

arvoa ja pääomien hyödyntämistä sekä tuottavuutta (Grant, 1996b; Brynjolfsson et 

al. 2011). Pirttimäki (2007a) toteaa ”human-source intelligencen” olevan BI:n pii-

rissä nouseva teema, mihin tietojohtamisen käytännöt ja metodit voivat tarjota ar-

vokkaan lisän ja auttaa kehittämään hiljaisen tiedon hyödyntämistä BI-

prosesseissa. Pitkäkestoisen oppimisen ja liiketoiminnan muutoksiin sopeutumi-

sen kehittämiseksi BI:n tietoprosessit tulisikin yhdistää tietojohtamisen prosessien 

kanssa (Pirttimäki 2007a, s. 98). 

Perinteisesti tietojohtaminen on keskittynyt määrittelemään ja johtamaan organi-

saation hallussa olevaa tietoa, jota sitten on hyödynnetty markkinoilla kilpailuun. 

Nykyisin tietojohtamisessakin nähdään ulkoisella, esimerkiksi asiakkaissa sijaitse-

valla tiedolla olevan suuri merkitys toiminnan kehittämisessä (Laihonen et al. 

2013; Ritala et al. 2013). Asiakastiedon- ja asiakassuhdetiedonjohtamisen (eng. 

Customer Knowledge Management ja Customer Relationship Knowledge Mana-

gement) käsitteiden osalta tietojohtamisen ja markkinoinnin tavoitteet ja toiminta-

alueet kohtaavat. Asiakastiedonjohtaminen (CKM) on Salomann et al. (2005) mu-

kaan tiedon hyödyntämistä 1) tiedon jakamisessa asiakkaille, 2) asiakkailta saata-

van tiedon osalta tuotekehityksessä sekä 3) asiakkaita koskevan tiedon osalta 

asiakassuhteen hoitamiseen liittyvän kyvykkyyden kehittämiseksi (Salomann et al. 
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2005, s. 392). Kuvassa 1 esitetään asiakastiedonjohtamisen kehittämisen viiteke-

hys Salomann et al. (2005) mukaan. Siinä strategian tasolla yrityksen tulee tunnis-

taa asiakastieto arvokkaaksi tuotekehityksen ja prosessien tehostamisen lähteek-

si. Prosessien tasolla taas tietojohtamisen ja asiakastiedonhallinnan prosessien 

tulisi sulautua saumattomasti yhteen. Järjestelmien tasolla etua on yhtenäisestä 

tietovarastosta, johon koko organisaatiolla on pääsy. Muutosjohtamisen haasteena 

on rohkaista asiakkuuksista vastaavia tallentamaan ja jakamaan asiakastietoa. 

(Salomann et al. 2005, s. 400.) 

 

Kuva 1: Asiakastiedonjohtamisen viitekehys (Salomann et al. 2005, s. 400) 

Organisaatiokulttuurilla on tärkeä osuus tietojohtamisen onnistumisessa. Nejatian 

et al. (2013) kirjallisuuskatsaus vahvistaa yhteistyöhön, luottamukseen ja oppimi-

seen perustuvan organisaatiokulttuurin olevan tehokkain tietojohtamisen mahdol-

listaja. Yhteistyö ja luottamus mahdollistavat tiedon jakamisen ja käyttämisen, mi-

kä olisi hyödytöntä ilman oppimisen arvostamista. Minkä tahansa näistä tekijöistä 

puuttuminen voi estää uuden tiedon luomista ja siten tietojohtamisen tavoitteiden 

saavuttamisen. (Nejatian et al. 2013, s. 114.)  
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2.4 Markkina- ja asiakasorientaatio 

Yrityksen kyky luoda jatkuvasti ylivoimaista arvoa asiakkailleen merkitsee kilpai-

luetua suhteessa kilpailijoihin (Slater & Narver 1994). Markkinaorientoitunut yritys-

kulttuuri toimii perustana tällaiselle arvonluontikyvylle ja useissa tutkimuksissa on 

havaittu markkinaorientaation vaikuttavan positiivisesti yrityksen liiketoiminnan 

tulokseen ja kannattavuuteen yleisesti (Narver & Slater 1990; Slater & Narver 

1994, 2000; Tuominen et al. 2003) ja erityisesti tuotekehitykseen (Narver & Slater 

2004, Atuahene-Gima et al. 2005). Tulevaisuuden erikoiskaupan haasteina ja 

mahdollisuuksina on vastata monikanavaisesti yhä kansainvälisemmän, vali-

koivamman, tiedostavamman ja teknologisesti taitavamman asiakaskunnan odo-

tuksiin tuotteiden ja palvelun laadusta. Digitalisoituvassa yhteiskunnassa kuluttajat 

voivat hakea erikoiskaupoista myös ihmiskontakteja, joten asiakaspalvelun ohella 

myös lisäpalveluiden kautta tarjottu shoppailuelämys voi nousta osaksi erikoisliik-

keiden kilpailukykyä (Wilska & Nyrhinen 2013, s. 82–83) Erityisesti globalisoitu-

vassa ja heterogenisoituvassa maailmassa paikallisen osallistumisen ja sitoutumi-

sen edellytysten ja seurausten ymmärtäminen voisi johtaa merkittäviin strategisiin 

etuihin pienillä vähittäiskauppiailla (Runyan & Droge 2008, s. 85). 

Kohli & Jaworski (1990) alkuperäisen teorian mukaan markkinaorientaatio (eng. 

Market Orientation, jälj. MO) on koko organisaation laajuista markkinatiedon luo-

mista nykyisistä ja tulevista asiakkaiden tarpeista sekä tiedon jakamista eri osasto-

jen välillä ja tietoon reagoimista koko organisaation tasolla (Kohli & Jaworski, 

1990, s. 6). Narver & Slater (1990, s. 21) mukaan MO koostuu asiakasorientaati-

osta, kilpailijaorientaatiosta ja toimintojen välisestä koordinaatiosta. Organisaation 

oppimista korostaen Slater & Narver (1995, s. 67) määrittelevät MO:n yrityksen 

kulttuuriksi, joka 1) asettaa tärkeimmäksi prioriteetiksi ylivoimaisen arvon luomisen 

ja ylläpitämisen asiakkaalle kannattavasti ja myös muiden sidosryhmien intressit 

huomioiden ja 2) määrittelee miten organisaatio kehittää markkinainformaatiotaan 

ja miten se siihen reagoi. Eggers et al. (2013) katsoo, että yritykset, joilla on vahva 

MO pitävät tärkeänä 1) asiakkaan tuntemista, 2) asiakkaaseen vaikuttavien teki-

jöiden tuntemista ja 3) niiden tekijöiden tuntemista, jotka vaikuttavat yrityksen ky-

kyyn vaikuttaa asiakkaaseen ja tyydyttää asiakkaan tarpeet (Eggers et al. 2013, s. 

526). Hult et al. (2004, s. 431) katsovat, että markkinaorientaatio on yksi organi-
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saatiokulttuurin aspekti ja siten piilevä ominaisuus, joka tulee esiin markkinoiden 

merkitystä painottavissa arvoissa, uskomuksissa ja symboliikassa. 

MO:n määritelmät joko käyttäytymisenä tai kulttuurina täydentävät toisiaan, mo-

lempien määritelmien korostaessa jatkuvaa panostamista markkinoista ja asiak-

kaasta oppimiseen (Cambra-Fierro et al. 2011, s. 446). MO:lla on sekä reaktiivinen 

että proaktiivinen luonne (Narver & Slater 1990; Slater & Narver 1995; Kohli & Ja-

worski 1990; Tuominen et al. 2003). Yritys voi tulkita MO:ta liian kapeasti keskit-

tymällä markkinatiedonhallinnassa vain 1) nykyisiin asiakkaisiin ja kilpailijoihin 2) 

asiakas- ja kilpailijatietoon unohtaen muut liiketoiminnan kannalta tärkeät tietoläh-

teet ja 3) oppimalla vain perinteisten toimintarajojen sisällä (Slater & Narver 1995, 

s. 67–68).  

Kara et al. (2005, s. 114) tulokset vahvistivat, että markkinatiedon luominen, jaka-

minen ja tietoon reagoiminen – ovat kriittisiä tekijöitä myös pienten palvelualojen 

vähittäiskauppiaiden menestyksessä. Pienissä yrityksissä MO:n suhde eri tulos-

mittareihin voi olla monimutkainen, mutta MO:n avulla ne saavuttavat parempia 

tuloksia. Siksi pienissä vähittäiskaupoissa tulisi korostaa asiakastarpeiden tunte-

mista siinä missä kilpailijaseurantaankin. Kara et al. (2005) empiiristen havaintojen 

perusteella useimmissa pienyrityksissä on potentiaalia markkinaorientaatioon, 

koska niiden johtajat tunnistavat tarpeen arvioida yrityksen palveluja asiakasnäkö-

kulmasta. Pienyrityksissä myös jaetaan tietoa henkilöstön kanssa ja pyritään py-

symään ajan tasalla ympäristön muutoksista. (Kara et al. 2005, s. 115.) 

2.4.1 Asiakasorientaatio ja asiakassuhdeorientaatio 

Asiakasorientaatio (eng. Customer Orientation, jälj. CO) on MO:n keskeisin osa-

alue, joka käsittää asiakastiedon hankkimisen, jakamisen ja hyödyntämisen reak-

tiivisesti ja proaktiivisesti. CO:ta ei tule sekoittaa asiakaslähtöisyyteen (eng. cus-

tomer-led), mikä kuvaa vain käsitteen reaktiivista luonnetta (Slater & Narver 1998). 

Vielä aivan tuoreissakin tutkimuksissa, esimerkiksi Eggers et al. (2013), on havait-

tu ristiriitaisia tuloksia CO:n vaikutuksesta yrityksen kasvuun CO-termin virheelli-

sen määrittelyn vuoksi. 

Reaktiivisen asiakaslähtöisyyden vaikutus yrityksen suorituskykyyn on melko ly-

hytkestoinen ja pidemmällä ajalla minimaalinen (Eggers et al. 2013, s. 526; Slater 
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& Narver 1998, s. 1005). Jos yritys toimii vain asiakaslähtöisesti, se riskeeraa ky-

vyn luoda uusia lisäarvon mahdollisuuksia asiakkaalle ja siten myös luo vain vä-

hän tai ei lainkaan riippuvuussuhdetta ja perustaa asiakaspysyvyydelle (Atuahene-

Gima & Ko 2001). CO edellyttää myyjältä koko asiakkaan arvoketjun ymmärtämis-

tä myös siten, millaiseksi se tulee kehittymään ajan mittaan sisäisten ja markkinoi-

den muutosten vaikutuksessa (Narver & Slater 1990, s. 21). Piilevien asiakastar-

peiden havaitsemiseksi tarvitaan markkinatutkimusten lisäksi kokeiluja innovatiivi-

sista myynninedistämisen välineistä, jakelukanavista ja hinnoittelumalleista (Slater 

& Narver 1995, s. 71). CO:n toteuttaminen on pitkäjänteistä toimintaa, jonka hyöty-

jä ei voi mitata välittömillä tuloksilla ja lyhyenajan tavoitteilla (Appiah-Adu & Singh 

1998, s. 392).  

CO:lle erittäin läheinen käsite on asiakassuhdeorientaatio (CRO). Ritala et al. 

(2013, s. 332) esittää näiden käsitteiden eroksi sen, että MO:n dimensiona CO 

käsittelee asiakkaita kasvottomana ”markkinamassana”, mutta CRO pyrkii syvälli-

sesti ymmärtämään yksittäistä asiakasta ja luomaan molemminpuolisen pitkäai-

kaisen suhteen asiakkaan ja yrityksen välille, jolloin yrityksen tavoitteena on myös 

oppia asiakkaalta. Tässä työssä CO:n ja CRO:n välistä eroa ei pidetä merkittävä-

nä ja käsitteiden uskotaan yhdentyvän tulevan teknologisen kehityksen myötä. 

2.4.2 Oppimaan oppiminen asiakkaiden kanssa 

Oppimisen orientaatio toimii tärkeänä fasilitaattorina markkina- ja asiakasorientaa-

tiolle (Baker & Sinkula 2009; Cambra-Fierro et al. 2011; Hakala 2010; Tuominen et 

al. 2004). Markkinaohjautuvuus on reaktiivista liiketoimintalogiikkaa, jossa asia-

kassuhteista oppimalla pyritään luomaan markkinatietoa, joka vastaa 

tä? -kysymykseen. Markkinoiden ohjaaminen taas on proaktiivista logiikkaa, joka 

korostaa yrityksen kykyä luoda sellaisia innovatiivisia liiketoimintakonsepteja, jotka 

muuttavat ja jopa luovat uusia markkinoita. Se vaatii oppimaan oppimista yhteis-

toiminnassa asiakkaiden ja yrityskumppaneiden kanssa. (Tuominen et al. 2004, s. 

214.) Argyris & Shön (1996) mukaan organisaation oppiminen voi perustua sekä 

instrumentaaliseen yksikehäiseen oppimiseen (eng. single-loop learning) että pro-

sessuaaliseen kaksikehäiseen oppimiseen (eng. double-loop learning). Yksikehäi-

sessä oppimisessa toimintaa korjataan oppimisella toiminnan taustalla vaikuttaviin 

syihin puuttumatta, kun taas kaksikehäinen oppiminen muuttaa myös arvoja, asen-
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teita ja olettamuksia, joihin organisaation prosessit ja strategiat perustuvat (Argyris 

& Shön 1996, s. 22). Deutero-oppimisessa organisaatio oppii kehittämään oppi-

mistaan ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten kommunikointikanavia, informaatiojär-

jestelmiä, palkitsemista ja muita oppimista tukevia organisaatiorakenteita (Argyris 

& Shön 1996, 28).  Senge (1990) katsoo systeemiajattelun olevan yksi keskeisistä 

johtamistaidoista oppivassa organisaatiossa. Yrityksen johdon tulisi kyetä näke-

mään asioiden ja prosessien keskinäinen vuorovaikutus, ymmärtämään ongelmien 

syyt samassa kokonaisuudessa oman toiminnan kanssa, ymmärtämään ajan ja 

paikan suhteen irrallisten tekijöiden kausaalisuhteita ja välttämään ilmeisiä ratkai-

suja keskittymällä ongelmien taustalla piilevien syiden selvittämiseen (Senge 

1990, s. 15).  

2.4.3 Asiakastiedon luominen ja jakaminen yritysverkostoissa 

Kahden ja useamman yrityksen strategiset kumppanuudet ja verkostot tarjoavat 

mahdollisuuksia yhteiseen tiedon luomiseen, kuluttajia ja markkinoita koskevan 

tiedon jakamiseen ja oppimiseen, mikä johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen, 

yrityksen tuloksellisuuteen ja innovatiivisuuteen (Elg 2002; Cambra-Fierro et al. 

2011). Bergh et al. (2011, s. 29) havaitsivat yritysverkostoissa tapahtuvan oppimi-

sen olevan erityisen hyödyllistä muun muassa päätöksenteon kehittämisessä, uu-

sien liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemisessa, informaation hankkimisessa 

ja tulkitsemisessa, ideoiden kehittämisessä sekä markkinoinnin ja markkinoiden 

kehittämisessä.  

Cambra-Fierro et al. (2011) on määritellyt yritysten välisen MO:n yrityksen kyvyksi 

oppia markkinoista kumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Yritys voi 

saada käyttöönsä ulkopuolisia resursseja luomalla liikesuhteita 1) vertikaalisesti 

samaa asiakaskuntaa palvelevan toimitusketjun eri tasoilla olevien yritysten 2) ho-

risontaalisesti eri toimitusketjuissa olevien, jopa keskenään kilpailevien yritysten ja 

3) eri toimialoilla olevien yritysten kanssa (Cambra-Fierro et al. 2011, s. 449). Ver-

tikaalisiin ja horisontaalisiin yhteistoiminnan muotoihin liittyy yrityksen reaktiivinen 

liiketoimintalogiikka, jossa markkinat hyväksytään annettuna tekijänä ja kumppanil-

ta pyritään hankkimaan omaa liiketoimintaa täydentävää tietoa kaupallisten tavoit-

teiden saavuttamiseksi. Eri toimialojen kesken luodun yhteistoiminnan takana on 

proaktiivinen logiikka, joka pyrkii yhteisen tutkimuksen ja prosessien oppimisen 
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kautta muuttamaan markkinoita ja luomaan uutta tietoa. (Cambra-Fierro et al. 

2011, s. 457). 

Parhaat käytännöt menestyksekkääseen yritysten välisen MO:n johtamiseen ovat 

1) sitoutuminen oppimiseen 2) järjestelmän kehittäminen tiedon luomiseen ja ja-

kamiseen yksilöiden välillä, 3) jaettuun kulttuuriin panostaminen, 4) organisaatioi-

den tasolla jaettavan markkinatiedon luominen, 5) avoimuus ulkopuoliselle maail-

malle ja 6) mekanismit organisaatiotason palkitsemiseen (Cambra-Fierro et al. 

2011, s. 458). Verkoston toiminnan kannalta osallistujien välisen luottamuksen 

rakentaminen on kriittinen tekijä (Bergh et al. 2011, s. 31). 

Tässä työssä tarkastellaan pienten vähittäiskauppojen markkina- ja asiakassuun-

tautuneisuutta (MO/CO) niiltä osin miten sitoutunut yritys on 1) asiakastiedon hal-

lintaan asiakkaan ja asiakkaaseen vaikuttavien ulkoisten ja sisäisten tekijöiden 

tuntemiseksi ja 2) asiakastiedon hyödyntämiseen yrityksen toiminnassa sekä reak-

tiivisesti että proaktiivisesti joko yksin tai yhdessä muiden yritysten kanssa. 

2.5 Yrittäjäorientaatio 

Yrittäjäorientaatio (Entrepreneurial Orientation, jälj. EO) on noussut keskeiseksi 

käsitteeksi sekä strategista johtamista ja yrittäjyyttä käsittelevässä kirjallisuudessa 

että yritysten menestystekijöihin kohdistuvassa empiirisessä tutkimuksessa, sillä 

useat tutkijat ovat havainneet EO:n positiivisen vaikutuksen yrityksen menestyk-

seen, tulokseen ja tuottavuuteen tai kasvuun (Eggers et al. 2013; Rauch et al. 

2009; Wiklund & Shepherd 2005; Soininen et al. 2012). EO:lla on havaittu positii-

vinen vaikutus tuloksen lisäksi myös markkinoinnin tehokkuuteen muun muassa 

parempana brändiarvona ja markkinaosuutena (Li et al. 2008; Laukkanen et al. 

2013). EO:n on nähty pitävän yritykset hereillä uusien teknologioiden ja markkina-

trendien suhteen sekä päätöksentekijät keskittyneinä toimialan muutoksiin ja asi-

akkaiden vaatimuksiin. Näin EO auttaa uusien mahdollisuuksien havaitsemisessa 

ja uuden liiketoiminnan aloittamisessa. (Rauch et al. 2009; Madsen 2007.) Wiklund 

& Shepherd (2005) totesivat, että EO:n avulla yritys voi ylittää ympäristön ja re-

surssien asettamia rajoitteita ja niistä huolimatta vahvasti yrittäjäsuuntautuneista 

yrityksistä voi tulla huippusuorittajia. EO:n ominaisuudet voivat olla erityisen tärkei-
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tä yrityksille, jotka toimivat markkinoilla, joilla kilpailu on kiristyvää ja uusia markki-

nasegmenttejä sekä tuotteita ja teknologioita tuodaan markkinoille (Laukkanen et 

al. 2013, s. 525). Markkinatilanteissa, joissa nykyisen toiminnan tulevat tuotot ovat 

epävarmoja ja yrityksen täytyy jatkuvasti etsiä uusia mahdollisuuksia, yritykset voi-

vat hyötyä EO:sta yrityksen strategisena suuntautumisvaihtoehtona (Rauch et al. 

2009). Toisaalta myös vakiintuneessa markkinatilanteessa EO:sta hyötyy sellainen 

yritys, jolla on käytettävissään rajalliset taloudelliset resurssit (Wiklund & Shepherd 

2005). 

2.5.1 EO-käsitteen alkuperä ja monimuotoisuus 

EO-käsitteen alkuperä on strategissa kirjallisuudessa ja sillä on viitattu strategi-

seen johtamistyyliin, jossa yrityksellä on yrittäjämäisiä taipumuksia (Lumpkin & 

Dess 1996 ja 2001; Griffith et al. 2006; Eggers et al. 2013). Lumpkin & Dess 

(1996, s. 136) viittaavat EO:lla laajemmin sellaisiin yrityksen prosesseihin, käytän-

töihin ja päätöksentekoon, jotka johtavat uuden liiketoiminnan aloittamiseen. 

Lumpkin et al. (2009) toteaa, että päätöksenteossa EO:iin perustava yritys hankkii 

tietoa toimialan muutoksista, uusista teknologioista, markkinoiden trendeistä ja 

asiakkaiden vaatimuksista. Siten EO auttaa yrityksiä tunnistamaan mahdollisuuk-

sia ja luomaan uutta liiketoimintaa (Lumpkin et al. 2009, s. 48). 

Valtaosa EO:n tutkimuksesta perustaa niin kutsuttuun kolmen dimension malliin, 

jossa Millerin (1983, s. 780) havaitsemat yrittäjämäisen käyttäytymisen tekijät in-

novatiivisuus, riskinotto ja proaktiivisuus nähdään Covin & Slevin (1986, teoksessa 

Covin & Wales, 2012) määritelmän mukaisesti toistensa suhteen korreloivien di-

mensioiden yhdistelmänä (Covin & Wales 2012, s. 68; Rauch et al. 2009, s. 768). 

Lumpkin & Dess (1996) mukaan EO muodostuu edellä mainittujen tekijöiden lisäk-

si itsenäisyydestä ja aggressiivisesta kilpailusta. Lumpkin & Dess (2001, s. 445) 

osoitti, että aggressiivinen kilpailu ja proaktiivisuus ovat kaksi eri dimensiota, jotka 

korreloivat toisistaan riippumatta eri tavoin eri konteksteissa suhteessa yrityksen 

tulokseen. Lumpkin et al. (2009, s. 63) määritteli itsenäisyyden olevan elintärkeä 

tekijä yrittäjämäisessä arvonluonnissa. Lumpkinin ja Dessin viiden dimension mää-

ritelmässä dimensiot korreloivat sekä suhteessa toisiinsa että kukin erikseen kon-

tekstista riippuen (Lumpkin & Dess 1996, s. 137). 
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Kolmen tai viiden dimension käytöstä EO:n määritelmänä ei ole syntynyt yksimieli-

syyttä ja eroja tutkimustuloksiin aiheutuu niin EO:sta kuin sen dimensioista käytet-

tyjen määritelmien että mittauksessa käytettyjen muuttujien ja menetelmien, kuin 

myös tuloksellisuudesta käytettyjen mittareiden sekä tutkimusten kontekstien 

eroista (Rauch et al. 2009; Covin & Wales, 2012; Soininen et al. 2012a). EO:n ja 

yrityksen tuloksellisuuden suhteesta on siten myös valtavirrasta poikkeavia tutki-

mustuloksia. Osa tutkijoista on sitä mieltä, että yritykset voivat myös olla liian yrit-

täjäsuuntautuneita, jolloin ne ottavat liiallisia riskejä tai panostavat liikaa tuotekehi-

tykseen suhteessa markkinatilanteeseen, yrityksen elinkaareen tai toimintaympä-

ristöön (Huges & Morgan 2007; Soininen et al. 2012b). Pitkittäistutkimuksen puut-

tuessa lähes kokonaan, ei EO:iin vaikuttavien tekijöiden kausaalisuhteista ole ku-

muloitunut tutkimustietoa (Miller 2011, s. 878). Madsen (2007) harvinainen ai-

kasarjatutkimus toteaa kuitenkin EO:iin panostuksen olevan hyödyllistä myös pit-

källä ajanjaksolla EO:n kehityksen ennustaessa myös tuloskehitystä (Madsen 

2007, s. 202).  

Sekä Covin & Slevin (1986) että Lumpkin & Dess (1996) perustavat EO:n määri-

telmänsä Danny Millerin vuonna 1983 julkaisemaan artikkeliin ”The correlates of 

entrepreneurship in three types of firms”, jonka tarkoituksena oli osoittaa, että yrit-

täjyys ja sen ajurit ovat erilaisia yrityskoon, toimitusjohtajan persoonallisuuden, 

rakenteen tai prosessien perusteella toisistaan eroavissa organisaatioissa (Miller 

2011, s. 874). Millerin alkuperäisessä artikkelissa käyttämät riskinoton, innovatiivi-

suuden ja proaktiivisuuden mittarit olivat koosteita useista eri strategista päätök-

sentekoa kuvaavista muuttujista, joita mitattiin eri asteikoilla (Miller 2011, s. 874). 

Miller katsoi, että yrittäjyys tyypillisesti koostuisi riskinotosta, innovatiivisuudesta ja 

proaktiivisuudesta ja jos niistä joku puuttuisi kokonaan, toiminta ei täyttäisi yrittä-

jämäisen toiminnan kriteerejä. Hän oletti yrittäjämäisen toiminnan esiintyvän erilai-

sena eri konteksteissa, joten tarkoitti kolmen dimension määritelmän yleistasolla 

riittävän laajaksi määritelmäksi, jotta sen avulla voidaan havaita monenlaista yrittä-

jämäistä toimintaa – riskinottoa pienissä yrityksissä, innovaatioita korkean tekno-

logian yrityksissä ja edelläkävijyyttä suuryrityksissä. Vuoden 2011 artikkelissaan 

”Miller (1983) Revisited: A Reflection on EO Research and Some Suggestions for 

the Future”, Miller pahoittelee, ettei painottanut tarpeeksi yrittäjämäisyyden kom-
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ponenttien erilaisuutta pääsääntönä ja antaa tukensa Lumpkinin ja Dessin (1996 ja 

2001) tutkimussuuntaukselle. Erilaisissa yrityksissä yrittäjämäisyyden komponentit 

perustuivat eri lähteisiin, esimerkiksi pienissä, ”yksinkertaisissa” yrityksissä proak-

tiivisuus ja riskinotto liittyivät ympäristön luotaamisen aktiivisuuteen, kun taas in-

novaatio ei liittynyt siihen ollenkaan (Miller 2011, s. 875). Miller (2011, s. 876) 

huomauttaa, että aiempi tutkimus on liikaa tukeutunut vakiintuneisiin Covinin & 

Slevinin (1986 ja 1989) määrittelemiin mittareihin ja tuottaa heterogeenisia tulok-

sia, jotka epäonnistuvat erottelemaan yrittäjyyden kontekstia ja siten tunnistamaan 

keskeiset muuttujat yrittäjyyden tyypin, syiden ja seurausten osalta. EO:n tutkimus 

on myös painottunut liikaa helposti toteutettaviin kvantitatiivisiin kyselytutkimuksiin, 

mikä on heikentänyt kumuloituvan – ja käytäntöön hyödynnettävän – tiedon luo-

mista (Miller 2011, s. 878). 

Viimeaikainen empiirinen tutkimus tukee Millerin (2011, s. 875) ja Lumpkin & Dess 

(2001) näkemystä, että EO:n dimensiot ovat kontekstisidonnaisia ja voivat vaihdel-

la erilailla erilaisissa toimintaympäristöissä (Wiklund & Shepherd 2005; Soininen et 

al. 2012b). Yrityksellä ei tarvitse välttämättä olla kaikki dimensiot yhtä aikaa, eikä 

niiden voi olettaa vaikuttavan samalla tavalla yrityksen tulokseen eri konteksteissa 

(Huges & Morgan 2007). Miller (2011) mukaan EO on erilaista erityyppisissä (”pie-

net yritykset”, ”suuret suunnittelutoimistot”, ”orgaaniset yritykset”), ja pienissä yri-

tyksissä yrittäjyyden ajurina toimii erityisesti omistaja-johtajan persoonallisuus (Mil-

ler 2011, s. 875). Muita vaikuttavia tekijöitä voivat olla aineellisten ja aineettomien 

resurssien määrä (Madsen 2007; Eggers et al. 2013), teknologiamuutokset ympä-

ristössä (Eggers et al. 2013), verkostoitumis- ja yhteistyökyky (Madsen 2007; Eg-

gers et al. 2013) sekä yksilöiden persoonatekijät, arvot, asenteet ja käyttäytyminen 

(Soininen et al. 2013).  

2.5.2 Yrittäjämäinen käyttäytyminen 

EO:ia on tutkittu sekä taipumuksena (Runyan et al. 2008) että käyttäytymisen il-

miönä (Soininen et al. 2013). Soininen et al. (2013) käyttävät tutkimuksessaan 

henkilökohtaisia työarvoja sekä kasvu- ja selviytymisasennetta ennustamaan yrit-

täjämäistä käyttäytymistä. Soininen et al. (2013) löydökset vahvistivat, että omista-

ja-johtajan persoonatekijöillä voidaan suurelta osin selittää EO:n mukaista käyttäy-

tymistä. Omistaja-johtajan työn itseisarvot (haasteet, vaihtelevuus, kehittyminen) ja 
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asenteet liiketoiminnan tavoitteisiin vaikuttavat merkittävästi EO:iin. Tulokset vah-

vistavat näkemystä, että luontaisesti motivoituneiden yrittäjien joukossa on taipu-

mus esiintyä enemmän kasvua ja innovatiivista, proaktiivista ja riskiä ottavaa käyt-

täytymistä. (Soininen et al. 2013, s. 625.)  

Pienyrityksiä koskevassa tutkimuksessa on haettu käsitteellistä eroa “omistajan” ja 

”yrittäjän” termien välille yrittäjien erilaisten kasvutavoitteiden ja tuloksellisuusnä-

kemysten erottelemiseksi. Osalla pienistä yrityksistä ei ole todellista aikomusta 

kasvaa, vaan positiivista kassavirtaa tavoitellaan ehkä vain pysyäkseen markki-

noilla. Carland et al.(1984) on määritellyt pienyrityksen omistajuuden (SBO) ja yrit-

täjän käsitteet, joissa keskeisin ero on kasvuhakuisuuden ja innovatiivisuuden teki-

jöissä. Pienyrityksen omistajan motiivina kasvun sijaan on henkilökohtaiset tavoit-

teet ja perheen toimeentulo, eikä innovatiivisten käytäntöjen tai markkinoinnin 

käyttöönotto ole tyypillistä (Carland et al. 1984, s. 357). Gartner (1988) on kritisoi-

nut ylipäätään yrittäjyystutkimusta siitä, että se pyrkii löytämään ”oikean yrittäjän” 

mallin yrittäjän persoonallisuuden piirteiden perusteella. Gartner määrittelee yrittä-

jyyden uusien organisaatioiden luomiseksi ja painottaa yrittäjyyden tutkimista käyt-

täytymisen perusteella (Gartner 1988, s. 26). 

Runyan et al. (2008) empiria vahvistaa SBO:n käsitteen EO:sta erilliseksi kon-

struktioksi. Sen mukaan SBO ei ole EO:n vastakohta, vaan voi sisältää itsessään 

merkittäviä kilpailuedun lähteitä. Tutkimustaan varten he kehittivät mittariston 

SBO:n mittaamiseen, missä henkilökohtaisten tavoitteiden ja päämäärien lisäksi 

huomioidaan omistajan emotionaalinen sitoutuminen yritykseen. Runyan et al. 

(2008) tulokset 267 pienyrityksestä osoittivat, että myös SBO voi johtaa yrityksen 

toiminnan tulosten kehittymiseen. EO:n ja SBO:n oletettiin vaikuttavan eri tavalla 

ajan kuluessa, eli pitkäikäisyys on moderoiva tekijä yrityksen toimintaa määräävis-

sä tekijöissä. Alle 11 vuotta ja yli 11 vuotta toimineissa yrityksissä havaittiin selkeä 

ero: nuoremmissa yrityksissä vain EO ennusti merkittävästi toiminnan tulokselli-

suutta, kun taas vanhemmissa yrityksissä ennustavana tekijänä oli vain SBO. Ru-

nyan et al. (2008) päättelivätkin, että ajan kuluessa sellainen omistaja menestyy, 

joka on emotionaalisesti sitoutunut liiketoimintaan ja pystyy tasapainottamaan työn 

ja perhe-elämän. Siirtymä EO:sta SBO:on saattaakin olla luonnollista pitkäaikaisil-

le yritysten omistajille. Mahdollista on myös EO:n ja SBO:n vuorotteleminen suh-
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teessa optimaaliseen toimintaan kulloisessakin markkinatilanteessa. Esimerkiksi 

vakaassa kilpailutilanteessa SBO saattaa maksimoida tuloksellisuuden, mutta kil-

pailutilanteen muutoksissa taas EO:ta tarvitaan parantamaan tulosta tai säilyttä-

mään markkinaosuutta. Toinen mahdollinen EO:n ja SBO:n vuorottelukuvio voi 

näkyä yritystoiminnan siirtyessä vanhalta omistajalta jatkajalle. (Runyan et al. 

2008, s. 581–584.) 

Yrittäjäorientaatio (EO) on organisaation ominaisuus ja se tulee erottaa yksilöta-

son yrittäjyyden (entrepreneurship) käsitteestä, jota on tutkittu paljon etenkin pien-

yritysten kontekstissa. Käsitteiden käytössä esiintyy aiemmassa kirjallisuudessa 

kirjavuutta. Esimerkiksi Home (2011) on tutkinut suomalaisten ruokakauppiaiden 

yrittäjäorientaatiota ja määritellyt yrittäjyyden käyttäytymiseksi, jota ohjaa yrittäjä-

orientaatioksi kutsuttu yhdistelmä persoonallisuuden piirteitä, asenteita ja arvoja. 

Yrittäjyyttä käsittelevässä kirjallisuudessa esiintyneitä yrittäjille yhteisiä persoonal-

lisuuden piirteitä ovat kehittämisen tarve, sisäinen hallintakäsitys, korkea riskinot-

tokyky, monimerkityksellisyyden sietokyky, voimakas itsenäisyyden tarve, do-

minoivuus, itsenäisyys ja riippumattomuus yhdistyneenä vähäiseen tuen ja myö-

tämielisyyden tarpeeseen sekä sietokyky/kestävyys, aloitteellisuus ja luova ajattelu 

sekä korkea energiataso, mikä näkyy pitkinä työpäivinä uuden liiketoiminnan pe-

rustamisessa ja johtamisessa (Home 2011, s. 295). Soininen et al. (2013) tulosten 

ja Miller (2011) näkemysten valossa EO:n tutkimuksessa voisi olla mahdollista 

hyödyntää yrittäjyystutkimuksen havaitsemia persoonatekijöitä selittämään ja en-

nustamaan EO:n dimensioiden esiintymistä pienissä yrityksessä eri konstruktiois-

sa. 

2.5.3 Yrittäjäorientaatio pienessä vähittäiskaupassa 

Tässä työssä käytetään Lumpkin & Dess (1996) mukaista määritelmää EO:sta 

strategisena suuntautumisena, joka näkyy yrityksen toiminnassa ja johdon asen-

teissa itsenäisyytenä, innovatiivisuutena, riskinottokykynä, ennakoivuutena (proak-

tiivisuus) ja aggressiivisena kilpailuna (reaktiivisuus). Millerin (2011, s. 879) ehdo-

tuksen mukaisesti tässä työssä erotellaan EO:ta indikoivat omistaja-johtajan asen-

teet yritystason käyttäytymisestä ja toimintaprosesseista. 
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Itsenäisyys on yksilön tai tiimin muista riippumatonta toimintaa, joka tähtää liike-

toimintamallin tai vision kehittämiseen ja toteuttamiseen (Lumpkin & Dess 2001.) 

Yrittäjät ovat tarinoiden itsepäisiä pioneereja, jotka mieluummin luopuvat turvalli-

sesta palkkatyöstä kuin antavat esimiesten ja organisaation prosessien estää 

oman liikeidean kehittämistä. Yksilöille ja tiimeille sallittu toimintavapaus luovuu-

den ja lupaavien ideoiden kehittämiseen on saman yrittäjyyden ilmentymistä orga-

nisaatioiden sisällä. (Lumpkin & Dess 1996, s. 140; Lumpkin et al. 2009, s. 49) Jos 

yritys haluaa saavuttaa korkean EO:n tason, itsenäisyys pitäisi asettaa strategi-

seksi tekijäksi, sillä se lisää sellaisia tiedon jakamisen ja hyödyntämisen tyyppejä, 

jotka ruokkivat yrittäjämäisiä tuotoksia (Lumpkin et al. 2009, s. 50). 

Innovatiivisuus yrityksessä on luovuutta ja kokeilua tukevaa asennetta, uskallus-

ta ja tahtoa irrottautua nykyisistä teknologioista ja tutkia tulevaisuutta. Innovatiivi-

suus näkyy omistaja-johtajan asenteessa yritteliäisyytenä ja muutoksiin sopeutu-

vuutena sekä kyvykkyytenä ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon. Innovatiivi-

suuden tulemana on uusien tuotteiden tai palveluiden luomisen sekä teknologisen 

johtajuuden (Lumpkin & Dess 1996 ja 2001; Home 2011; Huges & Morgan 2007; 

Rauch et al. 2009) lisäksi uudenlaista markkinointia, mainontaa, tuotepromootioita 

tai hallinnollisia uudistuksia johtamisjärjestelmiin ja organisaatiorakenteisiin (Dess 

& Lumpkin 2005). Innovaatiotoiminnassa tulisi jatkuvasti kyetä kyseenalaistamaan 

erilaisia uskomuksia uuden informaation valossa, minkä mahdollistaa double-loop 

learning –termillä tunnettu oppimaan oppiminen (Argyris & Schön 1978). 

Riskinottokyky on epävarmuuden ja riskin hyväksymistä luontaisena osana toi-

mintaa ja se näkyy rohkeina toimina esimerkiksi tuntemattomille uusille markkinoil-

le lähtemisenä ja resurssien panostamisena epävarmoihin tuotoksiin ja toimintaan 

(Lumpkin & Dess 2001, s. 431; Huges & Morgan 2007). Kaikkeen liiketoimintaan 

liittyy aina jonkinasteisia liiketoiminnallisia, taloudellisia ja henkilökohtaisia riskejä 

(Dess & Lumpkin 2005, s. 152). Riskinotto ei ole kuitenkaan uhkapeliä, vaan me-

nestyneissä yrityksissä riskejä hallitaan tutkimalla ja tunnistamalla riskitekijöitä se-

kä analysoimalla eri vaihtoehtojen seurauksia ja todennäköisiä tuotoksia. Vain 

huolellisesti hallitulla riskinotolla voidaan saavuttaa kilpailuetua ja suunnittelemat-

tomat toimet voivat koitua hyvin kalliiksi (Dess & Lumpkin 2005, s. 152.)   



43 
 

Riskin määritelmä vaihtelee kontekstin mukaan ja EO:n tulosten osalta on merkit-

tävä ero, tutkitaanko yksilöitä vai yrityksiä (Lumpkin & Dess 1996, s. 144–145). 

Homen (2011) tutkimushavaintojen mukaan vähittäiskaupan yrittäjä hyväksyy ris-

kinoton osana mahdollista menestystä. Rahan lisäksi kauppias riskeeraa myös 

maineensa ja joskus jopa terveytensäkin. Kauppias myös sietää epävarmuutta 

eikä häiriinny ristiriidoista (Home 2011, s. 295). Riskinottokykyyn ja riskin koke-

mukseen vaikuttavat yrittäjän odotukset investoinnin hyödyistä ja niiden realisoi-

tumisesta (Stockdale & Standing 2006). Riskinoton skaalan miniminä ovat turvalli-

set riskit, joissa tappion mahdollisuus on lähinnä teoreettinen (Lumpkin & Dess 

1996, s. 145). 

Ennakoivuus on mahdollisuuksien etsimistä ja tulevaisuuteen katsomista. Se nä-

kyy yrityksen suhtautumisessa markkinoilla oleviin mahdollisuuksiin uuden liike-

toiminnan valossa ja siinä missä määrin yritys sijoittaa voittovarojaan yrityksen 

kehittämiseen (Miller & Le Breton-Miller 2011, s. 1064). Proaktiivinen yritys tuo 

ensimmäisenä uusia tuotteita ja palveluita markkinoille, hankkii ja luo uusia re-

sursseja, pyrkii muuttamaan toimintaympäristöään vaikuttamalla trendeihin ja luo-

malla kysyntää. Proaktiivisuuden vastakohta on passiivisuus, välinpitämättömyys 

tai kyvyttömyys etsiä uusia mahdollisuuksia tai johtaa markkinoita. (Lumpkin & 

Dess 1996, s. 147; Lumpkin & Dess 2001, s. 431.)  

Aggressiivinen kilpailu heijastaa sitä intensiteettiä, millä yritys pyrkii voittamaan 

toimialallaan kilpailijat. Se on reagointia suhteessa nykyisiin markkinoihin ja kilpai-

lijoiden toimiin, mikä voi johtaa törmäyksiin kilpailijoiden suunnatessa samoille 

markkinoille tai olla lievempää reagointia kilpailijan hinnanmuutoksiin. Tällainen 

yritys on kiinnostuneempi epätavanomaisista kuin perinteisistä kilpailukeinoista. 

(Lumpkin & Dess 1996, s. 148–149; Lumpkin & Dess 2001, s. 431.) 

2.6 Big datan hyödyntämiseen tarvittavat strategiset orientaatiot 

Big data –teknologia tulee väistämättä vaikuttamaan pienen erikoiskaupan kilpai-

lukykyyn digitalisaation edetessä (Gartner 2014a). Kyetäkseen vastaamaan kilpai-

luun asiakkaiden tyytyväisyydestä ja uskollisuudesta, pienten erikoiskauppiaiden 

tulee kehittää asiakastietojärjestelmiään digitaalisen markkinoinnin (Manyika et al. 
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2011) ja Single Customer View’n suuntaan (Clark, 2012; Stone & Woodcock 

2014). Sosiaalinen media ei ole vain online-kaupalle varattu työkalu, vaan se voi 

olla potentiaalinen ”game-changer” tukemalla asiakastiedonhallintaa myös perin-

teisessä liiketoiminnassa (Chua & Banerjee 2013). 

Teknologian puolesta asiakkaasta on mahdollista kerätä monin eri tavoin edulli-

sesti tietoja, mutta tietojen kerääminen ja hyödyntäminen ei ole vielä yleistä Suo-

messa, joten pienetkään yritykset eivät ole vielä auttamattomasti myöhässä tästä 

junasta (Linturi et al. 2013, s. 23–24). Pienyritysten kohdalla tavoitteena ei tarvitse 

olla yrityskohtaisen järjestelmän kehittäminen, vaan ratkaisuja järjestelmäinves-

tointeihin, datalähteiden saavutettavuuteen sekä henkilöstö- ja osaamisresurssien 

kehittämiseen on mahdollista lähteä etsimään yritysverkostojen yhteistyön kautta 

(Elg 2002; Cambra-Fierro et al. 2011). Yhteisten IT-hankkeiden avulla pienyrityk-

set voivat kaataa osaamiseen, investointien hintaan ja IT-toimittajien joustamatto-

muuteen liittyviä esteitä (Arshurst et al. 2012). Yksinkään toimien pienen erikois-

kaupan ei tarvitse eikä kannata luoda kaikenkattavaa täydellistä asiakasdatan hal-

lintajärjestelmää, eikä kerätä itselleen kaikkea mahdollista tietoa analysoitavaksi, 

vaan tärkein ensiaskel on saada työntekijät käyttämään nykyisiä datavarastoja tai 

helposti saatavissa olevaa dataa mahdollisimman tehokkaasti (Ross et al. 2013). 

Isoissakin yrityksissä suositellaan kyvykkyyden rakentamista liiketoiminnan tavoit-

teista lähtien alhaalta ylöspäin pilottiyksiköiden kanssa (McAfee & Brynjolfsson 

2012), mutta erityisesti näin kannattaa toimia pienissä yrityksissä taloudelliset ja 

inhimilliset resurssit huomioiden (Arshurst et al. 2012). 

Asiakastiedon kehittämisen ja Big data –teknologian käyttöönoton polulle lähtemi-

nen edellyttää pieneltä erikoiskaupalta yrityksen lähtötilanteen ja toimintaympäris-

tön huomioivaa yhdistelmää strategisista orientaatioista. Hakalan (2011, s. 208) 

kirjallisuustutkimus osoittaa aiemman tutkimuksen yleisesti tukevan ajatusta, että 

markkina- ja yrittäjäorientaatiot korreloivat suhteessa toisiinsa ja täydentävät toisi-

aan (Atuahene-Gima & Ko 2001; Hult et al. 2004; Li et al. 2008), mutta ovat toisis-

taan erilliset konstruktiot (Baker & Sinkula 2009). Kun tarkasteluun otetaan mu-

kaan tietojohtamisen orientaatio ja siihen liittyvät tietoprosessit, havaitaankin sel-

keämmin markkina- ja asiakasorientaation yhtenevyys tietojohtamisen orientaati-
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oon ja yrittäjäorientaation eri dimensioiden vaihteleva merkitys eri tietoprosessien 

sisällä.  

Kuvassa 2 strategisten orientaatioiden yhteyttä Big datan hyödyntämiseen on tar-

kasteltu erottamalla Big datan kerääminen ja analysoiminen sen jakamisesta sekä 

hyödyntämisestä tietoprosesseja mukaillen. Big datan kerääminen ja analysoimi-

nen liittyy tiedon hankinnan ja luomisen prosessiin ja edellyttää aluksi erityisesti 

investoimista teknologiaan ja tietoarkkitehtuurin luomista. Big datan jakaminen ja 

jaetun datan hankkimisen katsotaan liittyvän tiedon jakamisen prosessiin, mikä 

edellyttää teknologian lisäksi verkostosuhteiden luomista ja niihin investoimista. 

Big datasta saatavan tiedon hyödyntäminen on yhdistetty KMO:n ja CO:n tiedon 

hyödyntämisen prosessiin, mikä vaatii asiakassuhdemarkkinoinnin systeemien 

kehittämistä. EO:n dimensiot toimivat kaikissa prosesseissa tärkeinä ajureina sekä 

asiakastiedonhallinnan että Big data –teknologian kehittämiseen, mutta niiden si-

sällöt ja keskinäinen vuorovaikutus voi vaihdella kontekstin mukaan. Big datan 

käyttöönotto ja hyödyntäminen edellyttää yrityksen osaamisen ja oppimisen sekä 

päätöksentekokulttuurin muutosta, jota tulee myös aktiivisesti johtaa.  

 

Kuva 2: Big dataan perustuva asiakastiedonjohtaminen strategisten orientaatioi-
den viitekehyksessä, Salomann et al. (2005) mukaellen. 
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CO ja KMO limittyvät täysin toisiinsa asiakastiedonhallinnan prosesseissa (Salo-

mann et al. 2005, s. 400). Kilpailuedun ja paremman tuloksen saavuttamiseksi 

KMO hyötyy ja tarvitsee CO:ia (Wang et al. 2009, s. 170), jonka fokus asiakasar-

vossa luo vahvan tiedon jakamisen kulttuurin ja yhteisen näkemyksen tiedon mer-

kityksestä liiketoiminnalle (Kohli ja Jaworski 1990; Jaworski & Kohli 1993). Kehit-

tyneet tiedon luomisen prosessit taas tukevat ylivoimaisen asiakasarvon luomista 

(Slater & Narver 2000, s. 124). Asiakasorientaatio todennäköisesti kasvattaa 

markkinoihin liittyvien tietolähteiden – asiakkaat, kilpailijat ja kumppanit – hyödyn-

tämistä sekä informaation jakamisen vastavuoroisuutta yrityksen ja asiakkaan vä-

lillä, informaation hankkimista, integrointia, pääsyä informaatioon ja sen käyttöä 

(Ritala et al. 2013, s. 333.)  

Atuahene-Gima & Ko (2001,s. 68) tutkimuksessa markkina- ja yrittäjäorientaatioi-

den yhdistelmä tuotti ylivoimaisuutta tuotekehityksessä verrattuna pelkkään mark-

kina- tai yrittäjäorientaatioon. Samansuuntaisesti Baker & Sinkula (2009) havaitsi-

vat pienissä yrityksissä sekä EO:n että MO:n vaikuttavan yrityksen tuottavuuteen. 

Tajeddini et al., (2013, s. 458) mukaan EO:n määrällä on positiivinen suhde CO:n 

määrään pienissä vähittäiskaupoissa.  

EO tuottaa ympäristön, joka motivoi luovuutta ja innovatiivisuutta organisaation 

jäsenissä, kun taas CO tarjoaa työkalut ja prosessit, jotka ovat tarpeen luovan ja 

innovatiivisen kulttuurin kehittämisessä ja ylläpitämisessä (Kwak et al. 2013, s. 

153). EO täydentää ja vahvistaa CO:ta erityisesti innovatiivisuuden ja proaktiivi-

suuden dimensioiden kautta. Voidaan olettaa, että EO tukee CO:n prosesseja asi-

akkaiden piilevien tarpeiden ymmärtämiseksi ennen kilpailijoita (Slater & Narver 

1995, s. 68) ja asiakkaiden tarpeiden yhdistämiseksi yrityksen resursseihin tai käy-

tettävissä oleviin teknologioihin (Hakala 2011, s. 205). Vahva EO ilman vahvaa 

CO:ia tuottaa yrityksiä, jotka kykenevät havaitsemaan mahdollisuuksia markkinoil-

la, mutta eivät kykene priorisoimaan niitä ja valitsemaan potentiaalisimpia mahdol-

lisuuksia. Toisaalta vahva CO ilman vahvaa EO:ia johtaa kyllä keskittymään asi-

akkaan tarpeisiin, mutta ei välttämättä voimakkaaseen kykyyn uusien liiketoimin-

tamahdollisuuksien kehittämiseksi radikaalimpien innovaatioiden kautta. (Baker & 

Sinkula 2009, s. 457.)  
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Proaktiivisuus on tärkeä yhteinen dimensio sekä CO:ssa että EO:ssa. Innovatiivi-

suuden ja proaktiivisuuden merkitystä korostaa myös niiden toimiminen yhdistävi-

nä tekijöinä EO:n ja teknologia-, tuote- ja innovaatio-orientaatioiden välillä. Jäl-

kimmäiset orientaatiot tukevat CO:n hyödyntämistä (Appiah-Adu & Singh 1998; 

Hakala 2011, s. 205;). Atuahene-Gima & Ko (2001) tutkimuksessa havaittiin joitain 

yhtäläisyyksiä EO:n ja teknologiaorientaation välillä niiden molempien lisätessä 

yrityksen kykyä ja tahtoa hankkia uutta teknistä tietämystä. Innovatiivisuuden ja 

proaktiivisuuden lisäksi EO:n riskinottokyvyn ja reaktiivisuuden voidaan ajatella 

edistävän uuden teknologian käyttöönottoa. Investoinnit uuteen teknologiaan vaa-

tivat aina jonkin asteista riskinottokykyä ja reaktiivisuus pitää yritykset hereillä asi-

akkaiden ja kilpailijoiden käyttämistä teknologioista. Johdon riskinottokyvyn on ha-

vaittu olevan tärkeä ajuri asiakastiedon hyödyntämiselle (Jaworski & Kohli 1993, s. 

639). 

Li et al. (2008) esittää, että pienten yritysten tulisi ottaa käyttöön erityisesti CO:a ja 

samanaikaisesti ruokkia EO:n ominaisuuksista innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta, 

mutta välttää liiallisia riskejä. KMO:n ja CO:n käyttöönotto voi johtaa positiiviseen 

kehään, jossa parempi tiedon saatavuus vähentää epävarmuutta ja siten ris-

kinoton tarvetta. Korkea tiedonluonnin taso mahdollistaa rationaalisemmat ja tar-

kemmin rajatut analyysit sekä loogisen päätöksenteon, johon ei liity niinkään riskin 

kokemusta (Kwak et al. 2013, s. 154). Vahva CO auttaa hallitsemaan riskejä oh-

jaamalla potentiaalisten mahdollisuuksien priorisointia (Baker & Sinkula 2009, s. 

457). 

Yritys, jolla on vahva EO on parempi hankkimaan tietoa asiakaskunnastaan kuin 

konservatiiviset yritykset (Tajeddini et al. 2013, s. 445). Liu et al. (2009) havaitsi 

EO:n vaikuttavan välittävänä tekijänä tiedon jakamisen ja tiedon hyödyntämisen 

suhteeseen. EO yleisenä yrityksen ilmapiirinä tukee siten myös tietojohtamisen 

prosesseja (Liu et al. 2009). Samoin Ritala et al. (2013, s. 341) esittää, että EO 

strategisena orientaationa johtaa tiedon etsimiseen ja hankkimiseen laaja-

alaisesti, mikä edistää uuden tiedon luomista (Kogut & Zander 1992; Grant 1996). 

EO:n proaktiivisuus ja innovatiivisuus yhdistettynä oppimiseen informaation hyö-

dyntämisen kautta, voi johtaa laajempien systeemien ja kokonaisuuksien hahmot-

tamiseen osien sijasta. Innovatiivisuus mahdollistaa Big datan tarjoamien ana-
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lyysien realisoimisen yrityksen asiakassuhteeseen liittyvien toimintojen sekä tuote- 

ja palvelutarjooman kehittämiseen (Lund et al. 2011, s. 7). Griffith et al. (2006) tu-

lokset vahvistavat samoin vahvan EO:n suhteen laajempaan tiedon luomiseen 

asiakkaista, kilpailijoista, tavarantoimittajista ja viranomaisista pienten vähittäis-

kauppiaiden osalta. EO voidaankin nähdä pienten vähittäiskauppiaiden keinona 

edistää keskeisten tietoresurssien kehittämistä ja hyödyntämistä sekä dynaamista 

markkinoiden muutoksiin vastaamisen kykyään. Asiakastiedon hyödyntäminen voi 

kuitenkin olla muita tietoresursseja vaikeampaa niiltä osin kuin pienellä vähittäis-

kauppiaalla ei ole vaikutusvaltaa tavarantoimittajien tuotekehitykseen. Palvelutuot-

teiden puolella tällaista estettä asiakastiedon hyödyntämiseen ei todennäköisesti 

esiinny. (Griffith 2006, s. 59–60.) 

Tiimien ja työntekijöiden itsenäisyyden tason on havaittu olevan positiivisessa suh-

teessa tehokkaaseen asiakastietojohtamiseen, siten että suurempi itsenäisyys 

(Lumpkin et al. 2009, 50) ja päätöksenteon hajauttaminen (Jaworski & Kohli 1993, 

s. 63, Grant 1996, s. 120) tehostaa tiedon luomista, siirtoa ja hyödyntämistä. EO:n 

itsenäisyyden, riskinoton, proaktiivisuuden ja innovatiivisuuden voidaan myös kat-

soa toimivan ajureina IT:n hyödyntämisessä tarvittaviin johtajuuden, toimeenpano-

kyvyn ja systeemiajattelun kyvykkyyksiin (Arshurst et al. 2012, s. 653). Innovatiivi-

suuden avulla yritys realisoi Big datan analysoinnin tarjoamat mahdollisuudet liike-

toimintaan (Manyika et al. 2011, s. 7). 

Pienet yritykset eivät ole homogeeninen ryhmä, vaan niiden toimintaan ja strategi-

siin valintoihin vaikuttaa useita organisaation rakenteeseen, omistaja-yrittäjän ja 

henkilöstön kykyihin ja persoonallisuuteen sekä toimialaan ja ympäristöön liittyviä 

tekijöitä, jotka voivat toimia yksittäisen yrityksen kehitysprosesseissa joko ajureina 

tai esteinä. Stockdale & Standing (2006) havaitsi verkkokaupan käyttöönoton osal-

ta tällaisiksi tekijöiksi omistajan ja johtajien persoonallisuus ja kiinnostuksenkoh-

teet, toimiala, odotukset hyödyistä ja niiden realisoitumisesta, ulkopuoliset markki-

natekijät ja paineet, tiedonpuute, teknologiaan liittyvät huolet ja epäkohdat sekä 

resurssipula (Stockdale & Standing 2006, s. 390–391).  

Taloudellisten resurssien saatavuus, muutokset teknologiaympäristössä ja yrityk-

sen verkostoitumiskyky voivat merkittävästi vaikuttaa yrityksen asiakasorientaati-

oon ja yrittäjyysorientaatioon sekä yrityksen kasvuun (Eggers et al. 2013, s. 528). 
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Ulhøi (2005) on todennut, että yritysverkostoilla ja sosiaalisilla suhteilla voi olla 

merkittävä positiivinen vaikutus yrityksen käytettävissä oleviin resursseihin ja siten 

kasvukykyyn. Pienyrittäjien tulisikin arjen kiireistä huolimatta panostaa verkostoja 

luovaan ja ylläpitävään toimintaan tiedonsaannin, oman osaamisen ja tietotekno-

logisten resurssien ylläpitämiseksi (Ulhøi 2005, s. 944).  

Organisaatiokulttuuri voi olla sekä seurausta käytetyistä strategisten orientaatioista 

että edellytys tai este orientaatioiden käyttöönotolle. Sekä tietojohtamisen (Nejati-

an et al. 2013) että CO:n ja EO:n (Baker & Sinkula 2009, s. 447; Slater & Narver 

1995) tutkimus on havainnut oppimisen korostamisen toimivan tärkeänä ajurina 

tiedon hyödyntämiselle. Yhteistyö ja luottamus ovat yhtä tärkeitä ominaisuuksia 

tietojohtamiseen tarvittavassa kulttuurissa (Nejatian et al. 2013). Organisaation 

rakenteiden tulee tukea tiedon vapaata liikkumista, joten päätöksenteon ja toimin-

nan keskittämiseen ja määrämuotoisuuteen tähtäävät toimet vaikuttavat negatiivi-

sesti tiedon luomiseen, ja siten sekä asiakas- että tietojohtamisen orientaatioihin 

(Nejatian et al. 2013). Pienissä yrityksissä organisaatiorakenteiden ja toimintakult-

tuurin osalta vahvuutta luo matala hierarkia ja sellaisen byrokratian puuttuminen, 

joka voisi estää tiedon luomista, jakamista ja hyödyntämistä (Jaworski & Kohli 

1993). 

Pienyrityksen omistaja-johtajan ja henkilökunnan tulisi olla sekä toimialan erikois-

osaajia että yleisosaajia (T-mallin osaajia), jotta he kykenevät luomaan uutta tietoa 

yhdistämällä sekä teoreettista että käytännön tietoa useilta tietoalueilta. T-mallin 

osaajilla on positiivinen vaikutus sekä tiedon jakamiseen että tiedon hyödyntämi-

seen (Nejatian 2013, s. 114). Senge (1990) katsoo systeemiajattelun olevan yksi 

keskeisistä johtamistaidoista oppivassa organisaatiossa. Yrityksen johdon tulisi 

kyetä näkemään asioiden ja prosessien keskinäinen vuorovaikutus, ymmärtämään 

ongelmien syyt samassa kokonaisuudessa oman toiminnan kanssa, ymmärtä-

mään ajan ja paikan suhteen irrallisten tekijöiden kausaalisuhteita ja välttämään 

ilmeisiä ratkaisuja keskittymällä ongelmien taustalla piilevien syiden selvittämiseen 

(Senge 1990, s. 15). Systeemiajattelu edistää myös pienyrityksen IT-kyvykkyyttä 

(Arshurst et al. 2012). 
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3 EMPIRIA 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

Tämän tutkielman kohteena ovat Big data –teknologian käyttöönottoon ja hyödyn-

tämiseen liittyvät yksilö- ja yritystason tekijät pienissä erikoiskaupoissa. Uuden 

teknologian käyttöönotto ja hyödyntäminen nähdään tutkielmassa yrityksen strate-

gisten orientaatioiden valintana, mihin pienyrityksissä vaikuttaa vahvasti omistaja-

johtajan persoonatekijät. Orientaatioita tarkastellaan toisiaan täydentävinä ja toi-

siinsa vaikuttavina yhdistelminä, jotka voivat kehittyä ja niihin voidaan aktiivisesti 

vaikuttaa (Hakala 2011; Laukkanen et al. 2013). Uuden teknologian käyttöönotto 

on usein myös polkuriippuvaista eli edellyttää organisaatiolta tiettyjä teknologiaan, 

osaamiseen ja organisaatiokulttuuriin liittyviä valmiuksia. Tutkittavaa ilmiötä ha-

vainnoidaan tässä tutkielmassa yrityksen käytäntöjen ja käytettyjen teknologioiden 

avulla sekä pienyrityksen omistaja-johtajan asenteiden kautta.  

3.1.1 Tutkimusmenetelmän valinta 

Big data –ilmiön tuoreus ja strategisten orientaatioiden teorianmuodostuksessa 

todetut ongelmat ohjasivat tutkimusmenetelmän valintaa laadulliseen tutkimuk-

seen. Laadullista tutkimusotetta perustelee myös tutkielman tavoite selvittää mo-

nimuotoisesta ongelmasta kontekstisidonnaista tietoa (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006). Realistiseen todellisuuskäsitykseen perustaen tutkimusmene-

telmäksi valikoitui laadullinen teemahaastattelu ja teoriaohjaava, abduktiivinen si-

sällönanalyysi. Tutkielman teoreettinen viitekehys ohjasi haastatteluteemojen va-

lintaa ja aineiston luokittelu perustui teoriasta muodostettuun strukturoituun ana-

lyysirunkoon, mikä soveltuu tutkielman käsitejärjestelmän testaamiseen pienyritys-

ten kontekstissa. (Tuomi & Sarajärvi 2013, s.113.) 

3.1.2 Aineiston keruu 

Aineiston edustavuuden kannalta olisi tärkeää, että haastateltavilla henkilöillä olisi 

mahdollisimman paljon tietoa tai kokemusta tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sara-

järvi 2002, 88–89). Big data –ilmiön tutkimukselle erikoiskaupan pienyrittäjyyden 

kontekstissa asettaa kuitenkin haastetta ilmiön tuoreus. Big datan käsite itsessään 
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on laaja, monimuotoinen ja edelleen kehittyvä, eivätkä pienyritykset ole tyypillisesti 

teknologioiden käyttöönotossa edelläkävijöitä. Tutkielman lähtöoletuksena oli, ettei 

pienimmillä paikallisilla yrityksillä vielä tutkimuksen ajankohtana ollut juurikaan ko-

kemusta ilmiöstä tai Big data –käsite oli heille täysin vieras. Oletettavasti myös 

asiakastiedon hallinnan, tiedolla johtamisen ja tietotekniikan hyödyntämisen ja 

ymmärryksen taso voi olla kaupan toimialan pienyrityksissä heikkoa. Tutkielman 

validiteettiin kiinnitettiinkin erityistä huomiota koko tutkimuksen ajan.  

Tutkimuskohteeseen kohdistuvien olettamien testaamiseksi ja edustavan otoksen 

saamiseksi haastattelututkimukseen, toteutettiin Lahden Yrittäjät ry:n avustuksella 

sähköpostikysely, jolla kerättiin perustietoja yrittäjäjärjestön jäsenistöön kuuluvien 

vähittäiskaupan yritysten kilpailukykytekijöistä, asiakastiedon hallinnan ja tietotek-

niikan hyödyntämisen tilanteesta sekä yhteistyöstä muiden yritysten kanssa. Kyse-

lylomake on tutkielman liitteenä (liite 1). Yritysten myynnistä vastaaville henkilöille 

osoitettu kysely lähetettiin alun perin 121 vastaanottajalle, joista 18 (14,5 %) vas-

tasi kyselyyn kahden muistutuskerran jälkeen huhti-toukokuun 2014 aikana. Säh-

köpostikyselyllä pyydettiin myös aiheesta ja tutkimuksesta kiinnostuneita ilmoittau-

tumaan haastateltaviksi. Yhtään haastateltavaa ei kuitenkaan tällä tavalla saatu, 

joten haastateltavia ryhdyttiin keräämään henkilökohtaisella yhteydenotolla sekä 

kyselyyn vastanneiden keskuudesta valittuihin yrityksiin että tutkijan omien erikois-

kauppiaskontaktien ja lumipallotekniikan avulla.  

Aineiston edustavuudesta edelleen huolehtien, haastateltavien valintakriteereinä 

pidettiin vähittäiskaupan itsenäisyyttä ketjuliikkeistä, kuluttajia ensisijaisina asia-

kasryhmänä ja Lahden aluetta pääasiallisena markkina-alueena. Haastatteluja 

pyrittiin saamaan eri erikoiskaupan aloilla toimivista yrityksistä ja haastateltaviksi 

omistaja-johtajiksi eri-ikäisiä miehiä ja naisia. Haastateltavien valintakriteereiden 

avulla pyrittiin parantamaan myös aineiston yleistettävyyttä. Sulkunen (1990) suo-

sittelee, että haastateltavilla olisi suhteellisen samanlainen kokemusmaailma, ko-

kemusta ja ensikäden tietoa tutkimuksen aihepiiristä ja että he olisivat kiinnostu-

neita myös itse tutkimuksesta ja suhtautuisivat siihen myönteisesti (Sulkunen, 

1990 teoksessa Eskola & Suoranta 1998, s. 66).  

Aineistoa kerättiin syyskuun 2014 loppuun saakka, jolloin haastatteluaineistoa oli 

kertynyt yhteensä 11 yrityksestä, joista viisi oli kukin eri harrastuksiin liittyvien tar-
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vikkeiden myyntiliikkeitä, kaksi tekstiili- ja vaatetusalan kauppoja, kaksi rautakau-

pan yrityksiä sekä kaksi päivittäistavaroiden erikoismyymälää (taulukko 1). Naisten 

osuus oli 73 prosenttia ja miesten 27 prosenttia. Haastatelluista kaksi henkilöä 

edusti nuorta ikäluokkaa (18–35 v), kahdeksan keski-ikäisiä (36–57 v.) ja yksi 

haastateltu edusti vanhempaa ikäluokkaa (yli 58 v.). Kertyneestä aineistosta ha-

vaittujen samankaltaisuuksien perusteella voitiin tässä vaiheessa todeta aineiston 

kyllääntyneen. 

Taulukko 1: Haastattelut, yritysten toimialat ja haastateltavan asema yrityksessä. 

 

Haastateltavien valinnassa toteutui samankaltainen kokemusmaailma kaikkien 

haastateltujen ollessa omistaja-yrittäjiä alle 10 hengen vähittäis- ja erikoiskaupan 

alan pienyrityksissä Lahden seudulla (mukaan lukien Heinola ja Asikkala). Liike-

vaihdon kasvutavoitteissa valituilla yrityksillä oli pieniä eroja kolmen yrityksen ta-

voitellessa huomattavaa liikevaihdon kasvua, seitsemän pientä kasvua ja yhdellä 

yrityksellä ei liikevaihdon kasvu ollut keskeisenä tavoitteena. Eroista huolimatta 
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kukaan ei kuitenkaan maininnut tavoittelevansa suurempaa hyppyä esimerkiksi 

mikroyrityksestä keskisuureksi yritykseksi yritysostojen, uusien toimipisteiden 

avaamisen tai muiden liiketoiminnan merkittävien laajennusten avulla, joten kaik-

kien haastateltavien yhteisenä tavoitteena oli olla jatkossakin paikallisia pienyrittä-

jiä. Kaikille haastatelluille Big data –käsite oli yhtä vieras ja asiakastiedon ja tieto-

tekniikan hyödyntäminen oli heidän edustamissaan yrityksissä samantasoista. 

Kaikki haastateltavat olivat hyvin kiinnostuneita tutkimuksen aiheesta ja osallistui-

vat haastatteluun mielellään. 

Kaikkia haastatteluun suostuneita pyydettiin myös vastaamaan sähköposti-

kyselyyn, jotta aineistot ovat kaikkien osalta yhtenäiset. Sähköpostikysely tuotti 

myös haastattelua täydentävää aineistoa, jota voitiin hyödyntää yritysten toimin-

nan analysoinnissa ja siten toteuttaa metodologista triangulaatiota tutkielman luo-

tettavuuden parantamiseksi (Tuomi & Sarajärvi 2013, s. 145). Yhteensä sähköpos-

tikyselyyn saatiin 26 vastausta, lopulliseksi vastausprosentiksi muodostuessa 

19,8. (26/131). Kyselyn tuloksia ei analysoitu kvantitatiivisin menetelmin. 

Aineiston sisällöllistä rikkautta ja tutkielman validiteettia pyrittiin turvaamaan valit-

semalla haastattelumenetelmäksi puolistrukturoitu teemahaastattelu, joka asettaa 

haastateltavien tulkinnat ja heidän asioille antamat merkitykset keskeiseen ase-

maan sekä korostaa merkitysten syntymistä vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi & Hur-

me, 2011, 48). Haastattelurunko sisälsi neljä teemaa (EO, CO, KMO ja Big Data), 

joiden käsittelyjärjestys eteni haastateltavalle tutuimmasta vieraimpaan. Jokaiseen 

teemaan liittyvä keskeinen teoria ja käsitteet esiteltiin lyhyesti kunkin teeman alus-

tuksena, millä vahvistettiin tutkielman sisäistä validiteettia. Teemoista oli kerrottu 

haastateltaville jo haastattelusta sovittaessa ja haastattelurunko oli lähetetty haas-

tateltaville ennakkoon tutustuttavaksi, vaikka kaikki eivät siihen olleet ehtineetkään 

tutustua. Kunkin teeman alustuksen jälkeen haastattelu jatkui teeman keskeisten 

sisältöjen varassa keskustelunomaisena, millä tavoiteltiin mahdollisimman rikasta 

aineistoa muun muassa asenteiden havainnoimiseksi. Teemojen sisällä yksityis-

kohtien käsittely painottui eri tavalla eri haastatteluissa haastateltavan asioille an-

taman merkityksen ja keskustelussa syntyneen vuorovaikutuksen mukaan. Haas-

tateltaville korostettiin, että nykytilasta tehtävien tutkimushavaintojen ohella yhtä 

tärkeänä pidettiin haastateltavien mielipiteitä ja asenteita tutkimusteemoissa esiin 
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tulevia asioita kohtaan. Vapaamuotoisen keskustelun toivottiin tuovan esiin myös 

mahdollisia teorian ulkopuolisia vaikuttavia tekijöitä ja niiden syitä tai seurauksia 

(Elg 2003, s. 648; Hirsjärvi & Hurme 2011, s. 53). Haastattelut nauhoitettiin ja ne 

litteroitiin mahdollisimman pian haastattelun jälkeen. Reliabiliteetin arvioinnin osal-

ta käytetty aineistonkeruumenetelmä on haasteellinen, koska ihmisen käyttäytymi-

nen vaihtelee kontekstin mukaan (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 186). Onkin epäto-

dennäköistä, että tutkijan ja haastateltavan vuorovaikutustilannetta ja siitä muo-

dostettuja tulkintoja voitaisiin toistaa täsmälleen samanlaisena. (Hirsjärvi & Hurme 

2011; Hirsjärvi et al. 2009; Tuomi & Sarajärvi 2013.) 

3.1.3 Analysointi 

Aineiston analysointi aloitettiin koodaamalla litteroidut haastattelut teoreettisesta 

viitekehyksestä poimituilla ja haastattelun teemoja noudattavilla EO:n, CO:n, 

KMO:n ja Big Datan keskeisillä käsitteillä. Jo koodausvaiheissa havaittiin, ettei 

joidenkin haastattelujen analysoiminen ollut kovin yksiselitteistä, jos haastatelta-

van kommentit eivät suoranaisesti liittyneet käsiteltävään teemaan, keskustelu 

rönsyili paljon teemojen ulkopuolelle tai teemat olivat haastateltavalle hyvin vierai-

ta. Aineiston tulkintaa tehtiin kaikissa analysointivaiheissa keskusteluanalyysin 

periaattein (Hirsjärvi et al. 2009), mikä oli huomioitu jo litterointivaiheessa. Haas-

tatteluissa havaittiin sekä puhujien keskinäistä yhteisymmärrystä ja suuntautunei-

suutta päällekkäispuheen, yhteisten naurahdusten ja positiivisen palautteen muo-

dossa että sen puuttumista, mitä taas ilmensivät kysymyksiin vastaamatta jättämi-

set, tauot ja hiljaisuudet (Hirsjärvi et al. 2009, s. 227). Abduktiossa päärooli on tut-

kijan ajattelulla, joten tutkimustulokset on aina ymmärrettävä kontekstisidonnaisina 

ja subjektiivisuus on väistämättä läsnä tutkimuksessa (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006). Sisäisestä validiteetista huolehtien, analysoinnissa pyrittiin kui-

tenkin välttämään liiallista tulkintaa ja pitäydyttiin vain sellaisissa kommenteissa, 

jotka suoraan liittyivät käsiteltyyn teemaan. Haastateltavien lyhyet tutkijan sano-

maa toistavat tai myötäilevät ”joo”, ”niin, kyllä” –kommentit jätettiin analysoinnin 

ulkopuolelle.  

Analysointi jatkui koodauksen jälkeen Excel-taulukossa, jossa kunkin teeman alle 

koottiin omiin sarakkeisiinsa kustakin haastatteluista tiivistetysti kyseiseen tee-

maan liittyvät tekstikohdat. Siten teemoja pystyttiin edelleen tarkastelemaan ai-

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L3_3.html
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neistolähtöisesti ja säilytettiin havaintojen kontekstisidonnaisuus. Havainnoista 

eriteltiin yrittäjän asenteita ja yrityksen toimintaa kuvaavia mainintoja, joita analy-

soitiin ensin erillään toisistaan. Yrittäjän asenteen analysointi perustui pelkästään 

haastatteluaineistoon ja yrityksen toiminnan analysoinnissa käytettiin myös kysely-

lomakkeella kerättyjä tietoja sekä tutkijan omia havaintoja ja kokemuspohjaista 

tietoa yrityksistä. Analyysin perusyksikkönä pidettiin kokonaista vastausta, jolloin 

esimerkiksi yhteistyöhalua arvioitiin haastattelusta poimittujen tekstiesimerkkien 

valossa kokonaisuutena, eikä mainintojen haastattelukohtaiselle esiintymistihey-

delle annettu merkitystä. Aineistoa kvantifioitiin kuitenkin sen suhteen, miten moni 

haastateltava mainitsi saman asian. Aineistosta muodostettiin seuraavaksi mat-

riisimenetelmällä sekä asenteita ja käytäntöjä erikseen että molempia yhteensä 

kuvaavia alaluokkia keskinäisten erojen ja yhdistävien tekijöiden havaitsemiseksi 

(Koskinen et al. 2005, s. 243). Tässä vaiheessa kiinnitettiin erityistä huomioita asi-

oiden esiintymisen konteksteihin, esimerkiksi mainittiinko yrittäjän riskinottokyky 

positiivisessa vai negatiivisessa yhteydessä. Analysoitaville asenteille ja käytän-

nöille annettiin sekä järjestysasteikollisia arvoja (0=Heikko, 1=Kohtuullinen, 

2=Hyvä), että tyyppikuvauksia. Kuten Koskinen et al. (2005, s. 243) toteaa, mat-

riisimenetelmä helpotti aineiston kuvausta ja typologian epätäydellisyyksien ha-

vaitsemista (s. 245), mutta etenkin järjestysasteikon käyttö johti kausaalisten suh-

teiden analyysin suuntaan. Tällainen metodi ei nostanut abstrahointia varten ai-

neistosta mitään yleisiä piirteitä esiin, joten järjestysasteikollista tarkastelua käytet-

tiin vain todentamaan orientaatioiden nykytilaa yrityksissä, mutta varsinainen ai-

neiston yhdistely ja yleistäminen toteutettiin pelkästään laadullisten tyypittelyjen 

avulla. (Tuomi & Sarajärvi, 2013.) 

Asenteista ja yrityksen toiminnasta havainnoitiin lopuksi teemoittain samankaltai-

suuksia ja eroja, ja johtopäätöksenä muodostettiin aineistosta yleistämällä tutki-

muskysymyksen kannalta kiinnostavia tyypittelyitä (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006). Tyypittelyssäkin tehtiin vielä keskusteluanalyysin mukaista tulkintaa 

ja pyrittiin ymmärtämään tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan (Tuomi & Sa-

rajärvi 2013, 113), joten joidenkin yritysten kohdalla palattiin litterointien tarkaste-

luun, jos luokittelu tietyssä teemassa havaittuihin päätyyppeihin ei ollut kyseisen 

yrityksen kohdalla selkeää.  
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Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan vahvistaa triangulaatiolla. Mene-

telmätriangulaation lisäksi tutkielmassa voidaan katsoa toteutuneen myös jon-

kinasteinen teoriatriangulaatio, kun tutkimusaineistoa tulkittiin eri strategisten 

orientaatioiden teorioiden näkökulmista. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 143–145.) Eri 

teorioiden keskinäinen limittyminen konkretisoitui etenkin tiedon keräämistä, jaka-

misesta ja hyödyntämisestä sekä innovatiivisuudesta, proaktiivisuudesta ja reaktii-

visuudesta tehdyissä havainnoissa.  

3.2 Tutkimustulokset 

Empiirisen tutkimuksen tulokset on esitetty seuraavissa kappaleissa haastattelu-

rungon mukaisessa etenemisjärjestyksessä. Kunkin teeman osalta esitellään en-

sin keskeiset havainnot ja lopuksi aineiston tiivistämisestä syntyneet tyyppitapauk-

set. 

3.2.1 EO:n dimensiot pienessä erikoiskaupassa 

Itsenäisyys 

Yrittäjien arvoissa ja asenteissa itsenäisyys tuli esiin toimintavapauden arvostami-

sena sekä haluna tehdä itse päätöksiä ja toteuttaa omaa näkemystä. Itsenäisyy-

teen liittyviä tekijöitä mainittiin useimmissa (10/11) haastatteluissa spontaanisti 

kysyttäessä haastateltavilta ”Miten sinusta tuli yrittäjä?”. Seitsemällä yrittäjällä 

(7/11) itsenäisyyden halu oli toiminut ajurina yrittäjäksi lähtemiseen. Kolmella 

(3/11) yrittäjäksi siirtymisen syynä olivat ympäristötekijät, mutta hekin mainitsivat jo 

työntekijöinä nauttineensa itsenäisestä päätöksenteosta ja vastuunottamisesta. 

Yksi (1/11) haastatelluista oli perheyrityksen jatkaja, jolle omatoimisuus ja itsenäi-

nen päätöksenteko oli myös hyvin luontaista. Asenteiden osalta haastatellut jakau-

tuivat itsenäisyydessä kehittämisen vapautta (7/11) tai päätöksenteon vapautta 

(4/11) korostaviin tyyppeihin.  

Yhdeksässä yrityksessä oli yrittäjän lisäksi työntekijöitä. Näiden yrittäjien joukossa 

mainittiin työntekijöiden positiivisina ominaisuuksina omatoimisuus (6/9) ja yrittä-

jämäisyys tai aiempi yrittäjäkokemus (5/9). Yritysten käytäntöjen osalta viidessä 

(5/9) yrityksessä itsenäisyyden tavoitteena ja taustana oli yrityksen vision toteutu-

minen ja neljässä käytännöllisempi ajatus töiden sujumisesta ilman valvontaa. 
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Asenteet ja käytännöt kokonaisuutena huomioiden yritykset jakautuivat selkeästi 

kehittämistä ja vision toteuttamista painottaviin ”visionääreihin” (6/11) ja itsenäi-

syyttä omatoimisuuden muodossa painottaviin ”itsenäisiin” (5/11). 

”… toi homma on tuossa niin uniikkia, se on hyvin sellainen persoonallinen paikka, 

niin siihen tulee ehkä helpommin myös työntekijöillä se sellainen yrittäjämäinen 

asenne. Siinä on nyt kaksi nuorta ihmistä mulla apulaisina, ne on mun mielestä sen 

tyyppisiä että kyllä ne tietää ja ymmärtää ja haluaa tehdä sen niin, että meillä menee 

hyvin..” (Visionääri) 

”…hän hoitaa tietyt osa-alueet täysin omatoimisesti, ja uskon, että näin hän itsekin 

tykkää.” (Itsenäinen) 

Innovatiivisuus 

Kaikkien (11/11) yrittäjien asenne innovatiivisuuteen oli hyvä: he suhtautuivat posi-

tiivisesti innovatiivisuuteen ja näkivät yrityksen ja sen tuotteiden kehittämisen tär-

keänä. Yrittäjät tunnistivat itsestään tai heidän vastauksistaan oli tulkittavissa usei-

ta innovatiivisuuteen yhdistettäviä tekijöitä: muutoksiin sopeutuvuutta (11/11) ja/tai 

uskallusta ja tahtoa tutkia tulevaisuutta (11/11), luovaa ajattelua ja ongelmanrat-

kaisukykyä (8/11) ja kokeilunhalua tukevaa asennetta (8/11). Asenteiltaan haasta-

teltavat jakautuivat kolmeen tyyppiin: ”velvollisuudentunnosta innovoivat” (4/11), 

”luonnostaan idearikkaat” (5/11) ja kauemmas tulevaisuuteen katsovat ”visionääri-

set innovoijat” (2/11). 

Yritysten käytäntöjen osalta innovatiivisuutta arvioitiin haastateltavan kommenttien 

lisäksi sen mukaan, miten yrityksen tuotteet tai toiminta erottautui toimialan muista 

yrityksistä tai miten merkittävässä osassa uusien tuotteiden, palveluiden tai pro-

sessien ja rakenteiden luominen oli yritysten toiminnassa. Innovatiivinen toiminta 

näkyi tyypillisesti vähittäin, pienin askelin tapahtuvana yrityksen liikeidean, tuot-

teen, palvelun tai prosessien kehittämisenä (11/11), jonkin asteisena erottautumi-

sena kilpailijoista (10/11) ja edelläkävijyytenä paikallisilla markkinoilla jollain yrityk-

sen osa-alueella (6/11). Innovatiivisuuden käytäntöjen osalta yrityksistä oli havait-

tavissa kilpailukykyä säilyttävien (4/11), kilpailukykyä kehittävien (5/11) ja tulevai-

suutta tekevien (2/11) –tyypit. Yrittäjien asenteet ja yritysten käytännöt yhdistyivät 

säännönmukaisesti niin, että innovointiin velvollisuutena asennoituvilla käytännöt 

suuntautuivat kilpailukyvyn säilyttämiseen (”velvollisuus”-tyyppejä 4/11), luontai-
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sesti idearikkailla kilpailukyvyn kehittämiseen (”ideoija”-tyyppejä 5/11) ja visionää-

risillä innovoijilla tulevaisuuden tekemiseen (”visionääri”-tyyppejä 2/11). 

”Jos sä kuvittelet, että se markkina on joku staattinen laatikko, niin tietysti ei ole 

olemassa enempää, ja silloin sä et kyllä mun mielestä ole innovatiivinen. Jos mulla 

loppuu tämä boksi, sitten mä avaan jonkun luukun siitä boksista.” ”Jos ei sitten 

tämmöinen muoto tästä nyt toimi, niin voisko tehdä tän jollain toisella tapaa? Se on 

se mun tapa heti ajatella.” (Visionääri) 

Kolme yritystä (3/11) oli ollut haastatellun yrittäjän omistuksessa vasta lyhyen ai-

kaa (2-10 kk), joten näissä yrityksissä oli ymmärrettävää, ettei yrittäjän vahvakaan 

innovatiivisuus välttämättä vielä näkynyt konkreettisesti yrityksen toiminnassa. 

Näiden osalta arvioitiinkin yrittäjän kuvaamia suunnitelmia. Kolmella pisimpään 

yrittäjinä toimineilla (18–25 vuotta) oli havaittavissa innovatiivisuuden hiipumista 

siten, että edelläkävijän asema oli saavutettu yrittämisen alkuaikoina tehdyillä roh-

keammilla kokeiluilla ja nyttemmin kehitystä tehdään pienemmin ja tavanomai-

semmin keinoin. Voimavarat eivät ole riittäneet jatkuvaan innovointiin, omat koke-

mukset rajoittavat luovaa ajattelua sekä riskinottokykyä tai yrittäjä on saavuttanut 

elämäntilanteen, resurssien ja tavoitteiden suhteen tasapainoisen, tyydyttävän 

tilan. Iso dominoiva päämies tai tavarantoimittaja voi myös vaikuttaa negatiivisesti 

yrityksen innovatiivisuuteen, vaikka samanaikaisesti tarjoaakin edellytyksiä edellä-

kävijyyteen. 

”On totta kai joskus jotain asiaa pyöritelty mielessä, mutta että oltais jotain ihan läh-

detty viemään eteenpäin niin ei ole semmoista. Tuntuu että sitä tarjontaa on niin val-

tavan paljon, että se kaikki on jo niin keksitty.” (18–25 vuotta yrittäjänä) 

”Mä luulen että se väsymys tekee sen. Niin kuin työntekijä väsyy työhönsä, niin 

myös se yrittäjä väsyy. Eli vaikka kuinka olisi halua ja innovaatiota, niin on pakko 

hengähtää. (18–25 vuotta yrittäjänä) 

”Tämmöisellä isolla valmistajalla, joka on moderni joka suhteessa, niin kun ne luo 

uusia tuotteita niin nehän tarkkaa seuraa mitä kuluttaja haluaa. Ja me mennään sit-

ten vaan niitten följissä siinä, tavallaan heidän tutkimusten mukaan.” (18–25 vuotta 

yrittäjänä, dominoiva päämies) 
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Riskinottokyky 

Kaikkien haastateltujen asenne riskinottoon oli luonteva. Riskinotto koettiin olen-

naisena osana yrittäjäksi lähtemistä ja epävarmuuden hallinta osana yrittäjänä 

toimimista. Aineistoon ei kertynyt kaikilta haastatelluilta suoria kommentteja siitä, 

miten yrittäjät mielsivät oman yksilötason riskinottokykynsä, mutta sitä pystyi tulkit-

semaan yrittäjäksi lähtemisestä kerrotuista tarinoista. Yksilötasolla riskinottokykyä 

näkyi henkilökohtaisen ja sosiaalisen riskinoton muodossa kun henkilö on irtisa-

noutunut palkkatyöstä (9/11) lähtiessään pienyrittäjäksi. Suurempaa riskiä on otet-

tu lähdettäessä yrittäjäksi vieraalle toimialalle (1/11), vieraalle paikkakunnalle 

(1/11) tai vasta kehittyville markkinoille (1/11). Yrittäjäksi ryhtymisen riskiä voidaan 

arvioida pienentäneen ennestään tuttu ala (6/11), aiempi yrittäjäkokemus (6/11), 

toimivan yrityksen ostaminen (3/11) tai palkkatyön jääminen yrittäjyyden rinnalle 

”takaportiksi” (2/11). Asenteiltaan rohkeampia riskinottajia oli viisi (5/11) ja kohtuul-

lisia riskinottajia neljä (4/11) ja turvallisia riskejä ottavia kaksi (2/11) yrittäjää.  

Yrityksen toimintaan liittyvinä riskeinä mainittiin sesonkituotteiden varasto-ostot, 

maahantuonnin aloittaminen, isot investoinnit laitteisiin tai tiloihin, myymälän pe-

rustaminen uudelle paikkakunnalle sekä yleinen taloustilanne. Yritystoiminnan ta-

solla yhdessä yrityksessä (1/11) otettiin rohkeita riskejä, viidessä (5/11) yritykses-

sä kohtalaisia riskejä ja neljässä (4/11) yrityksessä pieniä riskejä, kun arviointikri-

teerinä oli riskin toteutumisen vaikutus yrityksen toimintaan. Yhdessä yrityksessä 

uuden omistajan aikana ei vielä ollut ehditty toteuttamaan muutoksia, joiden riskiä 

olisi voitu arvioida.  

Riskin kokeminen oli suhteellista sekä yksilöiden että yritysten tasolla, mikä teki 

yhtäläisyyksien ja erojen analysoinnin haastavaksi. Aineiston kommenttien subjek-

tiivisuus pyrittiin huomioimaan ja päätymään mahdollisimman objektiiviseen ana-

lyysiin. Seitsemän haastateltua mainitsi ottavansa hallittuja riskejä. Riskien hallin-

nan kokemukseen vaikutti se, miten kokeita riskinottajia he olivat, millaisia tietoja 

heillä oli käytettävissä riskien arviointiin, millaiset kokemukset aiemmista ris-

kinotoista oli tai millaiset hyödyt riskinotosta oletettiin saavutettavan. Kolme haas-

tateltavaa (3/11) ei pitänyt rahallista investoimista liiketoiminnan kehittämiseen 

isona riskinä, koska tunsivat olevansa kokeneita rahoitusinstrumenttien käytössä 

ja pystyvänsä arvioimaan tulevat hyödyt. 1990-luvun laman ja markan devalvaatiot 
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kokeneet yrittäjät arvostivat silloiset riskinsä paljon nykyisiä suuremmiksi ja siten 

riskinottokykynsä nykyisin pienemmäksi, vaikka toisaalta riskinottokyvyn voidaan 

ajatella pysyneen samana ja selviytyminen taloudellisen tilan muutoksista on voi-

nut johtua muista tekijöistä kuin riskinottokyvystä. Asenteet ja toiminta huomioiden 

haastateltujen joukossa havaittiin olevan riskejä minivoivia yrityksiä ("varovaiset"-

tyyppejä 4/11), jotka näkivät liiketoiminnassa muita enemmän riskejä, etenivät lii-

ketoimintasuunnitelmiensa kanssa varovasti ja askeleitaan varmistellen tai ottivat 

ylipäätään vain pieniä riskejä. Muita yrityksiä taas yhdisti investointilähtöinen ajat-

telu, jossa riskinottoon ei suhtauduttu niinkään tunteenomaisesti vaan liiketoimin-

nan välttämättömänä osana. Hallitun riskinoton kanssa taktikoivia yrityksiä oli kuu-

si (”taktikko”-tyyppejä 6/11) ja yksi yritys otti suhteellisen suuria riskejä (”optimisti”-

tyyppi 1/11). 

”Vaikka on ollut huonot ajat, niin me ollaan laajennettu. Moni sanoo meille, että kau-

hea miten te uskallatte. Mutta ei me itse koeta sitä, että se olisi uskalluskysymys, 

vaan se on koettu hyväksi jutuksi.” (Taktikko) 

”Sitä tekee ehkä enemmän ja paremmin, kun on olemassa siellä takana tietoisuus 

siitä riskistä… Ei mua yhtään hirvitä, mä osaan ihan jo kaikkea rahoituksien ja muit-

ten kanssa.” (Taktikko) 

Ennakoivuus 

Proaktiivisuutta eli ennakoivuutta arvioitaessa asteikon maksimina oli pyrkimys 

markkinoiden muuttamiseen ja uuden kysynnän luomiseen ja miniminä sopeutu-

minen markkinoiden kysyntään ja passiivisuus tai kyvyttömyys uusien mahdolli-

suuksien etsimiseen. Haastatteluaineistoa teoriaohjaavasti analysoiden proaktiivi-

suuteen liittyviä kommentteja oli havaittavissa vähiten verrattuna muihin EO:n 

ominaisuuksiin. Proaktiivisuutta oli myös vaikea havaita sellaisenaan, vaan se il-

meni usein yhdessä innovatiivisuuden tai riskinottokyvyn kanssa – tai ne johtivat 

sellaiseen lopputulemaan, jonka jälkikäteen voisi tulkita myös proaktiivisuuden 

aikaansaannokseksi. Proaktiivisuuden ilmenemistä ja tulkintaa onkin sen moni-

muotoisuuden vuoksi avattu tässä muita dimensioita laajemmin. 

”..kyllä mä kokoajan mietin, että mitä mä voin vielä tehdä ja mikä vois olla sellainen 

mikä vie meidän firmaa eteenpäin. Että kyllä on niin kuin koko aika sellaisia pieniä 

ajatuksia, etten jää siihen, että tää on tätä. Ja sitten näitä koulutuksia justiin sekä it-
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selle, että työntekijällekin… Mä haluan olla vähän erilainen, erottua porukasta, että 

mä en oo tavallinen kauppa.” (Proaktiivisuus/innovatiivisuus) 

”Mä en sitä muista, oliko sitä kysyntää sillä tavalla niin kauheasti. Ehkä sitä vähän 

sitten olikin, mutta kyllä se enemmän oli se päätös. Kyllä sen vähän voi sanoa, että 

sattumahan se kuitenkin oli, sattumaan piti tarttua.” (Proaktiivisuus/riskinotto/-

innovatiivisuus) 

Selkeimmin proaktiivinen asenne näkyi yrittäjällä, joka oli nähnyt muutospaineen 

työelämässä ja aloitti uuden alan opiskelut tarjotakseen palvelua muutoksesta ke-

hittyville markkinoille. Kaksi yrittäjää (2/11) suhtautui markkinoihin ja kilpailuun 

puhtaasti positiivisena mahdollisuutena ja kolme (3/11) haasteena, johon halusi 

keksiä oman ratkaisun. Nämä viisi yrittäjää luokiteltiin asenteeltaan ”uudistajiksi” ja 

muut kuusi (6/11) ”sopeutujiksi”, koska he vaikuttivat enimmäkseen ottavan mark-

kinat ja kilpailutilanteen annettuna ja pyrkivät sopeutumaan tilanteeseen. Kukaan 

yrittäjistä ei kuitenkaan osoittanut minkäänlaista välinpitämättömyyttä tai kyvyttö-

myyttä uusien mahdollisuuksien etsimiseen.  

”Yrittäjyys on sitä, että sun pitää seurata sitä että mikä oikeasti, mikä menee, mikä 

toimii. Jos sä huomaat, että tää ei enää ole tän ajan juttu, niin rupeat laittamaan sitä 

toiseen suuntaan”. (Uudistaja) 

”En mä nyt hirveesti mieti [tulevia trendejä], mutta kyllähän siinä kokoajan täytyy tie-

tysti olla ajan tasalla. ...mitä pitää olla tällä hetkellä.” (Sopeutuja) 

Proaktiivisuudesta käytetty suomenkielinen sana ennakoivuus ohjasi ehkä muu-

tamien haastateltavien ajatuksia tavanomaisempaan kysynnän ennakointiin esi-

merkiksi sesonkiluonteisessa kaupassa. Kahdeksan (8/11) yrittäjää mainitsi kui-

tenkin yrityksensä tuovan tai pyrkivän tuomaan edelläkävijänä uusia tuotteita jäl-

leenmyyntiin. Näiden yritysten toiminnan voi tulkita jossakin määrin olevan proak-

tiivista, vaikka kyse voi myös olla jälleenmyyjän reagoinnista tavarantoimittajien ja 

valmistajien luomaan kysyntään markkinoilla. Yrityksen kehittämistä ja uusien re-

surssien, esimerkiksi verkkokaupan hankkimista tehtiin yrityksissä tyypillisimmin 

reaktiona markkinoiden muutokseen tai ulkoiseen uhkaan, ei niinkään oma-

aloitteisesti ennakoiden markkinoiden tulevia mahdollisuuksia. 
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”Me ollaan omalla alalla erikoisliike, …meillä on premium-tuotteita, me ollaan taval-

laan siinä edelläkulkija. Koko ajan joutuu olemaan siinä niin kuin ajanhermoilla, mi-

hin keskitytään, mitä pidetään valikoimassa.” … ”Ja sitten vähän ennustaa trendejä, 

mitä tulee uutta ja mikä kasvaa, mikä pienenee. Siinähän se erikoiskaupan yks 

osaaminen onkin, että osaa olla ajan hermoilla.” 

Asenteiltaan proaktiivisten yrittäjien yrityksissä myös toimittiin proaktiivisesti yhtä 

aloittelevaa yrittäjää lukuun ottamatta, jonka yritystoiminnan proaktiivisuudesta ei 

vielä kertynyt havaintoja. Kaikkiaan viisi (5/11) yrittäjää kertoi proaktiivisuutta osoit-

tavista toimista yrityksissään, mutta yhdellä yrityksellä proaktiiviset toimet oli toteu-

tettu jo useita vuosia sitten ja nyttemmin toiminta vaikutti enemmän uomiinsa va-

kiintuneelta ja sopeutumiselta markkinoihin. Siten vain neljä yritystä (4/11) luokitel-

tiin toiminnan osalta uudistajiksi. Kokonaisuutena asenteet ja toiminta huomioiden 

kaikkiaan viisi yritystä luokiteltiin uudistajiksi näiden joukossa edellä mainittu aloit-

televan yrittäjän yritys. Proaktiiviset uudistajat pyrkivät rikkomaan perinteisiä toimi-

alarajoja ja uudistamaan alan toimintatapoja tai osallistuivat aktiivisesti koko mark-

kina-alueen kehittämiseen yrittäjäyhteisössä. 

”… valikoimaan lisätä jotain materiaaleja, mikä kuulostaa ihan pöljältä, niin kyllä mä 

edelleenkin, vaikkei kukaan hirveästi ole hurraata huutanut, niin silti mä olen ajatel-

lut, että sillä pystyy vähän lisäämään taas jotain arvoa tälle yritykselle. Sitten mä 

olen yrittänyt paikallisia asiakkaita saada innostumaan siitä, että ne vois myöskin 

koettaa sitä [uudella tavalla].” (Uudistaja) 

”Sehän oli uutta koko tällaisella meidän alalla, niin mähän puhuin vuoden verran, et-

tä mä sain siihen [palveluntuottajan] samoihin tiloihin”. (Uudistaja) 

Aggressiivinen kilpailu (reaktiivisuus) 

Kaikilla haastatelluilla (11/11) oli tunnistettavissa asennetta kilpailunhaluun ja reak-

tiivisuutta markkinoiden muutokseen joko parhaillaan nykyisessä toiminnassa tai 

aiemmin yrityksen alkuvaiheissa tehtyjen ponnistelujen kautta. Kolmella yrittäjällä 

(3/11) asenne oli selkeämmin kilpailullinen ja kahdeksalla (8/11) maltillisemmin. 

Kuusi (6/11) yrittäjää vierasti aggressiivinen-sanaa, eikä siksi tunnistanut itses-

sään aggressiivisuutta kilpailussa, etenkään yhdistettynä hintakilpailuun tai kilpaili-

jan päihittämiseen. Asenteiden ja toiminnan kokonaisuutta analysoitaessa yrityk-

sistä erottui kahdenlaisia tyyppejä. Seitsemän yritystä (7/11) luokiteltiin ”kilpailijoik-
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si”, koska niiden yrittäjien asenteissa korostui markkinoiden näkeminen perintei-

sessä kilpailuasetelmassa, mihin pyrittiin vastaamaan yrityksen toiminnassa kilpai-

lijoita paremmalla laadulla ja palvelulla. Neljä yritystä (4/11) taas luokiteltiin ”erottu-

jiksi”, koska yrittäjät eivät nähneet markkinoita uhkana, vaan kokivat kilpailun kaik-

kiaan kasvattavan markkinoita. Näiden yritysten toiminta perustui oman tyylin to-

teuttamiseen, eikä toimintaa juurikaan vertailtu kilpailijoihin. Erikoistumisesta, 

asiakaslähtöisestä toiminnan erilaistamisesta ja epätavanomaisempien kilpailukei-

nojen käytöstä oli seurannut aggressiivisen kilpailun merkityksen väheneminen 

yrityksen toiminnassa.  

”Kyllä mä aika herkästi lähden hintakilpailuun mukaan.” … ”Kyllä mä sitä pyrin aina 

miettimään että miten mä pystyn tarjoamaan asiakkaalle aina sen parhaimman tai 

kilpailijoista parhaimman. Jos mä näen, että joku on jossain hommassa parempi, 

niin kyllä mä vaan äkkiä pyrin kehittämään itsestäni paremman ja mietin miksi mä en 

ole yhtä hyvä tai parempi kuin se kilpailija.” (Kilpailija) 

”Aluksi me vähän seurailtiin [kilpailijoita], mutta sitten meillä on ollut koko ajan erilai-

nen tapa markkinoida ja tehdä asioita, että ei me hirveästi olla kyllä seurattu.” … ” 

En mä tiedä onko me varsin yritetty [muuttaa markkinoita, tehdä uudella tapaa], mut-

ta me on aina lähdetty sieltä asiakaslähtöisesti. Ihan sieltä alusta lähtien me koko 

ajan kysyttiin toisiltamme, että mitä sä haluaisit kun sä menet kauppaan?” … ”Päin-

vastoin mä koen, että tähänkin alueelle kun tulee jotain, niin se on aina positiivista, 

että saadaan vaan liikehdintää tänne. Aina se monipuolisuus tuo sitä väkeä kuiten-

kin.” (Erottuja) 

”Alkuun laitoin ylöskin sitten kuka mainosteli mitenkä mainosteli, että mä tiesin aika 

tarkkaan kuka mainostaa milloinkin.” … ”Mä haluan olla vähän erilainen, erottua po-

rukasta, että mä en oo tavallinen kauppa; Mutta sitten tää tällainen aggressiivinen 

kilpailu, se ei ole niin kuin minua sillä lailla.” …”Ei, mä en enää voi luottaa siihen, et-

tä asiakkaita tulee ovista ja ikkunoista, ei, vaan mun on nyt tehtävä jotakin, suunni-

teltava sitä markkinointia.” (Erottuja) 

”Mulle aggressiivinen kilpailu… okei, siis voimakas markkinoilla oleminen, musta se 

on ihan jees. Mutta sitten jos mä lähden aggressiivisesti, se on oikeesti se on ensin-

näkin reagointia ja sitten siinä on jotenkin sellainen päihittäminen,… ja se ei, mä nä-

en niin että on iso markkina ja mä en halua edes ajatella sitä että mä otan… Mä 

meen kummassakin roolissa mun mielestä sitä omaa siivuani, niin mulle riittää se et-

tä mä menestyn ja hyvinvoin sillä omalla siivullani eikä mun tarvitse valloittaa maa-

ilmaa.” (Erottuja) 



64 
 

3.2.2 Työn itseisarvojen suhde innovatiivisuuteen, proaktiivisuuteen ja ris-

kinottoon 

Työn itseisarvot eli haasteet, sisällön mielekkyys, vaihtelevuus, kehittyminen ja 

oma vaikutusmahdollisuus tulivat esiin yhtä lukuun ottamatta kaikkien (10/11) 

haastateltavien kommenteissa. Haasteisiin vastaaminen (8/10) mainittiin EO:n ris-

kinoton dimension yhteydessä yrittäjämäiseen asenteeseen ja persoonallisuuteen 

sisältyvänä tekijänä. Oma vaikutusmahdollisuus (7/10) ja työn mielekkyys (6/10) 

mainittiin yrittäjyyden positiivisina seikkoina. Kommentit omista vaikutusmahdolli-

suuksista liittyivät suoraan EO:n itsenäisyyden dimensioon. Yksi kommentti korosti 

intohimon ja mielenkiinnon työhön toimivan moottorina toiminnan kehittämiselle ja 

siten innovatiivisuudelle, toinen kommentti yhdisti saman intohimon kilpailunhalun 

dimensioon. 

”Joku intohimo täytyy olla. Ja sitten varmaan se intohimo täytyy olla moottori tuossa, 

että on innovatiivinen. Koska jos sulla ei ole mitään mielenkiintoa sitä toimintaa koh-

taan, niin miksi sä sitä kehittäisit?” 

Kolmella haastateltavalla yrittäjyyden taustana oli oma harrastus. Näiden yrittäjien 

työn itseisarvoina oli sisällön mielekkyys, kehittyminen ja oma vaikutusmahdolli-

suus. Yksi haastateltava oli perheyrityksen jatkaja toisessa sukupolvessa ja hänel-

lä työn itseisarvona selkeimmin esiintyi omien vaikutusmahdollisuuksien arvosta-

minen. Yhdellä haastateltavalla nykyisen yrityksen perustamisen syynä oli itsensä 

työllistäminen, eikä hänen kommenteistaan tullut esiin työn itseisarvojen korostu-

minen, vaan enemmänkin ulkoisiin, sosiaalisiin ja statusarvoihin liittyviä seikkoja.  

Luontaisesti motivoituneiden yrittäjien joukossa kolmen (3/10) yritystoiminnassa 

esiintyi innovatiivisuutta, viidellä (5/10) proaktiivisuutta ja neljällä (4/10) riskinottoa, 

joten luontainen motivaatio ei näyttäisi selittävän haastateltujen yrittäjien EO:n 

mukaista käyttäytymistä (vrt. Soininen et al. 2013, s. 625). 

Pienyrittäjyyden asenteen tarkastelemiseksi aineistosta etsittiin myös yrittäjän tun-

neperäistä sitoutumista ilmaisevia kommentteja, kuten ”työ on osa persoonallisuut-

ta”, mainintoja kutsumuksesta tai elämäntehtävästä, tai liiketoiminnan tavoitteiden 

nivoutumisesta perheen tarpeisiin (Runyan et al. 2008). Tunneperäisesti sitoutu-

neiksi arvioitiin neljä (4/11) yrittäjää, joista kaksi toimi perheyrityksissä ja neljä oli 
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yrittäjäperheissä kasvaneita. Perheyrittäjyys ei automaattisesti synnytä tunnepe-

räistä sitoutumista, vaan perustana voi olla velvollisuudentunne. 

”Totta kai se, että kun tavallaan harrastuksesta teki työn, niin se oli varmaan se juttu, 

että se oli niin mielenkiintoista, että se vaan vei mennessään.” tunteja.” (Tunnepe-

räinen sitoutuminen) 

”Mä olen yrittäjäperheestä kotoisin ja oikeastaan suvussakin on tosi paljon yrittäjyyt-

tä. Että on sillä asenteella tehnyt töitä aina. …Jossain vaiheessa sitä rupesi mietti-

mään, että onko tässä nyt järkeä olla toisella kun ei koskaan laske tunteja.” (Tunne-

peräinen sitoutuminen) 

”Mähän tein sen keikan, että sellaisessa elämänmuutostilanteessa mä menin työn-

tekijäksi. Ja sitten kuitenkin vuoden työntekijänä oltuani totesin, ei ikinä enää. Ei, ei 

oo mun juttu. Kyllä mä olen ihan varma, että mä olen loppuun asti kyllä yrittäjä.” tun-

teja.” (Tunneperäinen sitoutuminen) 

”… meidän poika, joka opiskelee nyt kauppatieteitä, niin hän tulisi mukaan siihen yri-

tykseen. No ei se ole tietysti se idea sillein haudattukaan, että mikä ettei hän voisi 

tulla. .. Se on ollut sellainen tietysti siinä pohjalla. Ihan sitä kasvua toisi…” tunteja.” 

(Tunneperäinen sitoutuminen) 

3.2.3 EO tyypit ”sopeutuja-kilpailja" ja ”uudistaja-erottuja” 

Haastateltujen yrittäjien EO ominaisuuksista löytyi eniten yhtäläisyyksiä suhteessa 

aggressiiviseen kilpailuun (reaktiivisuus) ja ennakoivuuteen (proaktiivisuus), kun 

taas muiden itsenäisyyden, innovatiivisuuden ja riskinottokyvyn osalta ominaisuu-

det jakautuivat eri tavoin muodostamatta havaittavia yhtäläisyyksiä yritysten kes-

ken. Taulukossa 2 näkyy, miten haastatellut jakautuivat kahteen ryhmään, joissa 

toisessa korostui reaktiivisuus siten, että yrittäjä oli asennoitunut kilpailemaan 

markkinoilla palvelun ja tuotteiden laadulla tai niiden lisäksi myös hinnalla. Näiden 

yritysten proaktiivisuus oli luonteeltaan lähinnä nykyisten markkinoiden sisällä ta-

pahtuvaa kysynnän luomista ja yrittäjä oli asenteiltaan enemmän muista toimijoista 

esimerkkiä ottava ”sopeutuja” kuin itsenäinen uudistaja. Toisessa ryhmässä taas 

korostui proaktiivisuus etenkin yrittäjän asenteissa näkyvänä nykytilaa haastavana 

uudistamishaluna. Näillä yrittäjillä ensisijaisena kilpailukeinona oli erottuminen 

markkinoilla, jolloin omaa toimintaa ei juurikaan edes verrattu kilpailijoihin.  
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Taulukko 2: EO:n dimensioissa havaitut yhteneväisyydet 

 

”Sopeutuja-kilpailija” ja ”uudistaja-erottuja” –tyyppien kesken oli yhteneväisyyksiä 

myös itsenäisyyden ja innovatiivisuuden dimensioiden kohdalla. ”Sopeutuja-

kilpailija” korosti tyypillisemmin itsenäisyydessä vapautta tehdä omia päätöksiä, 

omaa vastuuta ja omatoimisuutta, kun taas ”uudistaja-erottujan” motiivina yrittä-

jyydessä oli oman vision toteuttaminen. Innovatiivisuudessa ”sopeutuja-kilpailijan” 

asenteissa esiintyi enemminkin velvollisuus kehittämiseen, jolloin toimintakin täh-

täsi ensisijaisesti kilpailukyvyn säilyttämiseen. ”Uudistaja-erottujalle” innovatiivi-

suus oli luontaisempaa halua ideointiin, joka näkyi yrityksen toiminnassa kilpailu-

kyvyn kehittämiseen tähtäävinä tekoina. Tässä ryhmässä erottui omaksi tyypik-

seen sellainen yli tavanomaisen ideointikyvykkyyden menevä visionäärinen inno-

vatiivisuus, jonka perspektiivi oli useamman vuoden päähän ja tavoitteena pysy-

vän kilpailuedun luominen yritykselle tai oman yrittäjätoiminnan jatkuvuuden ta-

kaaminen uutta liiketoimintaa luomalla.  

EO dimensiot
Ennakoi-

vuus

arvot ja 

asenteet

yrityksen 

toiminta

Aggress. 

kilpailu 

arvot ja 

asenteet

yrityksen 

toiminta

H1 "Hobby1a - luopuja" Sopeutuja
ent. 

uudistaja

ent. 

uudistaja Kilpailija
paras 

palvelu

erikois-

tuminen

H2 "RaPu1" Sopeutuja sopeutuja sopeutuja Kilpailija
parasta 

laatua

erikois-

tuminen

 H3 "TeVa1" Uudistaja uudistaja Uudistaja Erottuja oma tyyli

erottu-

minen

H4 "PT1" Uudistaja uudistaja Uudistaja Erottuja oma tyyli

erottu-

minen

H5 "TeVa2" Uudistaja uudistaja Uudistaja Erottuja oma tyyli

erottu-

minen

H6 "Hobby1b - jatkaja" Uudistaja uudistaja ? Kilpailija
paras 

palvelu

erikois-

tuminen

H7 "PT2" Sopeutuja sopeutuja sopeutuja Kilpailija kasvu

erikois-

tuminen

H8 "RaPu2" Sopeutuja sopeutuja sopeutuja Kilpailija
paras 

palvelu

erikois-

tuminen

H9 "Hobby2" Sopeutuja sopeutuja sopeutuja Kilpailija kasvu

erikois-

tuminen

H10 "Hobby3" Uudistaja uudistaja Uudistaja Erottuja oma tyyli

erottu-

minen

H11 "Hobby4" Sopeutuja sopeutuja sopeutuja Kilpailija
paras hinta 

laatu palv.

erikois-

tuminen
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3.2.4 Asiakasorientaatio pienen erikoiskaupan asenteissa 

Kaikki haastatellut yritysten omistaja-johtajat korostivat asiakaspalvelun laatua ja 

asiakaslähtöistä, joustavaa toimintaa tärkeänä kilpailutekijänä ja uskoivat yrityk-

sensä erottuvan niiden ansiosta kilpailijoista. Kaikki haastatellut yrittäjät tekivät itse 

säännöllisesti yrityksessään asiakaspalvelu- ja myyntityötä.  

Asenteiden tasolla yrittäjien asiakasorientaatio vaihteli sekä yleiseltä tasoltaan että 

sisällöltään. Pääosin (8/11) asenteet osoittivat pelkästään reaktiivista asia-

kasorientaatiota, kommenttien kohdistuessa yleensä nykyisiin asiakkaisiin ja ny-

kyiseen tuotevalikoimaan. Etenkin pidempään yrittäjinä toimineet olivat löytäneet 

reaktiivisuuteen sopivan tason ja ymmärsivät, ettei kaikkiin asiakkaan vaatimuksiin 

kannata lähteä vastaamaan. 

”Jos asiakas haluaa meillä olevan jotakin niin kyllä me aika pitkälti siihen vastaa-

maan. Tietenkin niin, että me ei lähdetä laajentamaan meidän koko tuotevalikoimaa, 

koska me on päätetty, että meillä on tietyt ruokamerkit ja ”that's it”. Mutta sitten, 

esimerkiksi just [omalla erikoistumisalueella] niin siellä kyllä, jos joku haluaa jonkun 

tietyn tarvikkeen, niin kyllä me etsitään se sille vaikka kiven alta, jos hän ei sitä mis-

tään muualta saa.” 

Proaktiivista asennetta esiintyi vain kolmella yrittäjällä (3/11), joista yksi tavoitteli 

ristiinmyyntiä kahden eri liiketoimintansa välillä samalle asiakaskunnalle, toinen 

valmistautui asiakaskohderyhmässään tapahtuvaan sukupolvenvaihdokseen ja 

kolmas suunnitteli tarkoin toimenpiteitään tietyn potentiaalisen asiakasryhmän 

miellyttämiseksi 

”… niissä asiakkaissa jotka käy mulla [myymälässä], niissä on todennäköisesti po-

tentiaalia mun [palveluihin]. Ja se, että miten mä saan sen selville, se on tietoa, jota 

mun pitäisi koukkia jotenkin sieltä. …kun kuulen niitä kommentteja, että ihastellaan 

kaikkea sitä miljöötä ja kaikkea mitä siihen liittyy, niin sitten tulee sellainen olo, että 

nyt pitäisi tietää, että mikä on se lisänaru, millä ne saa tulemaan kenties jonkun 

muun asian äärelle myöskin.” 

”Meidän pitää nyt alkaa huolehtimaan erityisen hyvin pikkasen nuoremmista [asiak-

kaista], koska ne on kohta niitä vakkareita. Ja just sitä ollaan pähkäilty, että mitä 

meidän pitäisi nyt tehdä, ettei pudota kelkasta sitten.” 



68 
 

”Siinä [potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen] ei kannata kans hätäillä, se pitää 

ansaita sitten se luottamus. Jos lähtee nyt hölmöilee tuonne [markkinoinnissa], niin 

kyllä voi sitten tuplamäärän pistää aikaa, että saat sen takaisin sen ihmisen sieltä.” 

Kysyttäessä, miten asiakas pitäisi tuntea ja mitä tietoja asiakkaasta pitäisi tietää, 

yrittäjistä 5/11 piti erittäin tärkeänä asiakkaan monipuolista tuntemista, kun taas 

2/11 katsoi, että tarvitsee vain tilausten toimittamisen kannalta riittävät yhteystie-

dot. Asiakkaan tuntemisen tärkeys ei kuitenkaan automaattisesti tarkoittanut, että 

yrittäjä olisi pitänyt tärkeänä kerätä asiakkaasta tietoja, vaan pienyrittäjät luottivat 

pitkien asiakassuhteiden tuomaan kokemusperäiseen tietämykseen. Kun aiheesta 

oli keskusteltu pidempään, osoittivat kaikki yrittäjät kuitenkin kiinnostusta asiak-

kaan parempaan tuntemiseen ja keskusteluissa tuli esiin markkinoinnin tarpeiden 

lisäksi myös myyntityössä tarvittava ihmistuntemus (3/11) ja syvällisempi perehty-

minen asiakkaan tarpeisiin (4/11) asiakaspalvelutilanteissa onnistumiseksi. Asiak-

kaasta oltiin kiinnostuneita tietämään asuinpaikan tyyppisiä demografisia tekijöitä 

(5/11) sekä ostotarpeisiin (7/11), ostohistoriaan (4/11), ostokäyttäytymiseen (2/11) 

ja ostokykyyn (1/11) liittyviä tekijöitä. 

”No en mä tiedä [kiinnostaako tarkempi asiakastietojen kerääminen] kun se on niin 

hyppysissä ne asiakkaat kun niitä on vuosia palvellut.” … ”No miksei kaikki tieto 

kiinnosta. Kyllähän se on hyvä tietää millainen asiakas sulla on, miten sitä pystyisi 

lähestymään.” 

Tutkimusaineistosta ei pysty päättelemään sitä, miten tärkeänä haastatellut yrittä-

jät pitivät niiden tekijöiden tuntemista, jotka vaikuttavat yrityksen kykyyn vaikuttaa 

asiakkaaseen ja tyydyttää asiakkaan tarpeet. Tällaisia yritykseen liittyviä tekijöitä 

tuli keskustelussa kuitenkin useita esiin: neuvotteluvaltuudet asiakaspalvelussa ja 

sen tuoma joustavuus (4/11), asiantuntijuus (3/11), yleinen osaamisen rajallisuus 

(3/11) ja erityisesti mainonnan osaaminen (3/11), taloudellisten resurssien rajalli-

suus (2/11), neuvotteluvoima tavarantoimittajiin (2/11), yrittäjän oma persoona ja 

maine (2/11), toimialan erikoispiirteet (2/11), tiedonkeräämisen taidot/käytännöt 

(1/11) ja näkyvyys verkossa (1/11). Resurssien rajallisuuden vuoksi pienyrittäjät 

joutuvat tekemään itse monia sellaisia asioita, joihin isoissa yrityksissä on omat 

erikoisosaajansa. Tähän yrittäjät asennoituvat hyvin eri tavoin. Omaa näkemys-

tään vahvasti toteuttava tyyppi ei ehkä huomaa toteuttaa asiakaslähtöisyyttä kai-
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kissa toiminnoissa, vaikka korostaa sitä myynnissä ja asiakaspalvelussa. Vahvasti 

analyyttinen tyyppi taas epäilee yrittämisen intohimon sumentavan havainnointiky-

kyä. Tavanomaisempi yrittäjä on jotain näiden väliltä. Useamman omistajan tai 

työntekijän organisaatioissa näkemystä voi kerätä eri näkökulmista. 

”Mä valitsin firman väriksi sellaisen paratiisisaaren veden värin. Yksi asiakas sanoi, 

että tuosta tulee uimahalli mieleen. Mä ajattelin, että ei uimahallissa ole tuon värinen 

vesi.” 

”Pitäisi jossain yrityksen säännöissä jo sanoa, että ostokäyttäytymisen analysointi pi-

täisi ulkoistaa. Mä en itse sitä millään…, etenkin jos sä olet tällainen intohimoinen 

yrittäjä, että itse tiedät mitä haluat ja kuvittelet tietäväsi mitä asiakas haluaa, niin sii-

nä mennään aika pitkälle metsään.” 

”Me yleensä sitten aikalailla itse tehdään kaikki. Ehkä se on rahakysymys, että jos 

sitä olis hirveästi, niin ulkoistaisi kaikki asiat. Että siinä on huonoja puoliakin tieten-

kin, ettei pystytä ulkoistamaan. … Meillähän on kymmenen vuotta ikäeroa [toisen 

osakkaan kanssa], niin se sillein kivasti menee [kohderyhmän iän] molempiin reu-

noihin. … Toki meillä on tuossa nuorempia työntekijöitä, että niiltäkin sitten saa vink-

kiä. 

3.2.5 Asiakastiedon luomisen, jakamisen ja hyödyntämisen käytännöt 

Yrityksen käytäntöjen tasolla esiintyvää asiakasorientaatiota tutkittiin asiakastie-

don luomisen, jakamisen ja hyödyntämisen prosessien kautta. Asiakastiedon luo-

misen prosesseja analysoitiin haastatteluissa esiintyvistä maininnoista, jotka sisäl-

sivät tavoitteellista toimintaa uusien ideoiden tai asioiden luomiseksi, nykyisen tie-

tämyksen tavoitteellista kehittämistä tai sellaisten tuotteiden, palveluiden ja sys-

teemien kehittämistä, johon sisältyy tiedon hankkimista ja hyödyntämistä (Mitchell 

& Boyle, 2010, s. 75). Tietolähteenä käytettiin myös kyselylomakkeella kerättyjä 

perustietoja.  

Vain viidessä yrityksessä (5/11) kerättiin nykyisistä asiakkaista tietoja asiakasre-

kisteriin ja vain yhdessä yrityksessä (1/11) oli käytössä kanta-asiakasjärjestelmä, 

sielläkin vain yritysasiakkaiden kanssa. Kolmessa yrityksessä (3/11) kanta-

asiakasjärjestelmän käyttöönotto oli lähiajan suunnitelmissa. Verkkokaupan kautta 

ostotietoja rekisteröityi yhdessä yrityksessä (1/11) ja yhdessä (1/11) tällainen 

verkkokauppa oli juuri perusteilla. 
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Ostojen lisäksi muuta liiketoiminnan kannalta merkityksellistä asiakastietoa yrityk-

siin kertyi tyypillisesti asiakaspalvelutilanteissa käytyjen keskustelujen kautta. 

Asiakastyytyväisyys- tai asiakaspalautekyselyn oli toteuttanut kolme (3/11) yrittä-

jää ja kaksi (2/11) suunnitteli sellaisen toteuttamista. Useimmille (8/11) asiakkaan 

tyytyväisyyden ainoana mittarina oli oma tuntuma, asiakkuuden jatkuminen ja/tai 

asiakaskontakteissa saatu suora palaute.  

”Ja uskon, että oli tyytyväinen. Ainakin minä olisin.” 

”Ne antaa ihan suoran palautteen, mikä ei kaikilta tule, mutta mä tiedän sen siitä, et-

tä hän soittaa uudelleen, hän tilaa säännöllisesti.” 

Neljässä yrityksessä (4/11) asiakaskontakteja käytettiin aktiivisesti ja tavoitteelli-

sesti tiedon hankintaan, muissa (7/11) se oli passiivisempaa, yksittäiseen asiakas-

palvelutilanteeseen liittyvää tiedon vastaanottamista.  

”Kun tulee uutta asiakasta, niin kyllähän me haastatellaan aika pitkälti, et mitä ne ha-

luais.” 

”Asiakas pitää tuntea ihmisenä, että ei pelkästään ajatella että tuossa on asiakas jo-

ka ostaa sen [tuotteen], vaan siellä voi olla jotain sellaista, jonka se voi kertoa omas-

ta itsestään, elämästään, tekemisestään, lomastaan, jolla on merkitys meidän yrityk-

sen toimintaan. Mutta se ei tapahdu millään muulla kuin että sitä tietoisesti tutkii tai 

sitä oikeasti haastattelee siinä asiakaspalvelutilanteessa. Tietenkin se on rajallista, 

koska aikaa ei ole ja sitten… mut silloin kun on pikkuisenkaan mahdollisuus sii-

hen…” 

Asiakasorientaatio näyttäytyi myös yritysten toimintojen tasolla pääosin reaktiivi-

sena, sillä potentiaalisiin asiakkaisiin ja asiakkaiden potentiaalisiin tarpeisiin liitty-

vät kommentit olivat harvinaisia. Haastateltavat eivät itse tuoneet keskustelussa 

esille innovatiivisten myynninedistämisen välineiden, jakelukanavien tai hinnoitte-

lumallien kokeiluja siinä mielessä, että niiden tavoitteena olisi piilevien asiakastar-

peiden havaitseminen (Slater & Narver, 1995). Kahdessa yrityksessä (2/11) kui-

tenkin järjestetään myytäviin tuotteisiin liittyviä kursseja, minkä kautta haastatelta-

vat kertoivat sekä saavansa uusia asiakkaita että sitouttavansa nykyisiä asiakkai-

ta. Yhdessä yrityksessä (1/11) markkinointi yleisesti oli innovatiivista ja kokeilevaa, 

ja toki sillä tavoiteltiin uusasiakashankintaa. 
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”Se [kurssit, luennot] on markkinointia siinä tietenkin samalla. Joku tilaisuus on 

mennyt niin pahasti miinuksen puolelle, että on vähän toisaalta harmittanut. Mutta 

sitten kun näkee, että nythän niitä kurssilaisia on taas tullut sinne liikkeeseen, niin ei 

se enää siinä vaiheessa sitten harmita.” 

”Markkinointihan se on varmaan suurin, missä me ollaan heiluttu ja keksitty kaiken-

laista, traktoreita tohon pihaan, mikä ei liity meihin mitenkään, mutta kaikkea tuollais-

ta.” 

Potentiaalisten asiakkaiden osalta tietoja ei yrityksissä aktiivisesti kerätty, mutta 

8/11 mainitsi yrityksen käyttävän Facebookia, jossa yleisönä on muitakin kuin ny-

kyisiä asiakkaita. Näistä kolme yritystä (3/8) käytti Facebookia aktiivisemmin uus-

asiakashankintaan ja oli arvontojen ja muiden tapahtumien avulla pystynyt kerää-

mään Fb-sivuilleen merkittävän määrän tykkääjiä. Facebookin käyttö oli kaikilla 

kahdeksalla tyyliltään perinteistä yksisuuntaista viestintää yritykseltä yleisölle, eikä 

käytön taustalla ollut suunnitelmallisempaa markkinointistrategiaa. Kahdessa yri-

tyksessä (2/8) mainittiin kuitenkin strategisen suunnittelun tarve ennen välineen 

laajempaa käyttöä.  

”Jotenkin ei uskalla vielä siihen Facebookiin niin täysillä pistää kuin joku saattaa 

käyttää sitä hyväksi ihan hirveästi. Pitää kuitenkin pitää se linja sitten minkä valitsee, 

ettei voi vaihdella sitäkään sitten hirveän paljon. Mieluummin vähän tunnustelee, et-

tä mikä olisi hyvän maun rajoissa. Kyllä se ihan palvelee jopa asiakasta, että ne asi-

akkaat sitä haluaa loppupelissä.” 

”Siihen [markkinointiin] pitäisi saada ihan sellainen [oma idea], kun mä en itse tyk-

kää Facebookistakaan että sieltä tulee ihan koko ajan..., että siinä pitäis olla joku 

järkevä kun sieltä päivitetään niitä. Tai sitten juoni, meillähän on ollut kaikkea ideoi-

ta, että kehitettäis joku juoni, että ihmiset rupeais niin kuin väkisin seuraamaan, että 

ne lukis tarinaa.” 

Muita sosiaalisen median sovelluksia ei mainittu keskusteluissa. Kaikilla yrityksillä 

(11/11) oli verkkosivut, mutta kukaan haastatelluista ei maininnut verkkosivuja 

asiakastiedon lähteenä tai analysoivansa verkkosivujen kävijöitä. Sähköpostia 

kaikki yritykset käyttivät yhteydenpitoon nykyisten asiakkaiden kanssa, eivätkä 

yritykset hyödyntäneet markkinoinnissa ostettavia sähköpostilistoja. 



72 
 

Tiedon jakamista yrityksen sisällä tarkasteltiin niissä yhdeksässä yrityksessä, jos-

sa oli yrittäjän lisäksi työntekijöitä. Näissä yrityksissä asiakastietoa jaettiin yrityk-

sen sisällä pääasiassa puhumalla (6/9) ja tiedonjakamisen koettiin enimmäkseen 

(6/9) toimivan pienissä 2-5 hengen työyhteisöissä hyvin. Yhdessä yrityksessä tie-

donjakamisessa koettiin haasteita ja kahdessa yrityksessä toiminta oli vielä niin 

nuorta, ettei yrittäjillä vielä ollut aiheesta näkemystä. 

Yritysten välisessä yhteistyössä asiakkaiden ostokäyttäytymiseen liittyvää tietoa 

jaettiin seitsemässä yrityksessä (7/11). Tiedonjakamisen foorumeina toimivat sul-

jetut Facebook-ryhmät, kauppiasyhteisöt ja messujen kaltaiset tapahtumat. Hyvät 

suorat suhteet kilpailijoihin (2/11) edistivät myös tiedonvaihtoa. Tiedonvaihto oli 

kuitenkin pääasiassa (6/7) luonteeltaan epämuodollista mielipiteiden, ideoiden ja 

yleisen markkinatiedon vaihtoa, ei systemaattista toimintaa asiakastiedon hallit-

semiseksi. Systemaattisempana ja tavoitteellisempana tiedonjakaminen esiintyi 

yhdessä yrityksessä, joka kuului saman alueen yrittäjien muodostamaan kaup-

piasyhdistykseen.  

Asiakastiedon hyödyntämisessä pienyrittäjien voimakas asiakaspalveluhalu näkyi 

reaktiivisen hyödyntämisen vahvuutena. Asiakkailta saatua tietoa hyödynnettiin 

kaikissa yrityksissä tuote- ja palveluvalikoimasta tehtävissä päätöksissä, kuudessa 

yrityksessä (6/11) tiedon avulla voitiin optimoida tilausmääriä sesongeissa tai 

maantieteellisten erojen mukaan. Asiakastiedon perusteella myös valittiin käytet-

tävät markkinointikanavat (2/11) ja optimoitiin tuotehintoja (1/11) tai sitä hyödyn-

nettiin referenssinä myyntityössä (1/11). Kahdessa yrityksessä tiedon monipuoli-

sempaa hyödyntämistä ollaan vasta aloittamassa toiminnan nuoren iän vuoksi. 

”Niihin [sesonkeihin] täytyy varautua, elikkä kesäaika on todella erilainen kuin talvi-

aika. Sitten myös Suomessa tää maantiede. Että Sodankylään menee ihan eri voi-

teet mitä menee sitten tänne Keski-Suomeen tai Etelä-Suomeen.” 

Asiakkaat, nehän kertoo millainen tämän pitää olla. Nyt mä täydennän just sen mu-

kaan mitä täällä kysytään. Ja sitten mä yritän kaiken rakentaa siihen, että mitä mä 

olen kuullut asiakkailta.” 

”Nyt tämän ensimmäisen kauden jälkeen, mä saan niin paljon tietoa minkälaisia 

tuotteita on mennyt, minkälaista palautetta on tullut, mitkä asiat on selkeästi ollut 
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myös taloudellisia menestysjuttuja. Sitten sitä voi käyttää hyödyksi, palvella vielä pa-

remmin asiakkaita ja sitten saada itselle myöskin se kannattavuus ja onnistuminen 

samassa paketissa.” 

Proaktiivista asiakastiedon hyödyntämistä ei yritysten käytännöissä juurikaan 

esiintynyt. Yksi yritys mainitsi yrittäneensä tasata ruuhkahuippuja asiakkaiden os-

tokäyttäytymiseen vaikuttamalla. Muutamat proaktiivisuuteen hakeutuvat kokivat 

siinä vielä haasteita juuri asiakkaan puutteellisen tuntemisen vuoksi. 

”Ja sitten jonkin verran on yritetty just tuota proaktiivisuutta käyttää, mutta pikkuhil-

jaa. Se on aika vaikeata, kun ei tunne asiakkaiden taustoja.” 

”Niiden [tuotteiden käyttötottumukset] olisi mulle tosi, jos se olisi mahdollista tietää ja 

olisi joku kärpäsenä katossa tai kamera, että näkisi miten asiakas toimii siellä koto-

na, niin silloinhan vaan taivas olisi rajana näiden tuotteiden markkinoinnissa ja 

myynnissä. Se on se tärkeä tieto millä pääsisi sitten eteenpäin.” 

”No sehän [tarpeisiin vaikuttaminen] on just herkkyyttä siihen asiakkaaseen. Se ei 

varmasti ole helppo tehtävä, jos et sä ole sen tyyppinen persoona. Kyllä se on justiin 

sitä psykologista myyntityötä, kauhean herkkänä on oltava. Siinä on varmaan paljon 

oppimista.” 

3.2.6 CO-tyypit ”reaktiivinen mutu” ja ”proaktiivinen data” 

Taulukossa 3 kuvataan aineistosta nousevat pienten erikoiskauppiaiden asia-

kasorientaation keskeiset tekijät. Pidemmällä asiakasorientaatiossa on ”proaktiivi-

nen data” -tyypiksi nimetty yritys, jossa yrittäjän asenteet kuvastavat sekä reaktii-

vista että proaktiivista suhtautumista asiakastietoon ja sen hyödyntämiseen, ja 

samanaikaisesti tämän yrityksen käytäntöjen tasolla asiakastietoa tallennetaan 

myös dataksi yrityksen asiakasrekisteriin. Asiakasorientaatio on heikointa ”reaktii-

vinen mutu” –tyypeiksi nimetyissä yrityksissä, joissa ei ole lainkaan huomioitu pro-

aktiivisuutta eikä asiakkaista kerätä tai haluta kerätä tietoa järjestelmiin, jolloin 

asiakastuntemus perustuu pelkästään asiakaskohtaamisista kertyvään kokemus-

peräiseen ja muistinvaraiseen tietoon. Välimaastoon sijoittuvat ”proaktiivinen mu-

tu” ja ”reaktiivinen data” –tyyppien yritykset, joiden asiakasorientaation kehittämi-

nen edellyttää joko asiakastiedon tallentamisen järjestelmiä tai proaktiivisuuden 

lisäämistä reaktiivisuuden rinnalle. 
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Taulukko 3: Asiakasorientaatiossa havaitut yhteneväisyydet 

 

3.2.7 Tietojohtamisen asenteet pienissä erikoiskaupoissa 

Tietojohtamisen orientaatiota tarkasteltiin haastatteluaineistosta sekä yrityskulttuu-

rin ja yrittäjän asenteiden että yrityksen käytänteiden tasolla. Yrityskulttuuria arvioi-

tiin niissä yhdeksässä yrityksessä, joissa oli yrittäjän lisäksi työntekijöitä. Kaikissa 

(9/9) yrityskulttuureissa pidettiin tärkeänä jatkuvaa oppimista, mikä tuli esiin pää-

asiassa asiakasorientaation teemasta keskusteltaessa. Myös avoimuus tiedonja-

kamisessa yrityksen sisällä (7/9), yhteistyökyky ja halu (6/9) sekä luottamus työn-

tekijöihin (4/9) tuli esiin sekä tärkeänä pidettynä seikkana että työyhteisön käytän-

töjen kuvauksissa. Mainintojen puuttumista ei voi myöskään tulkita ominaisuuden 

puuttumiseksi kyseisessä yrityksessä. Vain yksi yrittäjä toi painokkaammin esiin 

haasteita työntekijöiden motivoimisessa tiedonjakamiseen. Niissä kahdessa yrityk-

sessä, joissa ei ollut työntekijöitä, molemmat yrittäjät kertoivat ymmärtäneensä 

tiedon jakamisen ja yhteistyön tärkeän merkityksen ollessaan palkkatyössä isom-

massa organisaatiossa. Kaikki haastatellut yrittäjät työskentelivät yhtenä työnteki-

jöistä yrityksessään, mikä varmasti edistää sekä tiedonkulkua että yhteistyötä ja 

luottamusta työyhteisössä. 

MO / CO
Arvot ja 

asenteet

Asiakastiedon 

luominen

Asiakastiedon 

jakaminen

As.tiedon 

hyödyntäm.

H1 "Hobby1a - 

luopuja"

Reaktiivinen 

mutu

Reaktiivisuus 

erikoisalueella

Asiakas-

kohtaaminen

Keskustelut 

sisäisesti

Reaktiivisesti 

tuotevalikoimassa

H2 "RaPu1"

Reaktiivinen 

data

Reaktiivisuus 

erikoisalueella

Asiakas-

rekisteri

Keskustelut sis. 

+ kollegat

Reaktiivisesti 

tuotevalikoimassa

 H3 "TeVa1"

Reaktiivinen 

mutu

Reaktiivisuus 

erikoisalueella

Asiakas-

kohtaaminen

Keskustelut sis. 

+ kollegat

Reaktiivisesti 

tuotevalikoimassa

H4 "PT1"

Proaktiivinen 

mutu

Re- ja 

proaktiivinen

Asiakas-

kohtaaminen

Keskustelut sis. 

+ kollegat

Reaktiivisesti 

tuotevalikoimassa

H5 "TeVa2"

Proaktiivinen 

data

Re- ja 

proaktiivinen

Asiakas-

rekisteri

Keskustelut sis. 

+ kollegat

Reaktiivisesti 

tuotevalikoimassa

H6 "Hobby1b - 

jatkaja"

Proaktiivinen 

mutu

Reaktiivisuus 

erikoisalueella

Asiakas-

kohtaaminen

Keskustelut 

sisäisesti

Reaktiivisesti 

tuotevalikoimassa

H7 "PT2"

Reaktiivinen 

data

Reaktiivisuus 

erikoisalueella

Asiakas-

rekisteri

Keskustelut  

kolleg. kanssa

Reaktiivisesti 

tuotevalikoimassa

H8 "RaPu2"

Reaktiivinen 

mutu

Reaktiivisuus  + 

oma näkemys Ei haluta kerätä

Keskustelut  

kolleg. kanssa

Reaktiivisesti 

tuotevalikoimassa

H9 "Hobby2"

Reaktiivinen 

mutu

Reaktiivisuus 

erikoisalueella

Asiakas-

kohtaaminen

Keskustelut sis. 

+ kollegat

Reaktiivisesti 

tuotevalikoimassa

H10 "Hobby3"

Proaktiivinen 

mutu

Re- ja 

proaktiivinen

Asiakas-

kohtaaminen Ei jaeta

Reaktiivisesti 

tuotevalikoimassa

H11 "Hobby4"

Reaktiivinen 

mutu

Reaktiivisuus 

erikoisalueella Ei haluta kerätä Ei jaeta

Reaktiivisesti 

tuotevalikoimassa
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”Yhdessä mietitään mitä tilataan tavaraa ja näin tehdään päätöksiä, ja koitetaan seu-

rata mediaa ja olla ajan hermoilla...” 

”Kyllä me aina keskustellaan kaikista myynneistä ihan avoimesti täällä henkilökun-

nan kanssa, että ei mitään sillein salailla.” 

”Eli olet huomannut sen hyödyn siitä avoimuudesta? – Joo, tottakai.” 

Yrittäjien asenteita havainnoitiin tietoon tukeutumisen ja tietotekniikan hyödyntä-

misen näkökulmista. Tietojohtamisen teema oli haastateltaville kokonaisuudes-

saan selkeästi vieraampi kuin yrittäjyyden ja asiakasorientaation teemat. Kaikista 

haastatteluista ei löytynyt aineistoa kaikkiin tietojohtamisen teeman alakohtien 

analysointiin, koska sellaisia haastateltavien kommentteja ei sisällytetty analyysiin, 

joissa vain myötäillään haastattelijan sanomaa tai oli ymmärretty kysymys väärin 

eikä johdateltunakaan saadut kommentit liittyneet tutkittavaan aiheeseen. 

”T: …että ollaan kiinnostuneita siitä tiedosta. 

H: Joo, niin, kiinnostuneita tiedosta.” 

”Business Intelligence” tai ”älykäs liiketoiminta” –termit eivät olleet kenellekään 

ennestään tuttuja, vaikka molemmilla rautakaupan toimialan yrittäjällä oli käytän-

nön kokemusta BI-toiminnasta joko yrityksessään tai aiemman palkkatyön kautta. 

Seitsemän yrittäjää (7/11) oli asennoitunut positiivisesti tiedon hyödyntämiseen 

päätöksenteossa, kun taas neljä yrittäjää luotti päätöksissä vain mutu-tuntumaan. 

Yritystoiminnan kannalta tärkeä tieto jäi useimmiten tallentamatta hiljaisen tai pu-

hutun tiedon muotoon, sillä vain viidellä (5/11) oli ylipäätään jokin tietojärjestelmä 

käytettävissä ja vain yksi (1/5) kertoi hyödyntävänsäkin järjestelmää tehokkaasti. 

Neljä yrittäjää suhtautui skeptisemmin tietojohtamisen merkitykseen omassa yri-

tyksessään, koska koki nykyisten toimintamallien täyttävän hyvin tarpeet. Asentei-

den osalta aineistosta oli erotettavissa analyyttiseen päätöksentekoon painottuvat 

tunnepohjalta päätöksiä tekevistä. Analyyttisyyttä painottavissa eroja aiheutti suh-

tautuminen tietotekniikan hyödyntämiseen. Kolme yrittäjää käytti hyvin vähän tieto-

tekniikkaa apuna, jolloin analyysit esimerkiksi asiakaskannattavuudesta tai tuottei-

den varastonkiertonopeudesta pohjautuivat muistinvaraiseen tuntumaan ja tiedon 

hyödyntäminen perustui puhtaasti kokemusperäiseen tietoon. KMO asenteiden 
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osalta haastatelluista löytyi kolme tyyppiä: ”analyyttinen IT” (5/11), ”analyyttinen 

mutu” (3/11) ja ”mutu” (3/11).  

”Pienessä liikkeessä seuranta on niin paljon helpompaa, kun tavallaan kaikki on 

hanskassa siinä, eihän meillä ole niin valtavan isoja varastoja. Onhan tietysti joskus 

tilausten tekeminen vaikeata, kun pitäisi olla se kristallipallo, että tietäisi kuinka pal-

jon mitäkin menee. Etenkin toi [tuote]tilanne on sellainen, että kun se elää ihan koko 

ajan, niin kyllä se välillä ihan hatusta pitää vetää tilausmäärät. Siinä ei mun mielestä 

edes auta, vaikka olisi jonkunlainen tilastotieteilijä.” (analyyttinen mutu) 

”Sehän on osa yritystä se mun mutu-tuntuma. Mikä tällä hetkelläkin siellä on se tar-

jonta, niin sehän on mun mutu-tuntumalla hankittua.” (mutu) 

3.2.8 Tietojohtamisen prosessit 

Tietojohtamisen käytännöistä keskustelu aloitettiin haastateltaville tutuimpien asia-

kastiedon hallinnan tai varastonhallinnan esimerkkien kautta, josta keskustelua 

pyrittiin suuntaamaan tietoprosesseihin koko yritystoiminnan laajuudessa. Yrittäji-

en yleisimmin mainitsemat tietolähteet olivat kirjanpitäjä tai muu taloustiedontar-

joaja (7/11), kollegat/kilpailijat (5/11); media (4/11), asiakkaat (4/11), ja omat työn-

tekijät (4/9). Koulutusta ja lehtiä lukuun ottamatta yritykset eivät hankkineet tietoa 

ostamalla sitä palveluntarjoajilta, esimerkiksi asiakasrekistereitä tai markkinatietoa. 

Yksi haastateltu mainitsi hankkivansa satunnaisesti Asiakastieto Oy:stä saatavia 

yritysten taloustietoja esimerkiksi kilpailijoistaan. 

Missään yrityksessä ei tietolähteiden luominen, tiedon hankkiminen tai tiedon talti-

oimisen prosessi ollut vielä suunnitelmallisesti johdettua tai yrityksen strateginen 

valinta, vaikka muutamilla yrittäjillä oli tämä selvästi tavoitteena. Tiedon luomisen 

orientaation todettiin näillä perusteilla olevan heikkoa yhdeksässä (9/11) yritykses-

sä ja kohtuullista tasoa kolmessa (3/11) yrityksessä, jotka hankkivat monipuoli-

semmin tietoa yrityksen sisäisistä ja ulkoisista lähteistä sekä tallensivat vähintään 

asiakastiedot ja myyntitiedot tuotetasolla kassajärjestelmään asiakassegmentoin-

nin, myynnin seurannan ja ostojen suunnittelun tueksi. Nämä kaksi olivat myös 

tehneet omaa asiakas- ja markkinatutkimusta.  

Tiedon jakamiseen ei yrityksissä myöskään ollut säännönmukaisia formaaleja pro-

sesseja, eikä sitä ollut mietitty strategisena tekijänä. Tiedon jakamisen käytännöt 
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olivat pääosin samoja tiedon luomisen käytäntöjen kanssa, eli pohjautuivat kes-

kusteluissa tapahtuvaan tiedonvaihtoon asiakkaiden, työntekijöiden ja eri yhteis-

työtahojen kanssa. Pidemmälle prosessoitua tiedonjakaminen oli vain yhdessä 

yrityksessä (1/11), joka osallistui tavarantoimittajan luoman suljetun Facebook-

ryhmän kautta aktiivisesti tiedonvaihtoon kollegojen kanssa. Tiedon jakamisen 

orientaatio oli aineiston perusteella heikkoa kaikissa yrityksissä. 

Tiedon hyödyntäminen noudatti yrityksissä samoja linjoja tiedon luomisen ja jaka-

misen kanssa. Analysoinnissa painotettiin sellaisia kommentteja, jotka osoittivat 

tiedon hyödyntämisen olevan suunniteltu osa yrityksen johtamista. Tällaista joh-

dettua ja tavoitteellista tiedon hyödyntämistä esiintyi tutkimushetkellä vain kahdes-

sa yrityksessä (2/11), vaikkakin viidessä muussa yrityksessä (5/11) tiedon hyödyn-

tämisestä oli jo tehty suunnitelmia lähitulevaisuuteen. Tiedon hyödyntämisen 

orientaation katsottiin aineiston perusteella olevan heikkoa yhdeksässä yritykses-

sä (9/11) ja kohtuullista tasoa kahdessa yrityksessä (2/11). Näissä kahdessa yri-

tyksessä tietojärjestelmiin taltioitua tietoa hyödynnettiin etenkin sisäänostoissa, 

tuotevalikoiman suunnittelussa ja hinnoittelussa sekä muutoin hankittua tietoa 

mainonnan ja toimipisteen sijainnin tai yleisemmin toiminnan suunnittelussa.  

”Se [säätieto] vaikuttaa että mainostetaanko tai tehdäänkö satsauksia vai vedetään-

kö henkeä, siivotaanko ja katsotaanko vähän mitä…, tai tilaillaan lisää tavaraa, va-

raudutaan siihen seuraavaan piikkiin tavallaan.” 

”Koko ajan kehitetään näitä toimintoja, tilaustoimintoja ja yhteydenpitoa tavarantoi-

mittajiin, että tästä voidaan heti äkkiä katsoa, että onko meillä tätä varastossa ja mitä 

se maksaa. … se tekee tän [toiminnan] hyvin jouhevaksi sitten. Ja seurata sitä vaik-

ka varaosamyyntiä, siellä on koska pitää tilata ja paljonko on mennyt ja katotaan pal-

jonko niitä on myyty edellisinä vuosina. Se menee tarkemmaksi ja taloudellisem-

maksi.” 

”Niin sitten voitaisiin jonkun ajan päästä ruveta hyödyntämään ihan oikeasti sitä re-

kisteriä, kun nythän me vaan lähetetään jotain postitusta niille tai kutsuja asiakasil-

toihin. Meillä on hieno ohjelma mistä saisi vaikka minkälaista tietoa ja harmittaa, kun 

ei… Kaikki mitä sieltä nykyisin käytetään, niin se on vähän sellaista itseopittua käyt-

töä, sieltä varmaan saisi jotenkin järkevämminkin niitä. … Siinä sisäänostotyökaluna 

me käytetään sitä ehkä eniten. Ja tietenkin sitten myynnit, onko noussut vai laskenut 

ja mitä, …on yritetty henkilökuntaa skarpata.” 
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3.2.9 KMO-tyypit ”MUTU” versus ”Analyyttinen IT” 

KMO jää kokonaisuutena tämän tutkielman tulosten valossa heikoimmaksi orien-

taatioksi pienissä erikoiskaupoissa. Yrittäjien asenteet ovat kyllä kohtalaisen hyviä, 

mutta yritysten käytänteet jäävät vielä lähes olemattomiksi. Erot yritysten välillä 

muodostuvatkin vahvimmin yrittäjän asenteiden tasolla. Taulukossa 4 kuvataan 

aineistosta nousevat tietojohtamisen orientaatiot perustyypit ”MUTU”, ”Analyytti-

nen MUTU” ja ”Analyyttinen IT”. Parhaimmat mahdollisuudet tietojohtamisen orien-

taation kehittämiseen on ”Analyyttisen IT” –tyypin yrityksissä, joissa yrittäjä on 

asenteeltaan analyyttisyyteen päätöksenteossa tukeutuva ja yrityksen käytäntöjen 

tasolla on hyödynnetty tai halutaan hyödyntää tietotekniikkaa tietoprosessien tu-

kena. ”Analyyttinen MUTU” –tyypin yrityksissä on kyllä halua ja kiinnostusta analy-

soida toimintaa ja tuloksia, mutta se tehdään monin osin vain suppeahkon koke-

musperäisen ja muistinvaraisen mutu-tiedon pohjalta. ”MUTU”-tyypin yrityksissä 

yrittäjä ei ole kiinnostunut hankkimaan tietotekniikan avulla tietämystä ja luottaa 

vahvasti omiin tuntemuksiinsa päätöksenteossa. 

Taulukko 4: Tietojohtamisen orientaatiossa havaitut yhteneväisyydet 

 

KMO
 arvot, 

asenteet

Yritys-

kulttuuri

Yrityksen 

käytännöt
H1 "Hobby1a - 

luopuja" MUTU Mutu Tukee KMO:ta Heikkoa

H2 "RaPu1" Analyyttinen IT Analyyttinen IT Tukee KMO:ta Kohtuullista

 H3 "TeVa1" MUTU Mutu Tukee KMO:ta Heikkoa

H4 "PT1" Analyyttinen IT Analyyttinen IT Tukee KMO:ta Kohtuullista

H5 "TeVa2" Analyyttinen IT Analyyttinen IT Tukee KMO:ta Kohtuullista

H6 "Hobby1b - jatkaja" Analyyttinen IT Analyyttinen IT Tukee KMO:ta Heikkoa

H7 "PT2"
Analyyttinen 

MUTU

Analyyttinen 

MUTU ei työntekijöitä Heikkoa

H8 "RaPu2" MUTU Mutu ei työntekijöitä Heikkoa

H9 "Hobby2"
Analyyttinen 

MUTU

Analyttinen 

mutu Tukee KMO:ta Heikkoa

H10 "Hobby3" Analyyttinen IT Analyyttinen IT Tukee KMO:ta Heikkoa

H11 "Hobby4" MUTU Mutu Tukee KMO:ta Heikkoa
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3.2.10 Yhteenveto asiakastiedonjohtamisesta  

Yrittäjän asenteet ja yrityksen käytännöt kokonaisuutena huomioiden, voidaan to-

deta tietojohtamisen orientaation olevan kohtalaisella tasolla kuudessa (6/11) yri-

tyksessä ja heikolla tasolla viidessä (5/11) yrityksessä. Asiakasorientaation voi-

daan kokonaisuutena todetaan olevan hyvällä tasolla kolmessa (3/11) yrityksessä 

ja kohtalaisella tasolla kahdeksassa (8/11) yrityksessä. Arvot ja asenteet ovat ylei-

sesti kaikilla hyvää tasoa, kun taas yrityksen käytännöt jäävät kohtalaiselle tasolle 

yleisimmin ajanpuutteen vuoksi. Reaktiivisuus asiakaspalvelussa korostuu proak-

tiivisen asiakastiedonhallinnan kustannuksella. 

”Se on justiin, kun on toi ohjelma, missä voisi tätä asiakasseurantaa tehdä, ja kaik-

kea raportteihinkin liittyviä asioita, mitä sieltä saisi ulos, jos olis vaan jotenkin… Sit-

ten se on kaikki se aika pois myynnistä, ja aina kokee, että olisi tärkeämpää mennä 

tuonne myyntiin.” 

Tutkimuksen ajankohtana vain yksi yritys (1/11) kirjasi systemaattisesti keskuste-

lussa saatuja asiakastietoja asiakasrekisteriin, tyypillisemmin tietoa kertyi vain yrit-

täjän ja työntekijöiden omaan muistiin. Tiedonhallinnassa tai hyödyntämisessä 

todettiinkin olevan haasteita.  

”Onhan se ihan selviö, että mitä isompi se asiakaskunta on, niin sitä vaikeampihan 

on tunnistaa sieltä ne kaikki asiakkaat. Tottakai ne, jotka käy siinä ihan viikoittain tai 

useamman kerran viikossa, ne nyt alkaa suurin piirtein tietää kun ne tulee ovesta, et 

mitä se haluaa.” 

Yrityksiin ei ole syntynyt kattavaa ymmärrystä nykyisten asiakkaiden tarpeista eikä 

etenkään potentiaalisten asiakkaiden nykyisistä tai potentiaalisista tarpeista. Täl-

lainen tieto ei siten ole hyödynnettävissä nykyisen liiketoiminnan kehittämisessä 

tai uusien liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemisessa. 

Tutkielmassa haastatellut vähittäis- ja erikoiskaupan mikroyrittäjät kertoivat, että 

nykyisessä kilpailutilanteessa heidän pitää olla erikoistuneita erikoiskauppiaita, 

tarjota alueellaan laadukkaimpia tuotteita ja parasta palvelua sekä toimia alan asi-

antuntijoina, koska asiakkaat hakevat juuri erikoiskaupoista tuotetietoa. Kaikissa 
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yrityksissä tietoa toki käytettiin aktiivisesti hyödyksi, esimerkiksi asiakaspalvelun 

asiantuntevuuden lisäämiseksi, mutta hyödyntäminen tapahtui usein suunnittele-

mattomasti, tiedostamatta ja pääosin yrittäjään ja työntekijöihin sitoutuneen hiljai-

sen, kokemusperäisen tiedon tai puhutun tiedon varassa. Yrittäjän tai työntekijöi-

den vaihtuessa yritys menettää sen kilpailukyvyn kannalta tärkeää tietopääomaa. 

3.2.11 Asenne Big Dataa kohtaan 

Big datan teeman keskustelut alkoivat lähes kaikilla (9/11) haastatelluilla to-

teamuksella, että aihe on heille aivan vieras ja muutama (2/11) vieroksui Big data 

–termiäkin niin, ettei todennäköisesti olisi sellaisesta kirjoitettua lehtijuttuakaan 

edes lukenut. Kahdelle yrittäjälle (2/11) aihepiiri oli entuudestaan tuttu. Toiselle 

tietämystä oli kertynyt toisen yrityksen palveluksessa tuotannossa käytettyjen 

älykkäiden laitteiden sensoridatasta ja hänellä oli näkemystä myös datan arvotta-

miseen ja säilyttämiseen liittyen, mutta ei niinkään digitaalisen markkinoinnin puo-

lelta. Toiselle tietämys taas oli karttunut tietoturvaan ja teknologiaan liittyvän oman 

kiinnostuksen ansiosta, ja hänen näkemyksensä liittyivät lähemmin datan hyödyn-

tämiseen kaupanalan liiketoiminnassa. Aineiston perusteella yrittäjien Big data –

tietoisuuden todettiin olevan heikkoa yhdeksässä (9/11) yrityksessä, kohtalaista 

yhdessä (1/11) ja hyvää samoin yhdessä (1/11) yrityksessä. Kyselytutkimuksen ja 

haastatteluaineiston havainnoista todettiin 10 (10/11) yrityksen olevan digitalisaa-

tion kehitysasteissa web-tasolla ja yhden (1/11) verkkokauppatasolla.  

Haastattelijan kerrottua enemmän Big datasta mahdollisimman käytännönläheisin 

esimerkein, haastateltavilta alkoi löytyä joitain omakohtaista kokemusta tai muuta 

tartuntapintaa aiheeseen, jolloin näistä kommenteista päästiin analysoimaan yrittä-

jien asenteita Big dataa sekä digitalisaatiota ja digitaalista markkinointia kohtaan. 

Yritysten käytännöistä ei tässä teemassa luonnollisesti edes yritetty tehdä havain-

toja eikä päätelmiä. Kuten aiemmin tietojohtamisen orientaation teemassa, tässä-

kään ei analyysiin otettu mukaan pelkästään haastattelijaa myötäileviä tai aiheen 

ulkopuolelle meneviä kommentteja. 

Älykkäät laitteet ja tavarat herättivät ajatuksia viidelle (5/11) yrittäjälle, joista yksi 

osasi nimetä sellaisen tuotteen omasta tuotevalikoimastaankin ja toinen uskoi nii-

den muuttavan toimialallaan palveluiden tuotantoa lähitulevaisuudessa. Positiivi-
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sesti älykkäisiin laitteisiin suhtautui neljä (4) yrittäjää, yhden yrittäjän kommenttien 

ollessa neutraalimpia ja merkitystä vähätteleviä. Laitteiden tuottama data ja sen 

hyödyntämismahdollisuudet olivat kuitenkin yhtä yrittäjää lukuun ottamatta vierasta 

tietoa. Päivittäistavarakauppojen kanta-asiakaskorteista käydyn keskustelun kaut-

ta aineistoon kertyi suhteellisen paljon kommentteja digitaalisen markkinoinnin 

hyödyistä ja haitoista. Pelkästään positiivisesti digitaaliseen markkinointiin suhtau-

tui neljä (4/11) yrittäjää, kahden suhtautuessa sekä positiivisesti että negatiivisesti 

ja neljän (5/11) suhtautuessa negatiivisesti. Mobiili, sijaintiperusteinen mainonta 

herätti osassa (4/11) yrittäjiä suurta kiinnostusta myös oman liiketoiminnan mah-

dollisuutena.  

Tietämyksen puuttuessa yrittäjien asenteet kumpusivat useimmiten omista koke-

muksista kuluttajana ja digitaalisen markkinoinnin kohteena. Kaksi yrittäjää pohti 

aihetta myös objektiivisemmin oman liiketoiminnan ja asiakaskunnan näkökulmas-

ta. Pelkoja, epäilyksiä ja ristiriitaisia ajatuksia herättivät omien resurssien riittävyys 

(5/11), asiakkaiden suhtautuminen (4/11) ja tietoturva (4/11). 

”Se kuulostaa hirveän pelottavalta, että joku alkaa seuraamaan. Mieti, ihan oikeasti, 

haluanko mä, että joku tietää, että mä olen käynyt katsomassa vasaraa tuolta ja sit-

ten ajaa kahden viikon päästä sen liikkeen ohi niin mulle pamahtaa vasaramainos.” 

”Pidän vähän uhkana ehkä koko asiaa kyllä. Koska mikään ei vaan ole niin vedenpi-

tävää, etteikö se voisi ajautua vääriin käsiin ja vääriin tarkoituksiin.” 

”No, toisaalta mä ajattelen, että ei mulla oo mitään väliä vaikka joku tietää mun ken-

gännumeron tai mitä vaan tämmöistä, se on ihan yks hailee. Sitten taas toinen puoli 

sanoo, että mähän nyt en haluu kertoo yhtään mitään.” 

”Tavallaan mä en sitä hyväksy kuitenkaan, vaikka mä itse voisin niitä hyödyntää. 

Enkö mä ole vähän ristiriitainen?” 

Ei tässä yritystoiminnassa missään nimessä, mutta muissa ehkä sitten. Tässä kui-

tenkin täytyy pitää pieni hajurako sillein, että se asiakas ei saa kokea että se on tän 

tietoyhteiskunnan hyväksikäyttämä. … Kyllä se vähän niin kuin varmaan riippuu siitä 

alasta missä toimii.” 
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Mä olen itse vähän sellainen, että joo mä tiedän, isoveli valvoo, mutta so what. Ei 

mun salaisuuteni niin isoja olekaan. Mä tykkään siitä myös siellä isoissa ketjuissa 

kulkiessani, että vähitellen mä voin hyödyntää sitä, että ne palvelee mua jollain tie-

tyllä… Mulle tulee vaikka [tarjous]viestejä niin se on ihan jees, että ne tietää minkä-

lainen asiakas mä olen, mitä mä tarviin. Mä en kärsi siitä itse, mutta täytyy tietenkin 

muistaa että jotkut ihmiset todella kärsii siitä, että siinä on sellainen hiuksenhieno ra-

ja mihin sit mennään.” 

”Aika käheetä, että jos meidänkin liikkeen ohi menis joku, niin sitten tulisi kiva [tuo-

te]kuva, että hei, haluatteko uudet…” 

Kyllähän tulee mieleen just se, että mitä tämä ihan konkreettisesti vaatii, että pystyy 

toteuttamaan. Tämmöinen varmaan, että miten sitä voi itse kehittää ja hyödyntää, 

niin sehän on varmaan tavallaan ihan rajaton.  

Olisi hienoa nähdä vaikka joku esimerkki, että nyt toi tehtiin näin ja sitten se onnistui 

ja se tuotti tulosta. Kun tavallaan sellaiseen pääsisi sisään, niin kyllähän se sitten 

kiinnostaisi ja sitten sitä rupeaisi kehittämään. 

Aineistosta todettiin yrittäjien jakautuvan Big dataan asennoitumisen suhteen 

”tarkkailijoihin” (4/11), ”kiinnostuneisiin” (5/11) ja ”soveltajiin” (2/11). ”Tarkkailijoilla” 

oli muita enemmän epäluuloja teknologiaa kohtaan tai he eivät nähneet sen tar-

joavan mahdollisuuksia omalla alallaan. ”Kiinnostuneet” kokivat Big datan tarjoa-

van tulevaisuudessa mahdollisuuksia, mutta eivät pystyneet vielä hahmottamaan 

konkreettisia soveltamiskohteita omassa liiketoiminnassaan. ”Soveltajat” lähtivät jo 

ideoimaan Big datan hyödyntämistä omassa markkinoinnissaan. Big dataan liitty-

viä havaintoja on kuvattu taulukossa 5.  
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Taulukko 5: Big data –asenteista havaitut yhdistävät tekijät 

 

3.2.12 Yhteistyökyky 

Yhteistyökykyä tarkasteltiin yrittäjän asenteiden ja yrityksen käytänteiden näkö-

kulmista. Haastatellut yrittäjät asennoituivat kaikki (11/11) positiivisesti yritysten 

väliseen yhteistyöhön ja näkivät siinä kehittämismahdollisuuksia. Yhteistyön ei 

katsottu vaarantavan tai heikentävän omaa itsenäisyyttä yrittäjänä. Yhdeksällä 

yrityksellä (9/11) oli kokemusta jonkin asteisesta yritysten välisestä yhteistyöstä. 

Yhteistyön toteutuneita tai potentiaalisiksi mainittuja muotoja olivat toisen yrityksen 

suosittelu asiakkaalle (6/11), yhteismarkkinointi (5/11), keskinäinen sparraus ja 

hyvä keskusteluyhteys (6/11), edunvalvonta ja järjestötoiminta (3/11), yhteistyö 

tavaraostoissa (3/11), yhteiset toimitilat (3/11) ja alihankinta (1/11). Innokkain yh-

teistyön tekijä toteutti kaikkia mainittuja keinoja, kun taas joillakin aika tai oma 

energia ei riittänyt suositteluyhteistyötä pidemmälle. Kolmella yrittäjällä oli käyn-

nissä jokin konkreettinen yhteistyöprojekti toisen yrityksen kanssa, joten näiden 

yritysten yhteistyökyky arvotettiin kokonaisuudessaan hyväksi, muiden ollessa 

kohtuullista tasoa. 

BIG DATA
Arvot, 

asenteet

Digitalisaa-

tion aste
BD tietoisuus

H1 "Hobby1a - 

luopuja" Kiinnostus kiinostunut web ei tietoa

H2 "RaPu1" Tarkkailija tarkkailija web ei tietoa

 H3 "TeVa1" Soveltaja soveltaja web ei tietoa

H4 "PT1" Soveltaja soveltaja web ei tietoa

H5 "TeVa2" Kiinnostus kiinnostunut web ei tietoa

H6 "Hobby1b - 

jatkaja" Kiinnostus kiinnostunut web ei tietoa

H7 "PT2" Kiinnostus kiinnostunut web ei tietoa

H8 "RaPu2" Tarkkailija tarkkailija web ei tietoa

H9 "Hobby2" Kiinnostus kiinnostunut web ei tietoa

H10 "Hobby3" Tarkkailija tarkkailija web sensoridata

H11 "Hobby4" Tarkkailija tarkkailija web on tietoa
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”Meillä on esimerkiksi oma Facebook-ryhmä, mihkä me laitetaan ideoita. Sinne [Fa-

cebook-ryhmään] tunget vaan, niin sieltä tulee pian apua. Se on ihan loistavaa.” … 

”Me käytetään samoja tuotteita missä on rahtikustannukset, niin me sitten kysytään 

toiselta, että onko sulle tulossa tilausta sinne ja kytketään ne yhteen.” … ” Samoin 

kun sille tulee kiire, niin se käyttää meidän palvelua, sillä on hinnasto siitä, että mitä 

maksaa et meidän työntekijä tekee.” … ”Me tehdään yhteinen radiomainos, saadaan 

tuotannot puolitettua ja vähän enemmän toistoja kun mainostetaan [molempia yri-

tyksiä] siinä samassa mainoksessa.” … ”Mä sain siihen [toisen yrittäjän] samoihin ti-

loihin, eli mä vuokrasin sille tilan. … sitten me saadaan saman katon alta kaikki, niin 

kuin täysvaltaisesti.” … ” Ei kuulu enää [meidän valikoimiin]. Menkää ostamaan [kil-

pailijalta], sieltä löytyy varmasti, ja ohjataan sitten reilusti sinne.” 

”En varsinaisesti ole kyllä [yhteistyötä tehnyt], mutta mä monta kertaa olen sitä miet-

tinyt että sehän olis todella fiksu ajatus toteuttaa, mutta ehkä se on enemmän ajan-

käytöllinen ongelma tällaisessa pienessä yrityksessä.” … ” Totta kai sellaista yhteis-

työtä tehdään, että paljon ohjataan asiakkaita toistemme liikkeisiin.” 

EO:n dimensioiden perusteella ei tuloksista voi havaita yhtenäisiä piirteitä yhteis-

työhön positiivisimmin asennoituvilla ja sitä eniten toteuttavien yrittäjien kesken. 

Erottavia piirteitä ei myöskään löydy heidän ja vähiten yhteistyötä tekevien yrittäji-

en välillä. Itsenäisyyden havaittiin kuitenkin tukevan yhteistyövalmiuksia terveen 

itsetuntemuksen ja –luottamuksen ominaisuudessa. Innovatiivisuus voi auttaa yh-

teistyökohteiden havaitsemisessa. Aggressiivinen kilpailu (reaktiivisuus) voi toimia 

yhteistyön esteenä. 

”Jos sä olet tasapainoisella hyvällä tavalla itsenäinen siinä yrittäjyydessä, sulla on se 

oma juttu mitä sä teet ja sä osaat tietyt asiat ja sä tunnet että tällä tää menee eteen-

päin, niin sitten sä voit paremmin tehdä yhteistyötä muidenkin kanssa. Mutta jos siel-

lä on koko aika pelko pöksyissä, että mä en pärjää tai tästä ei tule mitään. Ehkä se 

liittyy siihen kilpailuun, että jos koko ajan skannailee vaan sitä, että tuleeko joku mun 

esteeksi tai voinko mä päihittää ton tai tän, niin silloin siitä ei tule mitään. …  

3.2.13 Pienyrittäjätyypit Big data –valmiuksien suhteen 

Kun aineistosta etsittiin Big data –valmiuksien näkökulmasta yhdistäviä ja erottavia 

tekijöitä, aineistosta nousi esiin selkeimmin yrittäjän asenteet tietojohtamisen 

orientaatioon sekä yritystasolla EO:n riskinoton ja proaktiivisuuden dimensiot, jotka 

jakoivat yritykset melko selkeästi kahteen luokkaan. Taulukossa 6 on kuvattu ai-
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neistosta havaitut Big data –valmiuksien erot ja niitä selittävät tekijät. Parhaimmat 

valmiudet omaavissa erikoiskaupoissa yrittäjät olivat kiinnostuneita tietotekniikas-

ta, ottaneet tietotekniikkaa edistyneempään käyttöön tai heillä oli jo suunnitelmia 

sen käyttöönotosta lähitulevaisuudessa. Heitä yhdisti myös analyyttinen ajatteluta-

pa eli he olivat kiinnostuneita asioiden yksityiskohdista ja taustatiedoista ja pohti-

vat eri asioiden yhteyksiä. Proaktiivisuuden ja riskinoton osalta tässä parhaimpien 

ryhmässä oli pieniä eroavaisuuksia. ”Tähti”-luokituksen saaneet olivat sekä rohkei-

ta riskinottajia että liiketoiminnan tai markkinoiden uudistajia, kun taas muut – 

”Nousevat tähdet” – olivat joko varovaisempia riskinottajia tai markkinoiden muu-

toksiin ”Sopeutujia”.  

Heikommat valmiudet omaavissa erikoiskaupoissa yrittäjät luottivat vahvasti 

omaan mutu-tuntumaan päätöksenteossa, eivät olleet kiinnostuneet keräämään 

eivätkä tallentamaan yksityiskohtaisempaa tietoa tietoteknisiin järjestelmiin. ”Ei 

kiinnosta” –tyypin yrityksissä Big datan soveltamiskohteisiin suhtaudutaan kieltei-

sesti yksityisyydensuojan ja tietoturvan vuoksi. ”Haaste” –tyypin yrityksissä yrittäjä 

oli kiinnostunut Big datan soveltamiskohteista digitaalisessa markkinoinnissa, joten 

niissä Big datan kehittäminen edellyttää tietoteknistä osaamista ja asiakastiedon-

hallinnan kehittämishalua joko työntekijöiden puolelta tai osaamisen ja palveluiden 

hankkimista yrityksen ulkopuolelta.  
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Taulukko 6: Big data –valmiuksien erot ja niitä selittävät tekijät 

 

Pienyrityksissä omistaja-johtajan asenteet ja kokemuspohjainen tietämys ei auto-

maattisesti muunnu yrityksen ominaisuuksiksi, joten omistajanvaihdostilanteissa 

myös yrityksen Big data –valmiudet voivat muuttua merkittävästi uuden yrittäjän 

mukana. Taulukossa 7 havainnollistetaan tätä muutosta vertailemalla yritykses-

tään luopumassa olevan yrittäjän ja yrityksen jatkajan haastatteluaineistojen ana-

lyysin tuloksia Big data –valmiuksien osalta. Merkittävimmät erot huomataan EO:n 

ennakoivuuden dimension osalta. Luopuja ei enää viimeisimpien vuosien aikana 

ollut kiinnostunut kehittämään liiketoimintaa proaktiivisesti. Vanhemman sukupol-

ven edustajana hänelle ei myöskään ollut tietotekniikan hyödyntäminen luontaista 

ja hän luotti päätöksenteossa puhtaasti vuosien varrella kertyneeseen kokemuk-

seensa. Uusi nuorempi jatkaja taas on kiinnostunut kehittämään yritystä entistä 

proaktiivisemmin ja hyödyntämään tietotekniikan mahdollistamaa analytiikkaa ke-

hittämisen pohjalla. 

BD 

valmiudet
KMO

EO - 

riskinotto

EO - 

ennakoi-

vuus
H1 "Hobby1a - 

luopuja" Haaste Mutu Taktikko Sopeutuja

H2 "RaPu1" Nouseva tähti Analyyttinen IT Taktikko Sopeutuja

 H3 "TeVa1" Haaste Mutu Varovainen   Uudistaja

H4 "PT1" Tähti Analyyttinen IT Taktikko Uudistaja

H5 "TeVa2" Tähti Analyyttinen IT Taktikko Uudistaja

H6 "Hobby1b - 

jatkaja" Tähti Analyyttinen IT Taktikko Uudistaja

H7 "PT2" Haaste
Analyyttinen 

mutu Varovainen   Sopeutuja

H8 "RaPu2" Ei kiinnosta Mutu Optimisti Sopeutuja

H9 "Hobby2" Haaste
Analyyttinen 

mutu Taktikko Sopeutuja

H10 "Hobby3" Nouseva tähti Analyyttinen IT Varovainen   Uudistaja

H11 "Hobby4" Ei kiinnosta Mutu Varovainen   Sopeutuja
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Taulukko 7: Luopujan ja jatkajan Big data -valmiuksien erot 

 

Tämän tutkielman empiiristen havaintojen valossa Big data –valmiudet pienissä 

erikoiskaupan yrityksissä ovat yrittäjien asenteiden osalta kohtuulliset, mutta hei-

kot yritysten käytäntöjen, erityisesti tietojohtamisen prosessien osalta. Ylipäätään 

tietämys digitalisaation merkityksestä ja mahdollisuuksista tiedon hyödyntämisen 

suhteen on heikkoa. Tietoa ja tietämystä ei pienissä erikoiskaupoissa vielä johdeta 

systemaattisesti, eikä päätöksien perusteiksi hankita kattavasti dataan pohjautu-

vaa tietoa. Yrittäjien asenteissa ja toiminnassa vahvasti esiintyvä asiakaslähtöi-

syys (reaktiivinen dimensio) tukee kyllä merkittävästi positiivista asennetta asia-

kastiedon hyödyntämiseen. Asiakastiedon hyödyntämisen kautta yrittäjille avautuu 

myös tiedon hyödyntämisen yleisempi merkitys yritystoiminnassa. 

Tekniikan hyödyntämisen merkittävimpinä esteinä ovat joko omistajan asenne tai 

tiedon ja osaamisen puute. Yrittäjillä ei ole tietoa kilpailijoiden käyttämistä mene-

telmistä ja he kaipaavat tietoa omaan liiketoimintaansa sopivista teknisistä sovel-

luksista sekä konkreettisia laskelmia tai näyttöjä niiden hyödyistä liiketoimintaan. 

Tällaisen tiedon perusteella yrittäjät pystyvät paremmin arvioimaan tarvittavia in-

vestointeja suhteessa omaan riskinottokykyynsä. Tieto parantaa riskinottokykyä 

vähentämällä subjektiivista riskin kokemista. 

Yritysten resurssit asettavat haasteita tiedon keräämiselle ja sitä avustavan teknii-

kan hankkimiselle. Yritykset eivät ole tiedostaneet verkostoitumisen ja yritysten 

välisen yhteistyö merkitystä tai mahdollisuuksia tietotekniikkainvestointien mahdol-

listamiseksi tai eri tietolähteisiin pääsemiseksi ja osaamisen kehittämiseksi. 

 

  

BD 

valmiudet
KMO

EO - 

riskinotto

EO - 

ennakoi-

vuus
H1 "Hobby1a - 

luopuja" Haaste Mutu Taktikko Sopeutuja

H6 "Hobby1b - 

jatkaja" Tähti Analyyttinen IT Taktikko Uudistaja
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

”On varmaan monella tällaisella pienyrittäjillä niin, että työtunteja vuodessa tulee 

kamalasti ja sitten jos alkaa laskemaan itselleen tuntipalkkaa niin miettii onko tässä 

ihan viisas. Ja toisaalta se on vanha sanonta, että hullu tekee paljon töitä ja viisas 

pääsee vähemmällä. Sitä oon miettinyt monta kertaa.” 

Tämän tutkielman tuloksena on saatu lisätietoa vasta kehittymässä olevasta ja 

käsitteenä monimuotoisesta Big data –ilmiöstä ja sen merkityksestä kaupan alalla 

sekä erityisesti tutkimuksen pienten erikoiskauppojen kontekstissa. Tutkielma 

osallistuu sekä pienyritysten kilpailukykyä koskevaan käytäntölähtöiseen keskuste-

luun että strategisten orientaatioiden tutkimusta koskevaan tieteelliseen keskuste-

luun yrittäjä-, asiakas- ja tietojohtamisen orientaatioiden osalta. Tutkielma on osoit-

tanut Big data –ilmiön liittymisen tietojohtamisen orientaatioon ja yrittäjäorientaati-

oon sekä Big datan konkreettiset hyödyntämismahdollisuudet asiakasorientaation 

näkökulmasta. Tutkielmassa toteutettu strategisten orientaatioiden yhdistelmien 

tarkastelu on tuottanut uutta tietoa Big data –teknologian käyttöönoton ja hyödyn-

tämisen edellyttämistä tekijöistä pienissä erikoiskaupoissa sekä synnyttänyt nä-

kemystä pienten erikoiskauppojen valmiuksista Big datan hyödyntämiseen. Runy-

an & Droge (2008) tutkimuksessa pienten vähittäiskauppojen kilpailukyvyn kannal-

ta tärkeimmäksi kysymykseksi nostettiin paikallisten kuluttajien ostokäyttäytymisen 

ymmärtäminen. Tämän tutkielman teemojen yhteenvetona ja yleisenä tutkimusha-

vaintona todetaan, että tietojohtamisen prosessien puuttuessa, ja asiakas- ja yrit-

täjäorientaatioiden painottuessa reaktiivisiin ominaisuuksiin, pienille erikoiskaupoil-

le ei ole muodostunut ymmärrystä siitä, miksi paikalliset kuluttajat ostavat tai eivät 

osta paikallisesti (Runyan & Droge, 2008, s. 85). Seuraavissa kappaleissa tutkiel-

man tulosten johtopäätöksiä esitellään yksityiskohtaisemmin peilaten tuloksia ai-

empaan tieteelliseen tutkimukseen. 

4.1 Big data ja pienten erikoiskauppojen strategiset orientaatiot 

Tutkielman teoreettisen viitekehyksen mukaan Big datan hyödyntäminen edellyt-

tää erikoiskaupoilta tietojohtamisen orientaatiota tiedon keräämisen, jakamisen ja 

hyödyntämisen prosessien luomiseksi ja tiedon hyödyntämisen suunnitelmalliseksi 

johtamiseksi. Tutkielman empiiriset havainnot tukevat tätä teoreettisen viitekehyk-
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sen asetelmaa ja korostavat Wang et al. (2009) määrittelemän mukaista tietojoh-

tamisen orientaation tarpeellisuutta etenkin vahvistamaan yrityksen taipumusta 

tukeutua sen taltioituun viisauteen ja vastaanottavaisuutta uudelle viisaudelle 

(Wang et al. 2009). Tietojohtamisen orientaation vahvistamisella voitaisiin saada 

monin pienin käytännöin – ilman suuria investointeja – selkeitä hyötyjä toiminnan 

tehostamiseen, asiakaspalvelun parantamiseen ja siten kilpailukyvyn kehittämi-

seen. Tietojohtamisen keinoin tiedosta voidaan kehittää koko yrityksen pääomaa, 

kun se nyt on pienissä erikoiskaupoissa tyypillisesti vain yksilöihin sitoutunutta tie-

tämystä. Omistajan vaihtuessa yritykseen sitoutunut tietämys auttaisi jatkajaa ke-

hittämään liiketoimintaa eteenpäin ja säilyttämään yritykselle jo hankitut pitkäaikai-

set asiakassuhteet. 

Big datan hyödyntämisen merkittävimmäksi esteeksi havaittiin tiedon systemaatti-

sen johtamisen puute pienissä erikoiskaupoissa ja heikko ymmärrys tietojohtami-

sen merkityksestä yrityksen liiketoiminnassa. Tutkielmassa havainnoitiin yritysten 

yhteistyön ja luottamuksen kulttuuria ja todettiin ne pienten erikoiskauppojen vah-

vuuksiksi, jotka tukevat ja mahdollistavat tietojohtamisen orientaation kehittämistä. 

Nejatian et al. (2013) kirjallisuuskatsaus totesi yhteistyön ja luottamuksen mahdol-

listavan tiedon jakamisen ja käyttämisen, mutta korosti niiden lisäksi oppimisen 

arvostamista edellytyksenä tietojohtamisen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkiel-

massa havainnoitiin asiakkaista oppimista yrityskulttuurin tekijänä ja todettiin siinä 

olevan osalla yrityksistä vielä haasteita sekä asenteiden että käytäntöjen tasolla. 

Empiiristen havainnot tukevat Salomann et al. (2005) ja Wang et al. (2009) tutki-

musten tuloksia tietojohtamisen ja asiakasorientaation keskinäisestä limittymises-

tä, ja tutkielman tuloksena esitetäänkin, että pienten erikoiskauppojen kannattaa 

aloittaa Big datan hyödyntämiseen tähtäävä tietojohtamisen kehittäminen asiakas-

tiedosta. Big data –investointien sudenkuoppien välttämiseksi, pienten erikois-

kauppojen tulee toteuttaa kokonaisvaltainen asiakastiedonjohtamisen kehittämis-

projekti, eikä kapea-alaista IT-hanketta (Clark, 2013, 5). Niiden tulee luoda yleisen 

visionsa ja liiketoiminta-ajatuksensa pohjalta strategia asiakastiedon hyödyntämi-

seksi, tunnistettava yritykselle tärkeä asiakasdata ja sen lähteet, luotava keinot 

halutun asiakasdatan hankkimiseksi ja analysoimiseksi sekä vahvistettava tiedon 

jakamisen ja tietoon perustuvan päätöksenteon kulttuuria koko yrityksessä (Clark, 
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2013; LaValle et al., 2011; McAfee & Brynjolfsson, 2012). Erityisesti pienyritysten 

haasteena on vahvistaa asiakasorientaatiossaan proaktiivista puolta, sillä empiiris-

ten havaintojen perusteella pienten erikoiskauppojen reaktiivinen asiakaslähtöi-

syys on hyvällä tasolla, mutta proaktiivisuus jää usein lähinnä ajan puutteesta joh-

tuvista syistä liian vähäiseksi. Niin reaktiivinen kuin proaktiivinen asiakasorientaa-

tio samanaikaisesti sekä tukee että hyötyy tietojohtamisen orientaatiosta käytän-

nön prosessien ollessa tiedon keräämisen, luomisen ja hyödyntämisen osalta yh-

teneväiset (Salomann et al., 2005). Kun tutkielman pienten erikoiskauppojen tilan-

netta analysoidaan Saloman et al. (2005) luoman asiakastiedonjohtamisen kehit-

tämisen viitekehyksessä, erikoiskaupat eivät ole tunnistaneet asiakastietoa arvok-

kaaksi toiminnan tehostamisen lähteeksi, eikä niiden prosesseja ja järjestelmiä-

kään siten ole kehitetty tukemaan asiakastiedonjohtamista. 

Yrittäjäorientaatio on luonnollisesti keskeinen tekijä yrittäjävetoisissa pienissä eri-

koiskaupoissa ja yrittäjäorientaation havaittiin tässäkin tutkielmassa vaikuttavan 

taustalla yrityksen strategisiin valintoihin. Tutkielman empiiriset havainnot antavat 

tukea yrittäjäorientaation määrittelyyn Lumpkin & Dess (1996) mukaan viidellä di-

mensiolla: itsenäisyys, innovatiivisuus, riskinotto, aggressiivinen kilpailu ja proak-

tiivisuus. Havaintojen perusteella pienet erikoiskaupat tarvitsevat kaikkia viittä di-

mensiota asiakastiedonjohtamisen kehittämisessä, mutta dimensioiden painotuk-

set ja sisällöt voivat vaihdella eri tietojohtamisen prosesseissa, yrityksen tai yrittä-

misen elinkaaren eri vaiheissa, toimialan tai markkinatilanteen mukaan. Huges & 

Morgan (2007) tutkimuksen tapaan, tämän tutkielman havainnot osoittavat, ettei 

yrityksellä tarvitse välttämättä olla kaikki dimensiot yhtä aikaa, eikä niiden voi olet-

taa vaikuttavan samalla tavalla yrityksen tulokseen eri konteksteissa. Pienyritysten 

kontekstissa erityisesti aggressiivisen kilpailun dimension sisältö ja muodot eroa-

vat sen tyypillisistä määritelmistä isojen yritysten kontekstissa. Myös proaktiivisuus 

voi pienyrityksissä limittyä innovatiivisuuden tai riskinottokyvyn kanssa siten, että 

pienyritysten käytäntöjä havainnoimalla voidaan päätyä eri dimensioita painottaviin 

tulkintoihin. Dimensiot voivat myös esiintyä eri vahvuisina yrittäjän asenteissa kuin 

yrityksen käytännön toiminnassa. Erityisesti näin havaittiin tapahtuvan silloin, kun 

yritys oli vasta alkuvaiheessa, yrittäjä oli omistajana nuori jo vakiintuneessa yrityk-

sessä tai omistajalla oli takana pitkä yrittäjäura. 
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Huges & Morgan (2007) toi esiin tarpeen lisätutkimukselle siitä, miten EO:n eri 

dimensiot saattavat vaikuttaa liiketoiminnan kehittymiseen, menestymiseen mark-

kinoilla ja liiketoiminnan erilaisiin tuotoksiin taloudellisen tuloksen lisäksi. Tämän 

tutkielman tulokset esittävät, että EO:n eri dimensiot vaikuttavat myös yrityksen 

kilpailukyvyn kannalta tärkeään asiakastiedonjohtamisen tuotoksiin. Manyika et al. 

(2011, 7) tutkimus esitti innovatiivisuuden mahdollistavan Big datan tarjoamien 

analyysien realisoimisen, mihin tämän tutkielman havainnot antavat tukea. Innova-

tiivisimmat kauppiaat pystyivät nopeammin hahmottamaan Big data –teknologian 

hyödyntämismahdollisuuksia. Arshurst et al. (2012, 653) katsoi, että innovatiivi-

suus yhdistettynä proaktiivisuuteen ja oppimiseen toimii ajurina IT-kyvykkyydelle. 

Tässä tutkielmassa havaittiin samansuuntaisesti, että proaktiivisuus yhdistettynä 

KMO:n analyyttisyyden sisältämään oppimisen tavoitteeseen tukee Big data –

valmiuksia, vaikka innovatiivisuuden osuus jää empirian osalta epäselväksi. Tältä 

osin tutkielman tulokset hyödyttävät pieniä erikoiskauppiaita siten, että he voivat 

arvioida omia EO-ominaisuuksiaan ja tehdä strategisia valintoja siten, että myös 

EO dimensiot toimivat yhdensuuntaisesti tukien Big data -valmiuksien kehittämis-

tä. Huges & Morgan (2007) esittivät jatkotutkimusta myös EO:n dynaamisesta 

luonteesta todeten, ettei tehokas EO strategisena valintana voi jäädä staattiseksi. 

Tässä tutkielmassa on lähdetty perusolettamasta, että EO:n dimensioita voidaan 

kehittää ja ne kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden strategisten orientaatioiden 

kanssa. Empiiriset havainnot tukevat ajatusta siitä, että EO:n dimensioita voidaan 

painottaa eri tavalla eri tilanteissa suhteessa tavoitteeseen.  

Yrittäjäorientaatioon vaikuttavien tekijöiden osalta tämän tutkielman havainnot tu-

kevat useampia aiempia tutkimuksia. Pienyrityksissä omistaja-johtajan asenteet ja 

johtamistyyli vaikuttavat olennaisesti yrityskulttuuriin sekä yrityksen käytäntöihin ja 

siten koko yrityksen tasolla yrittäjäorientaatioon (Dess & Lumpkin, 2005; Soininen 

et al., 2013). Tämä näkyi erityisesti itsenäisyyden dimensiossa, joka heijastui yrit-

täjän arvoista myös työntekijöille asetettuihin odotuksiin ja siten heidän käyttäyty-

miseensä. Aineellisten ja aineettomien resurssien rajallisuus (Madsen, 2007; Eg-

gers et al., 2013) vaikutti tutkielman pienyrityksissä yrittäjän asenteisiin ja yrityksen 

käytäntöihin innovatiivisuutta, reaktiivisuutta ja proaktiivisuutta vähentävästi erityi-

sesti silloin, kun takana oli pitkä yrittäjäura saman pienyrityksen omistaja-
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johtajana. Ympäristön teknologiamuutosten vaikutus (Eggers et al., 2013) näkyi 

tutkielmassa toimialakohtaisina eroina. Toimialojen erot teknologian hyödyntämi-

sessä näkyivät myös pienyritysten keskinäisissä eroissa. Merkitystä oli myös yrit-

täjän aiemmalla kokemuksella teknologiavetoisemmalta toimialalta. Madsen 

(2007) ja Eggers et al. (2013) tuloksista poiketen, tässä tutkielmassa ei kuitenkaan 

havaittu merkkejä verkostoitumis- ja yhteistyökyvyn vaikutuksesta yrittäjäorientaa-

tion dimensioihin, vaan yhteistyökyky jäi irralliseksi tekijäksi yrittäjien asenteiden 

ollessa yhteistyöhön myönteisiä, mutta yritysten välisten yhteistyökäytäntöjen jää-

dessä vähäisiksi.  

Tämän tutkielman viitekehys ja empiiriset havainnot ovat samansuuntaisia niiden 

tutkimusten kanssa, jotka ovat todenneet markkina- ja yrittäjäorientaatioiden korre-

loivan suhteessa toisiinsa ja täydentävän toisiaan (mm. Atuahene-Gima & Ko 

2001; Hakala 2011; Hult et al. 2004; Li et al. 2008). Tutkielman havaintojen pohjal-

ta voidaan ehdottaa myös tietojohtamisen orientaation korreloivan suhteessa 

markkina- ja yrittäjäorientaatioon ja täydentävän niitä. Big datan käyttöönotto ja 

hyödyntäminen vaatii yrityksiltä riskinottoa, innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta eri-

tyisesti asenteissa, mutta hyötyy myös reaktiivisuudesta ja itsenäisyydestä käytän-

töjen kehittämisessä. Yrittäjäorientaatio sekä tukee että hyötyy asiakas- ja tietojoh-

tamisen orientaatioista. Asiakastiedon kertyminen, jakaminen ja hyödyntäminen 

voi kehittää yrityksen kykyä aggressiiviseen kilpailuun ja proaktiiviseen markkinoi-

den luomiseen sekä tukea innovatiivisuutta ja riskinottokykyä. Näiden dimensioi-

den kehittyminen taas voi parantaa yrityksen itsenäisyyttä ja kykyä löytää oma-

leimaisia tapoja toimia markkinoilla. 

Tutkielman havainnoista voidaan todeta myös polkuriippuvaisuuden esiintyminen 

Big datan hyödyntämisen viitekehyksessä. Yrittäjäorientaatio ja reaktiivinen asia-

kaslähtöisyys toimivat pohjana kehitykselle, mutta ilman tietojohtamisen orientaa-

tiota pienet erikoiskaupat eivät ole kehittäneet asiakasorientaation proaktiivista 

puolta ja tiedonhallintaan tarvittavaa teknologiaa. Kun näistä kehitysvaiheista ei 

ole kertynyt kokemusta, eivät yritykset olleet myöskään tietoisia Big data –

teknologian perusteista. Tutkielman havainnot tukevat tältäkin osin Atuahene-

Gima & Ko (2001), Hakala (2011) ja Laukkanen et al. (2013) tutkimusten ajatusta 

orientaatioiden toimimisesta toisiaan täydentävinä ja toisiinsa vaikuttavina yhdis-
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telminä todeten saman havainnon myös pienten erikoiskauppojen kontekstissa ja 

Big data –ilmiön edellyttämien orientaatioiden osalta 

4.2 Reaktiivisuus ja proaktiivisuus 

Tämä tutkielman havainnot nostavat reaktiivisuuden ja proaktiivisuuden mielen-

kiintoisiksi tarkastelukohteiksi sekä yrittäjän asenteissa että yrityksen käytännöis-

sä. Tutkielman empiirisissä havainnoissa korostui pienten vähittäiskauppojen reak-

tiivisuus sekä asiakasorientaatiossa että yrittäjäorientaatiossa. Asiakaslähtöisyys 

on erikoiskauppojen merkittävä kilpailukeino ja aggressiivisen kilpailun pääasialli-

nen ilmenemismuoto yrittäjäorientaatiossa. Proaktiivisuuden taas todettiin olevan 

vähäisempää sekä yrittäjä- että asiakasorientaatiossa. Tietojohtamisen heikon 

tason vuoksi empiriassa ei pystytty sen osalta tekemään havaintoja reaktiivisuu-

desta ja proaktiivisuudesta. Reaktiivisuuden ja proaktiivisuuden dimensiot yhdistä-

vät kaikkia kolmea tutkielman teoreettisen viitekehyksen orientaatiota. Yrittäjä-

orientaatiossa reaktiivisuus on aggressiivisuutta suhteessa markkinatilanteeseen 

ja kilpailijoiden toimintaan ja proaktiivisuus halua muuttaa markkinoita tai hyödyn-

tää edelläkävijän kilpailuetua markkinoilla (Lumpkin & Dess 2001). Asiakasorien-

taatiossa reaktiivisuus on Slater & Narver (1995) määritelmän mukaan nykyisten 

asiakkaiden nykyisiin tarpeisiin perehtymistä ja yritykseen kerääntyneen tietämyk-

sen hyödyntämistä markkinoinnissa ja asiakassuhteiden ylläpidossa. Proaktiivi-

suus taas on markkinoiden ohjaamiseen tähtäävää potentiaalisten asiakkaiden tai 

nykyisten asiakkaiden tulevien tarpeiden hahmottamista ja kertyneen tietämyksen 

hyödyntämistä uuden liiketoiminnan luomisessa tai yrityksen nykyisten tuotteiden, 

palveluiden ja prosessien tai muiden rakenteiden kehittämisessä (Slater & Narver 

1995; Tuominen et al. 2004). Tietojohtamisessa reaktiivisuuden voidaan ajatella 

vastaavasti olevan nykyisestä liiketoiminnasta kertyvän tiedon keräämistä ja ny-

kyisen tiedon hyödyntämistä, kun taas proaktiivisuus olisi uusien tietotarpeiden ja -

lähteiden kartoittamista ja tiedon hyödyntämistä uusien liiketoimintamahdollisuuk-

sien hahmottamiseksi.  

Aiempi tutkimus on todennut, että reaktiivisen asiakaslähtöisyyden vaikutus yrityk-

sen suorituskykyyn on melko lyhytkestoinen ja pidemmällä ajalla minimaalinen 

(Eggers et al., 2013, 526; Slater & Narver, 1998, 1005). Erityisesti asiakaslähtöi-
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syyden on nähty luovan vain vähän tai ei lainkaan riippuvuussuhdetta ja perustaa 

asiakaspysyvyydelle (Atuahene-Gima & Ko, 2001). Tutkimuksen pienyritykset ovat 

kyenneet vakiinnuttamaan yritystoiminnan pitkäaikaisen kannattavuuden tasolle 

myös painottamalla reaktiivista asiakaslähtöisyyttä. Toisaalta tutkimuksen yritykset 

ovat vakiintuneet mikroyrityksiksi, vaikka lähes kaikki ilmoittivat hakevansa liike-

toimintaan jonkinasteista kasvua. Tämänkin voi tulkita myös reaktiivisen asiakas-

lähtöisyyden vaikutukseksi, joten tämän tutkielman tulosten suhde Eggers et al. 

(2013) ja Slater & Narver (1998) tutkimustuloksiin jää epäselväksi. Asiakas-

pysyvyyden osalta pienyritykset kertoivat pitkäaikaisista asiakassuhteista ja asia-

kaslähtöisyyden ansiosta asiakkailta saaduista kiitoksista ja hyvästä palautteesta, 

joten tämän tutkielman havainnot ovat ristiriitaisia Atuahene-Gima & Ko (2001) 

tutkimustulosten kanssa. Tulokset voivat viitata Ritala et al. (2013) esittämään 

asiakasorientaation merkitykseen markkinoihin liittyvien tietolähteiden - asiakkaat, 

kilpailijat ja kumppanit – hyödyntämisessä sekä informaation jakamisen vastavuo-

roisuuden lisääntymisessä yrityksen ja asiakkaan välillä. Asiakaslähtöisyytensä 

ansiosta pienet erikoiskauppiaat saavat tyytyväisiltä asiakkailta arvokasta tietoa 

markkinoista ja kilpailijoista. Proaktiivisuus edellyttää oppimaan oppimista yhteis-

toiminnassa asiakkaiden kanssa (Tuominen et al. 2004, s. 214.), mitä ei empiria-

aineistosta havaittu lainkaan. Proaktiivisuuden ohella pienissä erikoiskaupoissa 

saattaa olla tarvetta kehittää myös organisaation oppimisen taitoja. Tutkimustulos-

ten valossa sekä reaktiivisuutta että proaktiivisuutta on pidettävä yhtä tärkeinä 

ominaisuuksina pienyritysten asiakasorientaatiossa. Reaktiivinen asiakaslähtöi-

syys voi mahdollisesti tukea myös yrityksen proaktiivisuutta syventämällä asiakas-

suhdetta ja parantamalla tiedonvaihtoa asiakkaan kanssa. Reaktiivisuuden ja pro-

aktiivisuuden pitäisi siten esiintyä tasapainoisesti myös tietojohtamisen orientaati-

ossa. 

Reaktiivisuus – proaktiivisuus –asetelma voidaan tutkielman empiriassa havaita 

myös yritysten välisen yhteistyön muodoissa, vaikkakin käytännön toteutukset oli-

vat vähäisiä. Kaikki maininnat yritysten yhteistyöstä liittyivät Cambra-Fierro et al. 

(2011) kuvaaman reaktiivisen liiketoimintalogiikan mukaisiin vertikaalisiin ja ho-

risontaalisiin yhteistoiminnan muotoihin. Proaktiivisen asenteen vahvistaminen 

saattaisi heijastua pienissä erikoiskaupoissa myös sellaisen yhteistyön luomiseen, 



95 
 

jonka tavoitteena olisi markkinoiden muuttaminen yhdessä luodun uuden tiedon 

avulla. 

4.3 IT-kyvykkyys 

Tietotekniikan hyödyntäminen ja käyttö oli tutkielman kaupanalan pienyrityksissä 

yleisesti vähäistä, omistaja-johtajat eivät olleet teknologiasuuntautuneita eikä IT-

osaamista ja resursseja johdeta suunnitelmallisesti. Erikoiskaupan alalla oli hie-

noinen vaikutus IT-kyvykkyyden tasoon. Arshurst et al. (2012) casetutkimuksen 

valossa näyttää siltä, että pienet erikoiskaupat eivät ole hyödyntäneet luovuuttaan 

ja innovatiivisuuttaan arvonluomiseen IT:stä, eivätkä hyödynnä yrittäjäorientaation 

itsenäisyyden ja riskinoton asennetta IT:n johtamiseen ja toimeenpanokykyyn. IT-

kyvykkyyden näkökulmasta eniten kehitettävää pienissä erikoiskaupoissa on sys-

teemiajattelussa sekä tietoarkkitehtuurin suunnittelussa. Systeemiajattelun ja ylei-

semminkin analyyttisyyden merkitystä pienyrityksen päätöksenteossa on kuvattu 

erikseen seuraavassa kappaleessa. Tietoarkkitehtuurin suunnittelun osalta tämän 

tutkielman ehdotuksena on kyvykkyyden hankkiminen pienyrityksen ulkopuolelta 

yhteistyöverkostojen kautta. 

4.4 Systeemiajattelu ja analyyttisyys 

Omistaja-yrittäjän halu ymmärtää ongelmien, asioiden ja tekojen taustalla olevia 

syitä ja seurauksia sekä kyky havaita eri asioiden keskinäisiä vuorovaikutuksia 

nousi tutkielman aineistosta esiin keskeisenä Big data –kyvykkyyksiä erottavana 

tekijänä. Analyyttisyys esiintyi aineistossa vastakohtana mutu-tietoon luottamiselle 

havainnoitaessa yrittäjien asenteita tietojohtamista ja asiakasorientaatiota koh-

taan. Empiiriset havainnot ovat siten samansuuntaisia niiden asiakas- ja tietojoh-

tamisen orientaatioiden tutkimusten kanssa, jotka painottavat oppimisen merkitys-

tä (Baker & Sinkula 2009; Cambra-Fierro et al. 2011; Hakala 2010; Nejatian et al. 

2013; Tuominen et al. 2003). Havainnot vahvistavat Sengen (1990) näkemystä 

systeemiajattelun merkityksestä johtamisessa ja Arshurst et al. (2012) tutkimuksen 

mukaisesti voidaan todeta systeemiajattelun edistävän pienyrityksissä myös Big 

data -kyvykkyyttä.  
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4.5 Näkemys pienten erikoiskauppojen Big data -valmiuksista 

Nykytilanteessa pienten erikoiskauppojen suurin heikkous ja este Big datan hyö-

dyntämiselle ja digitalisaation kehitykselle on tiedon puute. Big data -valmiuksien 

kehittämisessä pienet erikoiskaupat tarvitsisivat ensisijaisesti lisää informaatiota 

teknologiasta itsestään, siihen liittyvistä tietoturva-asioista ja teknologian sovelta-

mismahdollisuuksista sekä jo toteutetuista sovellutuksista kaupanalalla. Tieto 

muovaa osaltaan asenteita ja edistää käytäntöjen kehittymistä. Tämän perusedel-

lytyksen jälkeen pienillä erikoiskauppiailla on monivaiheinen polku edessään, mut-

ta sen haasteet eivät ole sen suurempia kuin isommissakaan yrityksissä, kun toi-

mintamallit suunnitellaan pienyritysten tarpeisiin ja käytäntöihin sopiviksi.  

Vahvuutena pienillä erikoiskaupoilla on asiakaslähtöisyyden tuottamat syvälliset ja 

pitkäaikaiset asiakassuhteet, joiden ansiosta kauppiaat saavat asiakkaista arvo-

kasta tietoa (Ritala et al. 2013). Asiakasorientaation proaktiivisen puolen kehittä-

minen on askel, joka pienten yritysten kannattaa seuraavaksi ottaa (Eggers et al. 

2013; Slater & Narver 1998). Tietojohtamisen orientaation käyttöönotto tiedon tal-

lentamisen, jakamisen ja hyödyntämisen kehittämiseksi tarjoaa sekä itsessään 

paljon mahdollisuuksia pienille kauppiaille (Grant 1996b; Wang et al. 2008 ja 

2009) että tukee asiakasorientaation proaktiivisuuden kehittämistä (Slater & Nar-

ver 2000). Asiakastiedon tallentamiseen, jakamiseen ja hyödyntämiseen tarvitaan 

avuksi tietotekniikkaa, jonka johtaminen osana liiketoiminnan strategisia resursse-

ja ja dynaamisia kyvykkyyksiä mahdollistaisi uusia käytäntöjä, joilla yritys voi erot-

tautua kilpailijoistaan (Webb & Schlemmer 2008). Tekniikkainvestoinneissa pien-

yrityksillä ei ole suuryritysten tapaan rasitteena aiemmat järjestelmät (Manyika et 

al. 2011), vaan ne voisivat ottaa suoraan käyttöön Big data –teknologiaa hyödyn-

täviä järjestelmiä ja sovelluksia.  

Tietotekniikan hyödyntämisessä tutkielman pienet erikoiskaupat ovat jääneet mer-

kittävästi jälkeen kansainvälisten ja kotimaisten ketjuliikkeiden tasosta. Digitalisaa-

tion kehityksessä pienet erikoiskaupat ovat tällä hetkellä web-tasolla, jolla kyllä 

olisi mahdollisuus saada asiakaskontakteista irti aiempaa enemmän dataa (Gart-

ner 2014; Chen et al. 2012; Linturi et al. 2013), mutta yritykset ovat jättäneet tä-

män mahdollisuuden hyödyntämättä joko tietoisesti tai tietämättömyyden vuoksi. 
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Siten ne eivät kykene hyödyntämään syvällistä asiakastiedon hallintaa liiketoimin-

tansa kehittämisessä ja digitaalisessa markkinoinnissa tarjoamalla monikanavai-

sesti jopa asiakaskohtaisesti personoitua tietoa ja koukuttavia kokemuksia (Bettiol 

et al. 2012). Kuten Linturi et al. (2013) toteaa, asiakastietojen kerääminen ja hyö-

dyntäminen ei ole vielä niin yleistä Suomessa, etteivätkö pienetkin yritykset vielä 

ehtisi kehitykseen mukaan. 

Esteenä innovatiivisuudelle ja yleensäkin yrityksen kehittämiselle tuli esiin yrittäjän 

oman aikaresurssin ja investointeihin tarvittavan rahan riittämättömyys. 

”…sitten on loppunut vähän aika ja keskittymiskyky kesken kun on vähän liikaa kaik-

kia projekteja. Resurssit ei riitä siihen mitä haluaisi.” 

”Kyllä mä niin kuin olen kiinnostunut ja seuraan ja ajattelen, että mikä se oma rooli 

siinä [verkkokaupassa] on. [T: aulNiin, funtsailet ja haet sitä löytyykö sieltä joku 

idea?] Joo, olis vaan aikaisemmin pitänyt tarttua siihen tilaisuuteen. Eli tavallaan 

menee itsekin jälkijunassa ja sillein, että… Mutta kai se on se raha mikä tekee, että 

kun kaikki maksaa.” 

Koska kaikki haastatellut pienyrittäjät suhtautuivat yritysten väliseen yhteistyöhön 

positiivisesti, olisi pienten vähittäiskauppiaiden kesken mahdollista hakea ratkaisu-

ja järjestelmäinvestointien toteuttamiseen, datalähteiden saavutettavuuteen ja 

henkilöstö- ja osaamisresurssien lisäämiseen yritysverkostojen yhteistyön kautta 

(Arshurst et al. 2012; Elg 2002; Cambra-Fierro et al. 2011) sekä erilaisista yritys-

ten ja oppilaitosten välisistä yhteistyömalleista (Alanko & Salo 2013). 

4.6 Rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset 

Tämän tutkielman tulokset ovat sovellettavissa vain suomalaisten pienten vähit-

täiskaupan yritysten kontekstissa ja tulokset pätevät vain tutkimuksessa määritel-

lyssä yrittäjyysorientaatioon, asiakasorientaatioon ja tietojohtamisen orientaatioon 

perustavassa viitekehyksessä. 

Tutkielman havainnot luovat vasta yleiskuvaa pienten vähittäiskauppojen Big data 

–valmiuksien kehittämiseen tarvittavista strategisten orientaatioiden yhdistelmistä. 

Syventävät jatkotutkimukset eri orientaatioista ja proaktiivisuuden kehittämisen 
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edellytyksistä pienyrityksissä olisivat tarpeellisia. Yleisemminkin lisätutkimuksen 

tarvetta olisi pienyritysten kilpailukykyyn vaikuttavista strategisten orientaatioiden 

yhdistelmistä pienyritysten tärkeän kansantaloudellisen merkityksen vuoksi. Kehit-

tyvää tietämystä voitaisiin hyödyntää alueellisissa ja valtakunnallisissa elinkei-

noelämän kehittämistoimissa.  

Teoreettisen tietämyksen osalta tutkielman havainnot nostavat esiin tarpeen yrittä-

jäorientaation teorian sisältämien aggressiivisen kilpailun ja proaktiivisuuden di-

mensioiden tarkempaan määrittelyyn pienyritysten kontekstissa. Proaktiivisuuden, 

innovatiivisuuden ja riskinoton keskinäisistä suhteista tarvittaisiin vielä lisätietoa. 

Proaktiivisuuden ohella pienissä erikoiskaupoissa saattaa olla tarvetta kehittää 

myös organisaation oppimisen ja systeemiajattelun taitoja, joten lisätietämys näi-

den taitojen kehittämisen edellytyksistä ja kehittämismalleista pienyrityksissä voisi 

tuoda arvokasta lisätietoa pienyritysten kilpailukyvyn kehittämiseen.  
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LIITE 1: KYSELYLOMAKE 1 (10) 

Osa 1/6 Yleisiä kysymyksiä yrityksenne liiketoiminnasta 

Toimiala 

 Palvelut 

 Rakentaminen ja teollisuus 

 Kauppa, anna tarkempi toimialakuvaus 

Mikä on yrityksenne ensisijainen asiakaskunta? 

 Kuluttajat 

 Yritykset 

 Julkinen sektori 

 Muu, mikä?  

Millä markkinoilla yrityksenne ensisijaisesti toimii?  

 Paikallisilla (Lahden alue),  

 Alueellisilla (Päijät-Häme),  

 Valtakunnallisilla (Suomi),  

 Kansainvälisillä,  

 Muu, mikä? ______________________________ 

Yrityksenne liikevaihto v. 2013? 

 Alle 200 000 euroa 

 200 000 - 500 000 euroa 

 0,5 - 1 milj. euroa 

 5 milj. euroa 

 Yli 5 milj. euroa 

Yrityksenne henkilöstön määrä yrittäjä mukaan luettuna 

 1 

 2-5 

 6-10 

 11-20 

 yli 20 

Yritysmuoto? 



 
 
 
LIITE 1: KYSELYLOMAKE 2 (10) 

 Yksinyrittäjä, toiminimi 

 Yrittäjä-omistaja 

 Perheyritys 

 Osakeyhtiö, useita osakkaita 

Yrityksen elinkaaren vaihe? 

 Start up, uusi yritys alle 3 v 

 Vakiintunut yritys 3 – 10 v 

 Vakiintunut yritys yli 10 v 

 Toiminta päättymässä 1-3 vuoden sisällä 

Onko yrityksenne …? 

 Kivijalkakauppa (fyysinen myymälä) 

 Verkkokauppa  

 Hybridi (kivijalka- ja verkkokauppa) 

 Jokin muu, mikä? _______________________________ 

Onko yrityksenne:  

 Franchising-yritys (esim. Hesburger),  

 Ketjuyritys (esim. K-kauppa),  

 Itsenäinen yritys 

 Jokin muu, mikä? ________________________________ 

 

Osa 2/6 Yrityksen kilpailukeinoja ja kilpailukykyä koskevat kysymykset 

Mikä on ensisijainen kilpailustrategianne?  

 Eedullinen hinta 

 Tuotteiden erilaistaminen 

 Palvelun erilaistaminen 

 Ostoskokemuksen laatu 

 Asiakkaalle tarjottavat lisäarvopalvelut 

 Jokin muu, mikä? _____________________________ 

Pyrkiikö yrityksenne kasvattamaan liikevaihtoa nykyisestä?  



 
 
 
LIITE 1: KYSELYLOMAKE 3 (10) 

 Kyllä, huomattavasti 

 Kyllä, jonkin verran 

 Ei juurikaan  

 Ei lainkaan  

 En osaa sanoa 

Minkälaiseksi arvioisitte yrityksen tämän hetkisen taloudellisen tilanteen suhteessa 

toimialanne muihin yrityksiin ja yleiseen taloustilanteeseen?  

 Erinomainen 

 Hyvä 

 Tyydyttävä 

 Välttävä 

 Heikko 

 En osaa sanoa 

Minkä seuraavista katsotte olevan yrityksenne kilpailukyvyn merkittävin  VAH-

VUUS seuraavien 5 vuoden aikana? 

 Asiakaslähtöisyys 

 Henkilöstön kyvyt, osaaminen ja asenne  

 Taloudelliset resurssit 

 Yritystenvälinen yhteistyö 

 Yrittäjämäinen asenne: ennakoivuus, innovatiivisuus, kilpailuhalu, 

riskinotto  

 Jokin muu, mikä 

Minkä seuraavista katsotte olevan yrityksenne kilpailukyvyn merkittävin HEIKKO-

US seuraavien 5 vuoden aikana?  

 Asiakaslähtöisyyden puute 

 Henkilöstön kyvyt, osaaminen ja asenne  

 Taloudelliset resurssit 

 Yritystenvälinen yhteistyö 

 Yrittäjämäinen asenteen puute: ennakoivuus, innovatiivisuus, kilpai-

luhalu, riskinotto  

 Jokin muu, mikä?__________________________________ 



 
 
 
LIITE 1: KYSELYLOMAKE 4 (10) 

 

Minkä seuraavista katsotte olevan yrityksenne kilpailykyvyn merkittävin MAHDOL-

LISUUS seuraavien 5 vuoden aikana?  

 Asiakaslähtöisyys 

 Henkilöstön kyvyt, osaaminen ja asenne  

 Taloudelliset resurssit 

 Yritystenvälinen yhteistyö 

 Yrittäjämäinen asenne: ennakoivuus, innovatiivisuus, kilpailuhalu, 

riskinotto  

 Jokin muu, mikä?__________________________________ 

 

Minkä seuraavista katsotte olevan yrityksenne kilpailukyvyn merkittävin UHKA 

seuraavien 5 vuoden aikana?  

 Asiakaslähtöisyyden puute 

 Henkilöstön kyvyt, osaaminen ja asenne  

 Taloudelliset resurssit 

 Yritystenvälinen yhteistyö 

 Yrittäjämäinen asenteen puute: ennakoivuus, innovatiivisuus, kilpai-

luhalu, riskinotto  

 Jokin muu, mikä? 

Avoin kysymys  kilpailukykytekijöistä yrityksessänne: Tähän voit halutessasi tar-

kentaa vastauksiasi tai kertoa ajatuksiasi yrityksenne kilpailukykytekijöistä.  

Osa 3/6 Yrityksenne tietoteknisiä valmiuksia koskevat kysymykset 

Mitä seuraavista tekniikoista tai sovelluksista yrityksellänne on käytössä? 

 Sähköposti 

 Internet-sivut (www) 

 Facebook-sivut 

 Muu sosiaalisen median sovellus (esim. Twitter, Google+) 

 Verkkokauppa 

 Kassajärjestelmä, joka kerää asiakaskohtaista myyntitietoa 



 
 
 
LIITE 1: KYSELYLOMAKE 5 (10) 

 Asiakaspalautejärjestelmä 

 Kanta-asiakasjärjestelmä 

 Muu, mikä? __________________________________ 

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten yrityksenne asennetta tietotekniikkaan? 

 Olemme edelläkävijöinä kokeilemassa uusimpien tekniikoiden käyt-

töä 

 Hyödynnämme tekniikkaa kilpailijoitamme paremmin toimintamme 

tehostamiseksi 

 Käytämme nykyaikaista tekniikkaa perustoiminnoissa useimpien yri-

tysten tapaan 

 Käyttämämme tekniikka on hieman vanhentunutta, mutta kelpaa pe-

rustoimintoihin. 

 Tekniikka ei juurikaan tue tai hyödytä toimintaamme. 

 Pyrimme välttämään tietotekniikan käyttöä toiminnassamme. 

Avoin kysymys tietotekniikan hyödyntämisestä: Tähän voit halutessasi tarkentaa 

vastauksiasi tai kertoa ajatuksiasi tietotekniikan merkityksestä yrityksessänne. 

4/6 Asiakastiedon hallintaa koskevat kysymykset 

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten asiakastiedon hallintaa yrityksessänne?  

 Asiakastietojen keräys on systemaattista ja tietojen käyttö on hyvin 

suunniteltua 

 Asiakastietoja kerätään systemaattisesti, mutta tietoja käytetään sa-

tunnaisesti 

 Asiakastietoja kerätään satunnaisesti/suppeasti ja tietoja käytetään 

satunnaisesti. 

 Asiakastietoja kerätään satunnaisesti/suppeasti, mutta tietoja ei juu-

rikaan hyödynnetä. 

 Asiakastietoja ei kerätä, eikä hyödynnetä. 

 En osaa sanoa / Jokin muu, mikä? 

Mihin tarkoitukseen asiakastietoa kerätään? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

 Strategisen suunnittelun tueksi 



 
 
 
LIITE 1: KYSELYLOMAKE 6 (10) 

 Tuote- ja palvelukehityksen tueksi 

 Markkinoinnin ja myynnin tueksi 

 En osaa sanoa / Jokin muu, mikä? 

Kuinka taitava/kokenut yrityksesi on asiakastiedon analysointityökalujen käytössä?  

 Erittäin taitava, eri keinoja ja työkaluja monipuolisesti käytössä. 

 Hyvät taidot, joitakin analysointikeinoja ja –työkaluja käytössä. 

 Perustaidot, tavanomaiset toimisto-ohjelmistot käytössä. 

 Heikot taidot tavanomaisten toimisto-ohjelmien käytössä.  

 Ei kokemusta ja osaamista datan analysoinnista. 

Avoin kysymys asiakastiedon hallinnasta: Tässä voit halutessasi tarkentaa vas-

tauksiasi tai kertoa ajatuksiasi asiakastiedon hallinnasta ja hyödyntämisestä yri-

tyksessänne.  

Osa 5/6 Big dataa koskevat kysymykset (Lähde: Alanko & Salo, 2013) 

Mikä on big datan merkitys yrityksellenne lähitulevaisuuden liiketoiminnassa? Voit 

valita useampia vaihtoehtoja 

 Valtava tallennuskapasiteetti ja kyky käsitellä suuria datamääriä 

 Uusia mahdollisuuksia datan analysointiin, esim. hiljaisten signaalien 

ja trendien seulonta 

 Innovaatiot tuote- ja palvelutarjontaan 

 Merkitys on epäselvä 

 Ilmiö on mielestäni hypeä, vanhat menetelmät ovat riittäviä 

 En osaa sanoa / Jokin muu, mikä? 

Millaisia ongelmia Big dataan mielestänne liittyy? 

 Osaamisen ja osaajien pula 

 Lähdedatan laatu ja saatavuus 

 Epäkypsä teknologia 

 Big data ilmiön jäsentymättömyys ja moniuloitteisuus 

 Yksityisyyden suoja ja lainsäädännön haasteet 

 Suuret kustannukset 

 En osaa sanoa / Jokin muu, mikä? 
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Millaisia visioita yrityksessänne on Big datan osalta? 

 Big data nousee liiketoiminnan ytimeen 

 Big datasta tulee uuden liiketoiminnan moottori 

 Tehokkuushyödyt kasvavat merkittävästi 

 Toistaiseksi seuraamme tiiviisti ilmiön kehitystä 

 Big data muuttuu marginaaliseksi ilmiöksi 

 En osaa sanoa 

Avoin kysymys Big datasta: Tässä voit halutessasi tarkentaa vastauksiasi tai ker-

toa ajatuksistasi Big datan hyödyntämisestä yrityksessänne? 

Osa 6/6 Yritystenvälistä yhteistyötä koskevat kysymykset 

Millaiset ovat yrityksenne suhteet muihin saman alueen yrityksiin? 

 Erittäin hyvät, teemme paljon yhteistyötä useiden yritysten kanssa 

 Hyvät suhteet moniin yrityksiin, muta yhteistyöhankkeita on vähän 

 Hyvät suhteet muutamiin yrityksiin,, joiden kanssa on hiukan yhteis-

työtä 

 Tunnemme muutamia yrityksiä, mutta välillämme ei ole yhteistyö-

hankkeita 

 Emme juurikaan tunne muita alueen yrityksiä 

 Jokin muu, mikä? 

Millä osa-alueilla yrityksenne tekee yhteistyötä muiden yritysten kanssa? Voit vali-

ta useamman vaihtoehdon. 

 Markkinointi ja mainonta 

 Hankinnat 

 Myynti ja/tai julkiset tarjouskilpailut 

 Tutkimus sekä tuote- ja palvelukehitys 

 Henkilöstön koulutus 

 Emme tee yhteistyötä muiden yritysten kanssa 

 Jokin muu, mikä? 

Avoin kysymys yritystenvälisestä yhteistyöstä: Tässä voit halutessasi tarkentaa 

vastauksiasi tai kertoa lisää yritystenvälisestä yhteistyöstä yrityksessänne. 
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Mikä on asemasi yrityksessänne? 

 Päätoiminen yrittäjä 

 Toimitusjohtaja (osakas) 

 Palkattu toimitusjohtaja 

 Johtoryhmän jäsen 

 Osakas 

 Jokin muu, mikä? 

Halukkuus osallistua ryhmäteemahaastatteluun 

Yritykselläsi on mahdollisuus osallistua tämän gradututkimuksen toiseen osaan, 

joka toteutetaan ryhmäteemahaastatteluna toukokuun 2014 aikana. Ryhmäkes-

kusteluissa käydään läpi Big Data –ilmiöön liittyviä mahdollisuuksia ja kehittämisen 

mahdollisia haasteita pienten erikoiskauppojen näkökulmasta. Haastatteluihin 

osallistuneille järjestetään tutkimuksen valmistuttua info-tilaisuus asiakastiedon 

hyödyntämisestä erikoiskaupassa. 

Ilmoittautuminen ei sido mihinkään ja tutkimukseen osallistuminen on täysin va-

paaehtoista sekä maksutonta.  Kaikkiin halukkaisiin otetaan henkilökohtaisesti yh-

teyttä ja annetaan lisätietoja ryhmäteemahaastatteluiden toteutuksesta. 

Ilmoittaudu halukkaaksi ryhmäteemahaastatteluun lisäämällä alle yhteystietosi tai 

lähettämällä sähköpostilla yhteystietosi osoitteeseen sari.mayra@lut.fi , tai soitta-

malla numeroon 044-7511010 /Sari Mäyrä. 

Haluan osallistua ryhmäteemahaastatteluun: 

 Nimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
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ENTREPRENEURIAL ORIENTATION = YRITTÄJÄMÄINEN ASENNE  

Yrittäjämäinen asenne on organisaation ominaisuus, joka koostuu viidestä tekijäs-

tä: 

 Taipumus toimia itsenäisesti, omatoimisuus 

 Halukkuus innovointiin, innovatiivisuus 

 Halu riskinottoon 

 Taipumus aggressiiviseen kilpailuun 

 Taipumus toimia ennakoivasti markkinoilla 

KESKUSTELUA: 

Miksi sinä olet yrittäjä? 

Miten yrittäjämäinen asenne näkyy yrityksessänne?  

Keskustelua yrittäjämäisen asenteen viidestä tekijästä.  

Itsenäisyys ja yhteistyö? 

Mitkä ovat vahvuutenne, heikkoutenne, mahdollisuutenne ja uhkanne? 

 

ASIAKASORIENTAATIO 

Yrityksen taipumus sitoutua asiakastiedon hallintaan asiakkaan ja asiakkaaseen 

vaikuttavien ulkoisten ja sisäisten tekijöiden tuntemiseksi ja asiakastiedon hyödyn-

tämiseen yrityksen toiminnassa sekä reaktiivisesti että proaktiivisesti. 

 Reaktiivisuus =  asiakaslähtöistä tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ny-

kyisten asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. 

 Proaktiivisuus = tiedon luominen asiakkaan piilevistä tarpeista ja uusien li-

säarvojen luomista tuotteisiin ja palveluihin. 

KESKUSTELUA: 

Miten asiakas vaikuttaa yrityksenne päätöksiin ja toimintoihin? 

Keitä asiakkaanne ovat?  

Mistä tiedät millaisia he ovat ja mitä he haluavat?  

Miten asiakas pitäisi tuntea? Mitä pitäisi tietää?  

Asiakkaan kokema lisäarvo ja asiakastyytyväisyys? 

Mitkä ovat vahvuutenne, heikkoutenne, mahdollisuutenne ja uhkanne? 
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TIEDON HALLINTA JA HYÖDYNTÄMINEN 

Business Intelligence (BI) = Tiedonhallinnan prosessi, joka sisältää systemaattisia 

toimintosarjoja päätöksentekijöiden erityisten tiedontarpeiden tyydyttämiseksi, ta-

voitteena kilpailuedun saavuttaminen.  

 Perustuu tietotekniikan hyödyntämiseen. 

 Tietojohdettu organisaatio arvostaa tietoa yrityksen arvokkaimpana pää-

omana ja johtaa tiedon keräämisen, käsittelyn, luomisen ja hyödyntämisen 

prosesseja.  

 Päätöksenteko perustuu tietoon. 

 Edellyttää avoimuuteen, luottamukseen ja yhteistyöhön perustuvaa organi-

saatiokulttuuria. 

KESKUSTELUA:  

Millaista tiedon hallinta ja hyödyntäminen yrityksessänne on?  

Tekniikkaa ja työkaluja vai asennetta? 

Tiedon hankinta organisaation ulkopuolelta, yhteistyö? 

Mitkä ovat vahvuutenne, heikkoutenne, mahdollisuutenne ja uhkanne? 

 

BIG DATAN AIKAKAUSI 

Big datalla tarkoitetaan  

 dataa, jota on paljon, jota tulee nopeasti lisää ja joka on muodoltaan vaihte-

levaa. Data itsessään ei ole arvokasta, vaan sen organisointi ja analysointi 

tekee siitä arvokasta.  

 Datan käsittelyn ja analysoinnin teknologioita. Datan jalostaminen tiedoksi 

edellyttää analysointityökalujen ja tilastollisten menetelmien hallintaa. 

 Datasta saadun tiedon hyödyntämistä markkinoinnissa, myynnissä, palve-

luissa, julkishallinnossa, liikenteessä, terveydenhuollossa ym. 

KESKUSTELUA:  

Miten yritykseenne syntyy asiakasdataa ja miten sitä hyödynnetään? 

Keskustelua sosiaalisesta mediasta, blogeista, älypuhelinten sovelluksista, älyk-

käistä tavaroista ja laitteista, vuorovaikutuksesta yleisön kanssa. 

Mitkä ovat vahvuutenne, heikkoutenne, mahdollisuutenne ja uhkanne? 


