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Aker Arctic Technology Inc. (AACR) on kansainvälisesti tunnettu jäänmurtajien 

ja muiden arktisten alueiden laivojen suunnitteluun ja tekniseen konsultointiin 

erikoistuneena yhtiönä. Työn tavoitteena on luoda uusi arktisille alueille suunnattu 

liiketoimintakonsepti, jossa liiketoimintamallia kehitetään asiakastarpeen mukaan 

vastaamaan ja luomaan kysyntää palvelulle. Fyysisen kehitystyön tuloksena voi-

daan tarjota globaalisti ainutlaatuista teknistä testaustoimintaa ja säilytetään mal-

likoelaitoksen etumatka kilpailijoihin rakenteiden, tasanteiden ja alusten jäissä 

toimivuuden osalta.  

Tämän diplomityön teoreettisessa osuudessa kuvataan uusien ja jo olemassa ole-

vien liiketoimintamallien kehittämiseen tarvittavaa johdon strategista välinettä 

Business Model Canvasia (BMC) ja muita analyysityökaluja. Työn teoreettisessa 

osuudessa käytettiin tieteellistä kirjallista aineistoa, julkaisuja sekä koti- että ul-

komailta. 

Työn tutkimuksellisessa osuudessa havainnoitiin kuuden kuukauden ajan yrityk-

sen sisällä toiminnassa tapahtuvaa liiketoimintaa. Havainnoinnin kautta kerättiin 

analyysien tiedot, joiden perusteella yhdessä yrityksen edustajien kanssa saatiin 

aikaan BMC.   

Uusi liiketoimintakonseptin todettiin olevan tarpeellinen arktisten offshore-

palveluiden lisääntyvässä tarpeessa. Konseptin myötä saadaan nykyinen yrityksen 

palveluiden kompleksisuus pois ja samalla kyetään aggressiivisemmin markki-

noimaan uusia tuotteita asiakkaille. Konseptin suurimpana vahvuutena on omat 

mallinnustilat, jonka monikäyttöisyys antaa liiketoiminnalle tarvittavan kilpai-

luedun.  

 



 

 

 

ABSTRACT 

Kaprio Timo 

Arctic Offshore Management - new business concept for offshore industry 

Master’s Thesis    2015                                                                                                  

Lappeenranta University Of Technology                                                             
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Degree Program in Information Technology                                                          

Examiners : Professor Timo Pihkala, postdoctoral Researcher Marita Rautiainen 

72 pages, 9 figures, 8 tables, 2 appendices                                                                            
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Aker Arctic Technology Inc. (AACR) specializes in the design of ice-going      

vessels and icebreakers as well as technical consulting. The objective of this thesis 

is to create a new business concept for the company's arctic offshore services and 

to develop this model according to customer needs. The new concept will also be 

used to create demand for the company's services. The company's test facility    

offers unique circumstances for testing the performance of vessels and other   

structures in arctic conditions. The test facility gives Aker Arctic competitive   

advantage over its competitors.  

In the theoretical part of the thesis the Business Model Canvas (BMC) is           

discussed, along with other different types of theoretical frameworks for           

developing and analyzing business models. The source material for this section 

includes Finnish as well as international academic literature and publications.  

The empirical part of the thesis is based on six months of observation of the   

company's internal policies and practices. The resulting material was then         

analyzed. After the analysis a BMC was created in cooperation with                 

representatives from Aker Arctic. 

The demand for arctic offshore services is growing. In this situation the new   

business model was found to be useful. The new concept will streamline the    

services offered by Aker Arctic, and enable more aggressive marketing to its    

clients. The company's versatile test facility gives Aker Arctic competitive        

advantage over its competitors.  

 

 

 



 

 

 

ALKUSANAT 

Haluan kiittää kaikkia Aker Arcticin työntekijöitä, jotka osallistuivat tarvittaviin 

uuden liiketoimintakonseptin suunnittelupalavereihin. Erityinen kiitos kuuluu yri-

tyksessä työskentelevälle Ilkka Rantaselle (DI), jonka ansiosta diplomityötutki-

mus yrityksessä oli ylipäätänsä mahdollinen toteuttaa. 

Lisäksi haluan kiittää työn tarkastajaa ja ohjaajaa Professori Timo Pihkalaa. Suuri 

kiitos kuuluu myös samalla koulutusohjelmalla opiskelevalle Tuula Miettiselle, 

jonka puoleen pystyin aina tutkimuksen eri ongelmatilanteissa kääntymään.                                                   

Kotkassa 1.8.2015 

Timo Kaprio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

SISÄLLYS 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

LYHENTEET JA SELITYKSET 

1. JOHDANTO………………………………………………………………..10  

1.1 Tutkimuksen tausta………………………………………………………10 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset……………………………………...11 

1.3 Tutkimusmenetelmät……………………………………………………..11 

1.4 Tutkimuksen rakenne…………………………………………………….15 

2. LIIKETOIMINTAKONSEPTI………………………………………………..17 

2.1 Termin määritys………………………………………………………....17 

 2. 2 Liiketoimintakonseptin suunnittelun työkaluina……………………….18 

                 2.2.1 Peste-analyysi…..…………………………………………..18 

                 2.2.2 Porter 5-Force…………..…………………………………..19 

                 2.2.3 TOWS-matriisi……………………….…………………….20 

                 2.2.4 Blue Ocean………………………………..……………..…21 

     2.2.5 Business Model Canvas (BMC)……….…………………..24 

 



6 

 

 

2.3 Arviointikriteereinä………………………………………………….….29 

 2.3.1 Monopoly, Ricardian, Schumpeterian Rents –näkökulmat…29 

                2.3.2 Ulkoa sisäänpäin & sisältä ulospäin………………………...31 

 2.4 Aikaisemmat tutkimukset……………………………………………….32 

3. ARCTIC OFFSHORE MANAGEMENT…………………………………….35  

 3.1 Aker Arctic Technology Inc. (AARC)………………………………….40 

3.2 TEKES-hanke Offpos 2014 (liiketoimintaympäristö, markkinointistrate-

gia)…………………………………………………………………………..42 

4. TUTKIMUSTULOKSET……………………………………………………..46 

 4.1 AOM liiketoimintaympäristö (PESTEL-analyysi, Porter 5-Force)…….46 

4.2 AOM:n vahvuudet ja heikkoudet sekä uhat ja mahdollisuudet (SWOT-

TOWS)……………………………………………………………………...50 

 4.3 AOM:n erottautuvuus kilpailijoistaan (Blue Ocean)…………………...53 

 4.4 BMC:n toteutus ………………………………………………………...55 

                4.4.1 Arvolupaus………………………………………………….57 

                      4.4.2 Asiakasryhmät………………………………………………58  

                4.4.3 Jakelukanavat……………………………………………….59  

 

                4.4.4 Asiakassuhteet…………………………………………..…..60  

 

                4.4.5 Tulovirrat…………………………………………………....61 

 

                4.4.6 Avainresurssit……………………………………………….62 

IM:n


7 

 

 

                 4.4.7 Avaintoiminnot……………………………………….……63  

 

                 4.4.8 Yhteistyökumppanit……………………………...………...64 

  

                 4.4.9 Kustannusrakenne………………………………………….65 

 

                 4.4.10 Riskit……………………………………………………...66 

5. POHDINTA…………………………………………………………………...67 

 5.1 Tutkimustulosten tarkastelu…………………………………………….67 

 5.2 Tutkimuksen luotettavuus………………………………………………70 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET…………………………………………………...……72 

LÄHDELUETTELO 

LIITELUETTELO 

LIITE 1: Arktiset alueet 

LIITE 2: Business Model Canvas -palaveri, maaliskuu 2015 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

LYHENTEET JA SELITYKSET 

ARKTINEN ALUE on ympäristön ominaisuuksien kautta tapahtuva rajaus, joka 

voidaan määritellä ainakin lämpötilan, metsänrajan, ikiroudan, merijään, napapii-

rin ja erilaisten poliittisten sopimusten mukaan (Liite 1). 

ICE MANAGEMENT on niiden kaikkien asioiden summa, joiden tarkoituksena 

on kyetä vähentämään tai jopa kokonaan välttämään erityyppisten jää ja kylmä-

olosuhteiden aiheuttamat ongelmat operatiivisella tasolla.                                  

(Johanssessen 2010, s. 9)  

IPR-OIKEUS (Intellectual Property Rights) käytetään kun tarkoitetaan sekä teki-

jän- että teollisoikeuksia. Tekijänoikeus eli oikeus määrätä teoksesta syntyy sille, 

joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Teollisoikeuden haltijalla on oi-

keus kieltää muita käyttämättä suojan kohdetta. 

LIIKETOIMINTAKONSEPTI on yrityksen toiminnan muotoilua niin, että se 

vastaa parhaalla mahdollisella tavalla siihen tai niihin liiketoimintamahdollisuuk-

siin, joiden varassa yrityksen tulevaisuus on (Pihkala & Vesalinen 1999). Liike-

toimintakonsepti voidaan määritellä myös toiminnan suunnittelun, organisoinnin 

ja ohjeistuksen kokonaisuudeksi, jolla yritys tuottaa strategiaansa. Konseptin ke-

hittämisessä on kyse liiketoimintaosaamisen mobilisoinnista. Liiketoimintaosaa-

misen laaja määrittely käsittää kaiken tiedon ja osaamisen, joka on edellytyksenä 

menestyksekkäälle liiketoiminnalle. (Arnio et al. 2007, s. 8) 

LISENSOINTI, on yksi joustavimmista tavoista kansainvälistyä. Lisensoinnin 

merkitys kansainvälisen kaupan operaatiomuotona on kasvanut viime vuosina 

nopeasti. Lisenssisopimuksella ei siirretä lisensoinnin kohteen omistusoikeutta 

vaan käyttöoikeus (Ahokangas & Pihkala 2002, s. 34-35) 
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YRITTÄJYYS / YRITTÄJÄMÄISYYS on aina uutta luovaa, aikaisemman ru-

tiinin rikkomista ja siten uusien mahdollisuuksien kautta kehittymistä. Tyypillistä 

yrittäjyydelle on, että korkean riskin ottamisesta syntyvät tulokset voivat kertyä 

vasta hyvinkin pitkän ajan jälkeen, jos lainkaan. Riskillä on myös taipumus toteu-

tua negatiivisina tuloksina. (Ahokangas & Pihkala 2002, s. 112) 

WINTERISOINTI on erilaisten offshore-rakenteiden kuten porauslauttojen ja 

uusien sekä vanhojen kauppa-alusten kylmäeristämistä.  
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1. JOHDANTO 

Suomi ei ole perinteisesti offshore-maa mutta Suomessa on kuitenkin offshore-

osaamista. Tämän johdosta on viime vuosien aikana monissa eri yhteyksissä ko-

rostettu Arktisen alueen merkitystä talouskasvuun ja uuden liiketoiminnan syn-

tymiseen. Suomen arktisen osaamisen alueista vahvimpina tulevaisuuden uusien 

innovaatioiden synnyttäjinä voidaan pitää mm. arktista rakentamista, jääosaamis-

ta, tutkimusta, kylmäosaamista, satamaosaamista, merenkulkuosaamista, ja tuo-

tekehitystä. Kuitenkaan yhtenäistä arktista linjaa ja strategiaa ei löydy. Kokemus 

isoista arktisista projekteista on vähäistä. Tarvittaisiin huomattavasti enemmän 

yhteistyöhalukkuutta ja rohkeutta kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. 

Aker Arctic on kuulunut Arktisten alueiden hyödyntämisen etujoukkoihin alusta 

asti. Arktinen offshore-teollisuus on kasvanut säännöllisesti aina viimeiseen vii-

teen vuoteen saakka, jolloin kasvu etenkin Venäjän arktisilla alueilla on ollut 

huomattavasti suurempaa. AARC on toimittanut vuosien varrella laajan skaalan 

erilaisia palvelukonsepteja. ja lisensoitua teknologiaa offshore-teollisuudelle. 

Näistä em. palveluista on syntynyt hyvät ja kannattavat asiakassuhteet.  

1.1 Tutkimuksen tausta  

Meillä Suomessa on arktisiin olosuhteisiin keskittyviä palveluyrityksiä, joiden 

tuotteita ei osata hinnoitella riittävän korkeasti. Joskus ei edes välttämättä kyetä 

tunnistamaan hinnoiteltavia asioita. Suomalaisille itsestään selvät asiat kuten 

kylmäeristäminen tai kylmässä operointiin liittyvät palvelut menevät kansainväli-

sille asiakkaille päätuotteen lisänä ns. ”kaupan päälle” periaatteella.  

Diplomityön tarkoituksena on tuoda uusia näkökulmia Aker Arcticin suunnitteilla 

olevaan uuteen liiketoimintapalveluun, jossa kehitetään jäissä operoitavaa pora-

us- ja etsintäkalustoa arktisiin operaatioihin. Työssä tarkastellaan myös Service-

liiketoimintamallia, jota kehitetään asiakastarpeen mukaan vastaamaan ja luo-

maan kysyntää palvelulle. Diplomityössä haluttiin tuoda esiin tuotannollistalou-
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dellisten näkökulmien lisäksi tutkijan oma liki 15 vuoden meripäällystökokemus 

jäänmurrosta ja offshore-toiminnasta.  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

Diplomityön tavoitteena on luoda Aker Arcticille uusi liiketoimintakonsepti 

(AOM) Arctic Offshore Management (tuote, palvelu, uusi yritys, uusi divisioo-

na), jota kuvataan Business Model Canvasilla. Lisäksi tämän tyyppinen diplomi-

työ toimisi jatkossa hyvänä johdon strategisena välineenä, jolla luodaan uusia tai 

kehitetään jo olemassa olevia liiketoimintamalleja. Tutkimuskysymys asetettiin 

konseptin luomisen vaiheeseen sopivasti: 

 Mitä erilaisia liiketoimintakonseptimahdollisuuksia AOM:lla on? 

Tutkimuskysymyksen vastauksen selvittämiseksi tarvittiin vastaus seuraaviin 

kolmeen alakysymykseen: 

 Minkälaisessa liiketoimintaympäristössä AOM toimii? 

  Mitkä ovat AOM:n vahvuudet ja heikkoudet sekä uhat ja mahdollisuu-

det? 

 Miten AOM voi erottautua kilpailijoistaan?  

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus tehtiin osallistuvana havainnointina, jossa kuuden kuukauden aikana 

saatujen havaintojen kautta kerättiin analyysien (PESTEL, PORTER 5 FORCE, 

SWOT-TOWS, BLUE OCEAN) tiedot. Näiden tietojen perusteella yhdessä yri-

tyksen edustajien kanssa saatiin aikaan Business Model Canvas (BMC). Havain-

not kerättiin käyttämällä materiaalina palavereja, puhelinkeskusteluja ja sähköpos-

teja. Palavereissa oli läsnä yrityksen ylintä ja keskijohtoa. Ensimmäisissä kahdes-

sa palaverissa kartoitettiin diplomityön tarvetta ja eritoten mistä aihealueesta olisi 

hyötyä yrityksen näkökulmasta.  Kolmas palaveri käsitti ns. ”workshopin”, jossa 

jalostettiin havainnoidut analyysien tiedot BMC:iin. Palaveriin osallistui yrityksen 

eri osastoilta 5 erityisasiantuntijaa, joiden katsottiin liittyvän uuden liiketoiminnan 

IM:n
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ympärille. BMC todettiin soveltuvan tilanteeseen hyvin sekä teoreettisesta että 

käytännöllisestä näkökulmasta. BMC-palaverin tuotokset oli jälkikäteen verkossa 

Business Model Fiddle -sivustolla nähtävissä ja palaveriin osallistujien kommen-

toitavissa (Liite 2). 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus 

Vilkan (2006, s. 83) mukaan laadullisen tutkimusmenetelmän tavoite on muotoilla 

sääntö, sääntörakenne tai yleinen teoria, joka pätee koko tutkimusaineistossa. 

Muotoilu tapahtuu yhdistämällä ihmistä, esinettä, kuvaa tai tekstiä koskevia yksit-

täisiä ja ainutkertaisia havaintoja. 

Eskola ja Suonrannan (2008, s. 20) mielestä laadullisessa tutkimuksessa tutkijan 

asema on toisella tavalla keskeinen kuin tilastollisessa tutkimuksessa. Ensinnäkin 

tutkijalla on toiminnassaan tietynlaista vapautta, joka antaa hyvin yleisesti ottaen 

mahdollisuuden joustaa tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tutkijalta 

vaaditaan laadullisessa tutkimuksessa varsin paljon tutkimuksellista mielikuvitus-

ta, esimerkiksi uusien menetelmällisten tai kirjoitustapaa koskevien ratkaisujen 

kokeilemista. 

Oma asemani tutkijana pohjautuu pitkään kokemukseen offshore- ja jäänmurto-

toiminnasta ja sen tuomaan ammatilliseen näkökulmaan. Näiden näkemysten yh-

distäminen uuden liiketoimintakonseptien toteutuksessa on keskeinen. 

  Aineistonkeruumenetelmä 

Eskolan ja Suonrannan (2008, s. 15-16) mukaan laadullisella aineistolla tarkoite-

taan pelkistetyimmillään aineistoa, joka on ilmaisultaan tekstiä. Teksti voi olla 

syntynyt tutkijasta riippuen tai riippumatta. Esimerkkejä edellisestä ovat erimuo-

toiset haastattelut ja havainnoinnit, jälkimmäisistä henkilökohtaiset päiväkirjat, 

omaelämäkerrat ja kirjeet sekä muuta tarkoitusta varten tuotettu kirjallinen ja ku-

vallinen aineisto tai äänimateriaali. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimussuunni-

telma parhaimmillaan elää tutkimushankkeen mukana. Avoin tutkimussuunnitel-
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ma korostaa tutkimuksen vaiheiden – aineistonkeruun, analyysin, tulkinnan ja ra-

portoinnin – kietoutumista yhteen. 

  Havainnointi 

Vilkan (2006, s. 37-38) mukaan havainnointi on tieteellisen tutkimuksen perusme-

todi, jota käytetään havaintojen keräämiseen tutkimuksessa. Uusitalo (1995, s. 89) 

toteaa osuvasti, että havainnointi on tietoista tarkkailua eikä vain asioiden ja ilmi-

öiden näkemistä. Havainnoinnilla saadaan tietoa muun muassa siitä, toimivatko 

ihmiset siten kuin he sanovat toimivansa. Havaintoja voidaan kerätä tutkimusta 

havainnoimalla sekä luonnollisessa ympäristössä eli siellä, missä ihmiset elävät, 

että laboratorio-olosuhteissa. 

     Vilkan (2006, s. 42-55) mukaan havainnointitavat on jaoteltu seuraavasti; 

 tarkkaileva havainnointi (ulkopuolinen havainnointi) 

 osallistuva havainnointi (sisällä toiminnassa havainnointi) 

 aktivoiva osallistuva havainnointi (toimintatutkimus) 

 kokemalla oppiminen (etnografia) 

 piilohavainnointi 

Omassa tutkimuksessani olen ottanut havainnointitavaksi osallistuvan havain-

noinnin.  Vilkka (2006, s. 44) mukaan osallistuva havainnointi tarkoittaa, että tut-

kija osallistuu tutkimuskohteensa toimintaan tutkimuskohteen ehdoilla ja yhdessä 

jäsentensä kanssa ennalta sovitun ajanjakson. Osallistuva havainnointi tapahtuu 

usein ennalta valitusta teoreettisesta näkökulmasta. Lisäksi havainnointi on jolla-

kin tavalla ennalta suunniteltu valitun näkökulman avulla. Lisäksi Vilkka (2006, s. 

45) mukaan osallistuva havainnointi edellyttää, että tutkija pääsee sisään tutkitta-

vaan yhteisöön. 
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 Aineiston analyysi 

Sisällönanalyysi voidaan jakaa kolmeen eri analysointimalliin: aineistolähtöiseen 

(induktiivinen), teoriasidonnaiseen (deduktiivinen) ja teorialähtöiseen analysoin-

timalliin. Aineistolähtöinen analyysi antaa aineiston kertoa mitä se pitää sisällään, 

ja muodostaa sen pohjalta teorian. Teoriasidonnainen analyysi on perinteinen kir-

jallisuudessa ilmenevä teoria, joka kytketään todellisuuteen. (Metsämuuronen 

2005, s. 213–214) 

Aineistolähtöisen analyysin ongelmia voidaan pyrkiä ratkaisemaan teoriasidon-

naisessa analyysissä. Siinä on tiettyjä teoreettisia kytkentöjä, jotka eivät pohjaudu 

suoraan teoriaan. Teoria voi toimia apuna analyysin etenemisessä. Myös teo-

riasidonnaisessa analyysissä analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta siinä ai-

kaisempi tieto ohjaa tai auttaa analyysiä ehkä eklektisestikin. Kaikkiaan analyysis-

ta on tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta aikaisemman tiedon 

merkitys ei ole teoriaa testaava vaan paremminkin uusia ajatusuria aukova. (Tuo-

mi ja Sarajärvi 2006, s. 98) 

 Havainnoinnin analyysi 

Havainnoinnin analyysissä olen käyttänyt teoriasidonnaista analyysiä, jotta koke-

mukset liiketoimintakonseption suunnitteluvaiheista ja tutkimuksen teoria voitai-

siin yhdistää analysoitaviin havaintoihin. Palavereista ja neuvotteluista saatujen 

havaintojen lisäksi on äänimateriaali Business Model Canvas palaverista, joka on 

auttanut tutkimustulosten analysoinnissa. 

Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa selvitetään, 

kuinka todenmukaista tietoa on kyetty tuottamaan. Tutkijan kannalta tämän luotet-

tavuuden arvioinnin helpottamiseksi olisi hyvä löytää luotettavuuskriteerit, joilla 

hän pääsisi paremmin arvioimaan omaa tuotettua tietoaan. Osa tutkijoista on sitä 

mieltä, että laadullisessa tutkimuksessa tulisi käyttää laadulliseen tutkimukseen 
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sopivia luotettavuuskriteereitä, kuten uskottavuutta, vahvistettavuutta, refleksiivi-

syyttä ja siirrettävyyttä. (Kylmä & Juvakka 2007, s. 127) 

Uskottavuuden saavuttamiseksi tutkimuksen tekijän on varmistettava, että tutki-

mustulokset vastaavat tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden käsityksiä tutki-

muskohteesta. Tutkimuksen uskottavuutta voidaan vahvistaa keskustelemalla tut-

kimukseen osallistuvien kanssa tutkimuksen tuloksista eri vaiheissa esim. tulosten 

palautus tutkimukseen osallistujille. (Kylmä & Juvakka 2007, s. 128) 

Vahvistettavuus liittyy koko tutkimusprosessiin ja edellyttää tutkimusprosessin 

kirjaamista niin, että toinen tutkija voi seurata prosessin kulkua pääpiirteissään. 

Toisaalta toinen tutkija voi päätyä erilaisiin ratkaisuihin. (Kylmä & Juvakka 2007, 

s. 129). 

Tutkimuksen refleksiivisyys edellyttää, että tutkimuksen tekijän on oltava tietoi-

nen omista lähtökohdistaan tutkimuksen tekijänä. Tutkimuksen tekijän on arvioi-

tava, kuinka hän vaikuttaa aineistoonsa ja tutkimusprosessiinsa sekä kuvattava 

lähtökohdat tutkimusraportissa.  (Kylmä ja Juvakka 2007, s. 127- 129). 

Tutkimuksen siirrettävyydellä tarkoitetaan tutkimustulosten siirrettävyyttä vastaa-

viin tilanteisiin. Tutkimuksessa on annettava tarpeeksi tietoa tutkimusmenetelmäs-

tä, tutkimuksen osallistujista ja ympäröivistä olosuhteista, jotta lukija pystyy arvi-

oimaan tutkimuksen siirrettävyyttä.  (Kylmä & Juvakka 2007, s. 127- 129). 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Työ alkaa teoriaosuudella, joka käsittää loogisen kokonaisuuden, jossa kerrotaan 

aluksi liiketoimintakonseptin määritelmä ja miten se luodaan. Tämän jälkeen esi-

tellään itse konseptin suunnittelun työkaluja. Tässä osassa esitellään myös arvioin-

tikriteereinä kolme keskeistä strategiakoulukunnan näkökulmaa ja markkinoilta 

lähtevän ulkoa sisäänpäin & sisältä ulospäin strategioita. Lopuksi käydään läpi ai-

kaisempia tutkimuksia koskien arktista meriteknologiaa ja Suomen meriteollisuut-

ta.  
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Teoriaosuuden jälkeen tulee tutkimusta täydentävä empiriaosuus joka alkaa katsa-

uksella arktisten alueiden historiasta aina nykytilaan, jotta saadaan lukija parem-

min ymmärtämään kuinka valtavista alueista ja liiketoiminnasta on kyse. Tässä 

liiketoiminnassa myös suomalaiset yritykset tarjoavat offshore-oheispalveluita. 

Empiriaosuudessa esitellään myös itse diplomityön tilaaja Aker Arctic Technolo-

gy Inc., ja käydään läpi yrityksen historiaa ja yrityksen tarjoamia palveluita. Li-

säksi mainitaan yrityksen viimeisemmät merkittävimmät tilaukset. Empiriaosuu-

den lopuksi tutustutaan yrityksessä tehtyyn TEKES-hankkeeseen nimeltään Off-

pos 2014. Hankkeessa esitellään uusi palvelu ja palvelun liiketoimintaympäristö ja 

markkinointistrategia.  

Empiria osuuden jälkeen esitellään kuuden kuukauden aikana saatuja osallistuvan 

havainnoinnin tutkimustuloksia, joilla vastataan kolmeen alatutkimuskysymyk-

seen. Tässä osiossa pyritään tuomaan yhdessä yrityksen edustajien kautta Bu-

siness Model Canvasin muodossa eri näkemyksiä siitä, millä tavoin uusi liiketoi-

mintakonsepti tulisi kehittää, jotta se tukisi nykyisiä avainresursseja. 

Tutkimuksen pohdintaosuudessa tarkastellaan laajemmin tutkimuksen tuloksia 

vertaamalla tutkimustuloksia teoriaosuudessa esitettyihin aikaisempiin tutkimuk-

siin ja arviointikriteereinä toimiviin kolmeen strategiakoulukunnan näkökulmaan 

sekä markkinoilta lähtevään ulkoa sisäänpäin & sisältä ulospäin strategioihin. Li-

säksi vastataan Lindroosin & Lohiveden (2004, s. 64-67) yritykselle esittämiin 

asiakaspalvelulähtöistä toimintatapaa kuvaaviin kysymyksiin. 

Lopullisissa johtopäätöksissä tullaan esittämään, millä johdon strategisilla muu-

toksilla voidaan mahdollisesti uusi liiketoimintakonsepti luomaan ja mahdollistaa 

sille tarvittava kilpailuetu muihin saman tyyppisiin palveluntarjoajiin nähden.   
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2. LIIKETOIMINTAKONSEPTI 

2.1 Termin määritys 

Liiketoimintakonsepti on yrityksen toiminnan muotoilua niin, että se vastaa par-

haalla mahdollisella tavalla siihen tai niihin liiketoimintamahdollisuuksiin, joiden 

varassa yrityksen tulevaisuus on (Pihkala & Vesalinen 1999). Liiketoimintakon-

septi voidaan määritellä myös toiminnan suunnittelun, organisoinnin ja ohjeistuk-

sen kokonaisuudeksi, jolla yritys tuottaa strategiaansa. Konseptin kehittämisessä 

on kyse liiketoimintaosaamisen mobilisoinnista. Liiketoimintaosaamisen laaja 

määrittely käsittää kaiken tiedon ja osaamisen, joka on edellytyksenä menestyk-

sekkäälle liiketoiminnalle. (Arnio et al. 2007, s. 8) 

Arnion et. al. (2007, s.10) mukaan liiketoimintakonseptin luonnetta voidaan tar-

kastella monista lähtökohdista. Yhtenä lähtökohtana on liikeideapohjainen ajatte-

lu. Liikeidea on ruotsalaisten tutkijoiden Eric Rhenmanin (1972) ja Richard 

Nordmannin (1976) kehittelemä työkalu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja ke-

hittämiseen. Liikeidea voidaan tarkastella yrityksen strategian etsinnän ja toisaalta 

toimeenpanon suunnittelun ohjausvälineenä, joka määrittelee 

 Mitä (tuotetaan ja myydään) 

 Kenelle (tarjonta kohdistetaan- segmentointi ja asemoituminen arvoket-

juun) 

 Miten (tuotetaan ja miten edetään markkinoille) 

 Millä imagolla (yritys pyrkii erottumaan kilpailijoistaan) 

  

Arnion et al. ( 2007, s. 8-9) mukaan keskeistä liikeideassa on eri osa-alueiden ta-

sapainotus ja yhteisvaikutus. Tasapaino edellyttää vahvuuksien ja heikkouksien 

kartoitusta mahdollisuuksien etsinnässä ja niiden kriittistä arviointia ja kehittämi-

sen suunnittelua konseptien muotoilussa. Kunkin osa-alueen osalta tehtyjen valin-

tojen tulee olla yhteensopivia ja täydentäviä muilla osa-alueilla tehtyjen valintojen 

kanssa siten, että kokonaisuudesta tulee toiminnallinen. Liikeidean erityisenä ta-

voitteena on löytää yritykselle ne tekijät joilla ainutlaatuisuus ja vahvuudet saa-

daan mobilisoitua toimintaan. Normannin mukaan juuri eri osien yhteensopimat-

tomuus on se tekijä, jonka seurauksena liikeidea eli hallitsevuusjärjestelmä ei ole 
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tehokas. Liikeidean kehittäminen tapahtuu myös kokonaisuuden kehittämisen 

kautta. Lisäksi Arnion et.al (2007, s 10) mukaan pelkästään valintojen tekeminen 

eri osa-alueiden sisällöistä ei ole riittävää, vaan merkittävää on myös se, kuinka 

käytännössä onnistutaan näitä valintoja hyödyntämään 

 

2.2 Liiketoimintakonseptin suunnittelun työkaluina 

 2.2.1 PESTE-analyysi 

Kamenskyn (2008, s. 60) mukaan analyysit muodostavat sen kivijalan, jonka pe-

rusteella menestyvä liiketoiminta voidaan rakentaa. PESTE-analyysi on yksi ym-

päristöanalyysin pääryhmä, joka on alun perin tarkoitettu liiketoimintaympäristön 

kartoittamiseen. PESTE-analyysi antaa hyvän viitekehyksen makrotason asioiden 

tutkimiseen. Kamenskyn (2015, s. 52) mukaan makrotason analyysien tavoitteena 

on nähdä, miten yritys ja toimiala liittyvät suurempaan kokonaisuuteen ja miten 

nämä laajemmat makrotaloudelliset tekijät vaikuttavat yrityksemme toimintaan. 

Haasteina ovat olennaisen tiedon kerääminen, analysointikyky ja kyky tehdä 

olennaisia synteesejä. Koska oikea ennustaminen on periaatteessa mahdotonta, 

nousee kykymme ennakoida tulevaisuutta arvoon arvaamattomaan. Esimerkiksi 

tärkeimpien megatrendien huomioon ottaminen on olennaista. Käyttökelpoinen 

työkalu kokonaistaloudellisia tekijöitä analysoitaessa on PESTE-analyysi. ( Ka-

menskyn 2015, s. 52) 

 

PEST-analyysi on systemaattinen tiedonkeruumenetelmä, jonka tarkoituksena on 

kartoittaa erilaisia tulevaisuuden muutossuuntia ja mahdollisia haasteita (ympäris-

tötekijöitä) (kuva 1). Muutostekijät jaotellaan (P) poliittisiin, (E) ekonomisiin, (S) 

sosiologisiin sekä (T) teknologisiin tekijöihin. PEST-analyysin lisäksi tunnetaan 

PESTEL-/PESTELED analyysit, joihin lisätään em. tekijöihin mallista riippuen 

vielä (E) “environmental” ympäristötekijät, (E) eettiset tekijät sekä (D) demo-

kraattiset tekijät.  (Rothaermel, F. T., 2012, s. 56-61) 
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      Kuva 1. Pest-analyysi 

Eri näkökulmat voidaan koota taulukkoon. Mikäli vaikutukset eri näkökulmista 

tarkasteltuina ovat keskenään ristiriitaisia, voidaan miettiä onko joku niistä määrä 

tai selkeästi muita vahvempi tai todennäköisempi. Tutkimustuloksissa (luku 4.1) 

on nähtävissä tämän tutkimuksen tarpeen mukaan laadittu taulukko. 

2.2.2 Porter 5-Force 

Tietoisuus viiden voiman mallista voi auttaa yhtiötä ymmärtämään toimialan ra-

kennetta ja löytämään aseman joka on kannattavampi ja vähemmän haavoittuva 

kilpailun seurauksille (Kuva 2). Yritys voi käyttää viiden voiman mallia toimivan 

strategian rakentamiseksi (Porter ME, 2008, s. 23-26) 

Porterin mukaan (2008, s. 38) viiden voiman mallin käyttämisen tyypilliset vai-

heet ovat seuraavat: 

- Määritellä toimiala sekä määritellä toimijat, eli asiakkaat, toimittajat kil-

pailijat, korvaavat tuotteet, potentiaaliset uudet toimijat markkinoilla. 

- Arvioidaan eri voimien taustalla olevat vaikutukset ja tarkastellaan mitkä 

ovat vahvoja ja mitkä heikkoja ja miksi 

PEST 
Political 

Economical 

Social 

Technological 
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- Määritellään toimialan rakenne ja testataan analyysin johdonmukaisuus 

- Analysoidaan viimeisimmät ja tulevat muutokset jokaisen viiden voiman 

näkökulmasta, positiiviset ja negatiiviset 

- Tunnistetaan toimialan rakenteeseen vaikuttavat tekijät, jotka voivat joh-

tua joko kilpailijoista, uusista toimijoista markkinoilla tai omasta yrityk-

sestä 

Rajoitteena analysointityökalun käytössä on tyypillisesti se, että väärät lähtötiedot 

johtavat väärään lopputulokseen. Viiden voiman mallia käytettäessä on mahdollis-

ta arvioida väärin useita edellä mainittuja lähtötietoja (Porter, ME 2008, s 39) 

 

 

 

 

 

 

 

              Kuva 2. Porter ME, 1998 kuva viiden voiman mallista 

2.2.3 TOWS-matriisi 

TOWS-matriisi perustuu SWOT-analyysiin (kuva 3). SWOT-analyysissä 

(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Thtreats) käsitellyt sisäiset ja ulkoiset te-

kijät ryhmitellään uudelleen TOWS-analyysissä siten, että yrityksen sisäisten 

vahvuuksien avulla pyritään hyödyntämään ympäristön mahdollisuuksia ja varau-

tumaan sen uhkiin. Sisäisiin heikkouksiin pyritään parantamaan käyttämällä ul-

Threat of New Entrants 

Bargaining Power 

of Suppliers 

Bargaining Power 

of  Buyers 

 Rivalry Among Existing  

Competitors 

Threat of Substitute 

Products or Services 
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koisia mahdollisuuksia ja uhkiin pyritään varautumaan minimoimalla heikkoudet. 

Näin syntyvät strategiset mahdollisuudet, joissa pyritään minimoimaan tai mak-

simoimaan tekijöitä parhaan edun saavuttamiseksi. TOWS-matriisi on esitetty ku-

vassa 3.  

 

 

 

Kuva 3. TOWS-matriisi 

              2.2.4 Blue Ocean 

Käsite siniset meret on 2000-luvun strategisen ajattelun uusi suuntaus. Strategi-

sessa ajattelussa oli ennen tätä keskitytty pääasiassa punaisen meren strategioihin. 

Kim & Mauborgne (2005, s. 24-25) mukaan punaiset meret edustavat kaikkia jo 

olemassa olevia toimialoja. Ne ovat tunnettuja markkinoita. Siniset meret tarkoit-

tavat kaikkia niitä aloja, joita ei ole vielä olemassa ne ovat tuntemattomia markki-

noita.  

http://karen-goldfarb.com/marketing-strategy/tows-vs-swot-how-to-stop-navel-gazing-and-dominate-the-market/attachment/tows-001
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Punaisissa merissä toimialan rajat on määritetty ja hyväksytty ja kilpailun peli-

säännöt ovat tiedossa. Yritykset pyrkivät peittoamaan kilpailijansa ja haalimaan 

itselleen entistä suuremman osuuden kysynnästä. Kun markkinat ruuhkautuvat, 

voitto- ja kasvumahdollisuudet pienenevät. Tuotteista tulee jokapäiväisiä ja veri-

nen kilpailu värjää meren punaiseksi. (Kim & Mauborgne 2005, s. 24-25) 

Sinisille merille sitä vastoin ovat ominaisia hyödyntämätön markkinatila, uuden 

kysynnän aikaansaaminen ja erittäin kannattavan kasvun mahdollisuudet. Joitakin 

sinisiä meriä luodaan hyvinkin etäälle nykyisistä toimialarajoista, mutta useimmat 

luodaan punaisten merien joukkoon laajentamalla olemassa olevia toimialoja. 

Kilpailijat ovat sinisillä merillä epäolennaisia, koska pelisääntöjä ei ole valmiina.                                     

(Kim & Mauborgne 2005, s. 25) 

Kyky päihittää kilpailijat ja näin luovia punaisessa meressä ei menetä merkitys-

tään, sillä punaiset meret säilyvät jatkossakin osana elinkeinoelämää. Kun tarjonta 

kuitenkin yhä useammilla aloilla ylittää kysynnän, pienenevistä markkinoista toki 

on tärkeää kilpailla, mutta pelkkä kilpailu ei takaa huipputuloksia. On edettävä 

kilpailemista pidemmälle. Jos yritykset haluavat tarttua uusiin voitto- ja kasvu-

mahdollisuuksiin, niiden on luotava sinisiä meriä. Taulukko 1 havainnollistaa pu-

naisen ja sinisen meren strategioiden pääpiirteitä ja kuinka ne eroavat toisistaan. 

(Kim & Mauborgne 2005, s. 25-39) 
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Taulukko 1. Punaisen ja sinisen meren strategiat (Kim & Mauborgne, 2005, s. 39) 

Punaisen meren strategia Sinisen meren strategia 

Kilpaillaan olemassa olevasta markki-

natilassa 

Luodaan aivan uusi markkinatila, jos-

sa ei ole kilpailua 

Päihitetään kilpailijat Tehdään kilpailusta merkityksetöntä 

Hyödynnetään olemassa olevaa ky-

syntää 

Luodaan uutta kysyntää ja vallataan se 

itselle 

Tehdään valinta arvon ja kustannusten 

välillä 

Vapaudutaan arvon ja kustannusten 

välisestä valintapakosta 

Koordinoidaan koko toimintojärjes-

telmä varmistamaan valitun strategian 

vaihtoehdon eli differoinnin tai pien-

ten kustannusten saavuttaminen 

Koordinoidaan koko toimintojärjes-

telmä varmistamaan differointi ja pie-

net kustannukset 

 

Sinisen meren luomisessa on olennaisessa osassa nelikentäksi kutsuttu käsite. Sii-

nä esitetään neljä kysymystä helpottamaan uuden arvokäyrän laatimista ja asiak-

kaan saaman arvon koostumuksen muokkaamista. Differoinnin ja kustannusten 

välisestä valintapakosta on helpompi irtautua, kun toimialan strategiset ja liike-

toimintamallin kyseenalaistaa näillä neljällä kysymyksellä: 

1. Mitkä toimialalla selviönä pidettävät tekijät tulisi poistaa? 

2. Mitä tekijöitä tulisi supistaa selvästi alan normia vähäisemmäksi? 

3. Mitä tekijöitä tulisi korostaa selvästi enemmän kuin alalla on totuttu? 

4. Mitä sellaisia tekijöitä tulisi luoda, joita alalla ei ole koskaan tarjottu?  

(Kim & Mauborgne 2005, s. 51-52) 
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Kim & Mauborgne (2005, s. 52) mukaan kaksi ensimmäistä kysymystä auttavat 

oivaltamaan, miten kustannusrakennetta voi keventää kilpailijoihin verrattuna. 

Kim & Mauborgne havaitsivat, että johtajat harvoin ryhtyvät eliminoimaan ja jär-

jestelmällisesti supistamaan panostusta alan tavanomaisiin kilpailutekijöihin, Se 

lisää kustannuksia ja monimutkaistaa liiketoimintamalleja. Kaksi jälkimmäistä 

kohtaa sen sijaan antavat tietoa siitä miten, asiakkaan saamaa arvoa voi kohentaa 

ja miten luoda uutta kysyntää.   

              2.2.5 Business Model Canvas (BMC) 

Osterwalder ja Pigneur (2010, 16-41) mukaan liiketoimintamalli vastaa kysymyk-

seen ”mitä” ja strategia kysymykseen ”miten”. Osterwalder & Pigneur esittävät, 

että se työ, jonka tulet tekemään liiketoimintamallia luodessa, on täydellinen poh-

ja kirjoittaa vahva liiketoimintasuunnitelma.. Tämän johdosta Osterwalder & Pig-

neur halusivat luoda liiketoimintamallin, jonka kaikki ymmärtävät. Tavoitteena oli 

lisätä ihmisten yhteistä ymmärrystä liiketoiminnan lähtötilanteesta sekä kehittää 

keskustelun tasoa puhumalla samoista asioista. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 

16-41)           

Business Model Canvas (BMC) on käytännössä johdon strateginen väline, jolla 

luodaan uusia tai kehitetään jo olemassa olevia liiketoimintamalleja. BMC:sta luo-

tiin havainnollinen ja yksinkertainen työkalu, joka käsittää taulukkomuodossa yri-

tyksen liikeidean ja vahvuuden, arvolupaukset, infrastruktuurin, asiakkaat ja ta-

louden. Taulukon avulla yritys kykenee helposti jäsentämään toimintonsa potenti-

aalisen kaupanteon ja toteuttamiskelpoisuuden. Malli koostuu yrityksen toiminto-

jen ja sen avaintuotteiden ja -palveluiden suunnittelusta ja käsittää sen rahavirrat 

ja kanavat, sekä yhteistyökumppanit. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 16-41) 
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BMC koostuu yhdeksästä eri osiosta, joita Osterewalder ja Pigneur (2010, s. 16-

41) pitivät liiketoiminnan tärkeimpinä osa-alueina (kuva 4). Arvolupausta tarkas-

tellaan näiden yhdeksän osion kautta. Nämä mallin osat ovat: 

 Asiakassegmentit ( Customer segment) 

 Arvolupaus (Value propositions) 

 Jakelukanavat (Channels) 

 Asiakassuhteet (Customer relationship) 

 Tulovirrat (Revenue stream) 

 Avainresurssit (Key resources) 

 Avaintoiminnot (Key activities) 

 Yhteistyökumppanit (Key partnersships) 

 Kulut (Cost structure)   

   Kuva 4. The Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur 2010) 
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Asiakasryhmät (asiakassegmentit) ovat mallin sydän. Ilman asiakkaita mikään yri-

tys ei selviä kauan. Mikäli yritys ei tavoita asiakkaita, on se kohdentanut strategi-

ansa väärään asiakasryhmään tai muulla tavoin laiminlyö asiakkaita. Asiakasseg-

mentit on suunniteltava huolella, jotta mahdollisimman suuret asiakasmäärät tai 

oikeanlaiset asiakkaat tavoitetaan. Yrityksellä voi olla yksi tai useita asiakasseg-

menttejä, jotka voivat olla erikokoisia ja erilaisia ja joiden tarpeiden tyydyttämi-

seen se pyrkii. Yrityksen on tärkeää tehdä tarkkoja päätöksiä siitä, millaisia asiak-

kaita haetaan ja miten oikeiden asiakkaiden tavoittamiseen pyritään. Asiakkaiden 

erityistarpeista on oltava tietoinen, jotta yritys pysyy kilpailukykyisenä. Asiakas-

tietoja on tarpeellista tarkastella usein, ja markkinoiden trendejä sekä asiakaskäyt-

täytymistä on seurattava, ettei yritys jää jälkeen kilpailijoistaan.  (Osterwalder & 

Pigneur 2010,  s. 16-41) 

Arvolupauksella tarkoitetaan sitä etua, jolla asiakkaille luodaan arvoa kilpailijoi-

hin nähden. Yrityksen tuoma arvolupaus on se syy miksi asiakkaat vaihtavat yh-

destä yrityksestä toiseen. Lupaus ratkaisee asiakkaan ongelman ja tyydyttää asi-

akkaan tarpeen. Asiakkaat valikoivat haluamansa tuotteet ja palvelut sen mukaan, 

mikä yritys tuottaa heille eniten arvoa. Arvolupaus voi perustua uutuuteen, suori-

tuskykyyn, kustomointiin, asioiden hoitamiseen suunnitteluun, brändiin / statuk-

seen, hintaan, jälkimyyntiin tavoitettavuuteen, hyödyllisyyteen tai muuhun arvoa 

tuovaan ominaisuuteen. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 16-41) 

Jakelukanavia tarvitaan monta, jotta yrityksellä on väyliä ja toimintatapoja, millä 

voi toimittaa arvolupauksen asiakkailleen. Tehokas kanavien käyttö on nopeaa ja 

taloudellista. Tehokkaat jakelukanavat omaava yritys kommunikoi asiakkaidensa 

kanssa monella tapaa ja riippuen asiakassegmentistä kanssakäyminen voi vaihdel-

la suuresti. Eri asiakassegmentit käyttäytyvät eri tavalla, joten eri kanavien kautta 

arvolupaus saadaan toimitettua perille kaikille asiakkaille. Kommunikaatio, jake-

lu, myyntikanavat ja niistä saatavat kokemukset vaikuttavat suuresti asiakasko-

kemukseen. Tämän takia yrityksen tulee huolellisesti suunnitella jakelukanavat ja 

niiden käyttö. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 16-41) 
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Yrityksen on selvennettävä millaiset asiakassuhteet sillä on ja kuinka suhteet hoi-

detaan eri asiakassegmentteihin. Yrityksen tulee huolehtia asiakashankinnasta, 

asiakkaiden säilyttämisestä ja myynnin edistämisestä. Erilaisia asiakassuhteita 

ovat esimerkiksi: 

 

 Henkilökohtainen tuki: työntekijä-asiakas kanssakäynti esim. myynti-

työ, e-mail, puhelin  

 Omistautunut henkilökohtainen tuki: palvellaan tarkasti ja yksilölli-

sesti ja tyydytetään asiakkaan kaikki tarpeet 

 Itsepalvelu: Yritys tarjoaa asiakkailleen kaiken tarpeellisen, jotta he 

voivat palvella itseään. 

 Automaattituki: Itsepalvelun kaltainen, mutta usein pidemmälle kehi-

tetty henkilökohtaisempi lähestyminen, joka parhaillaan simuloi hen-

kilökohtaista asiakassuhdetta. 

 Yhteisöt: Erilaiset yhteisöt esim. internetissä, joissa mahdollisuus tie-

tojen ja kokemuksen vaihtoon ongelmienratkaisuun. 

 Yhteistyö: Henkilökohtainen suhde luodaan silloin kun asiakas pääsee 

suoraan vaikuttamaan tuotteen/palvelun lopputulokseen.                                                                               

(Osterwalder & Pigneur 2010, s. 16-41) 

 

Jos asiakkaat kuvaavat mallin sydäntä ovat tulovirrat mallin valtimoita. Yrityksen 

on kysyttävä itseltään, millä saada rahaa eri asiakassegmenteiltä. Asiakassegmen-

tit maksavat yritykselle tuotteista ja palveluista kokemansa arvo verran. Tällä ta-

paa yritys voi optimoida ja määritellä myyntinsä asiakassegmenteittäin. Tulovirrat 

voivat olla kertaluontoisia tai uusiutuvia arvolupaukseen perustuen. Yrityksellä 

voi olla arvolupaukseen perustuen myös myynninjälkeistä asiakastukea tai huoltoa 

ja jälkimyyntiä. Yritys voi saada myyntiä monella tapaa: 

 

 Fyysisen tuotteen omistusoikeuden vaihtuminen: esimerkiksi lähi-

kauppa. 

 Käyttömaksu: Maksetaan käytetyistä palveluista 

 Jäsenyydet: Maksetaan toistuvasti palvelusta 
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 Vuokra/Leasing: Tietty oikeus joka kestää sovitun ajan 

 Lisensointi: Maksetaan immateriaalisista oikeuksista 

 Välityspalvelut: Maksetaan välitysmaksuja kahden tai useamman puo-

lesta 

(Osterwalder & Pigneur 2010, s. 16-41) 

 

Jokainen businessmalli tarvitsee avainresursseja. Avainresursseilla tarkoitetaan 

yritystoiminnan perustaa ja voimavaroja. Yrityksellä täytyy olla resursseja, jotta 

arvolupaus saadaan toimitettua asiakkaille. Avainresurssit ovat niitä asioita, jotka 

ylläpitävät ja ravitsevat yritystä; ilman resursseja yritys ei kykene toimimaan. 

Avainresurssit voivat olla:  

 

 Inhimillisiä: ihmisten taidot 

 Tiedollisia: Brändit, tietämys, patentit, tekijänoikeudet, yhteistyö 

 Fyysisiä: valmistus, myynti 

 Taloudellisia: Käytettävissä oleva pääoma 

(Osterwalder & Pigneur 2010, s. 16-41) 

 

Avaintoiminnoilla tarkoitetaan yrityksen toimintoja, jotka ovat välttämättömiä lii-

ketoimintamallin toimimisen kannalta. Avaintoimintojen tulee tuottaa arvoa, ta-

voittaa markkinat, säilyttää asiakassuhteet ja olla tuottavia. Avaintoiminnot vaih-

televat riippuen yrityksen toimialasta. Esimerkiksi Microsoftin avaintoimintoihin 

kuuluu ohjelmiston kehittäminen, kun taas tietokonevalmistajan Dellin avaintoi-

mintoihin kuuluu vahvasti sen toimitusketjun ja logistiikan hallintajärjestelmä.   

(Osterwalder ja Pigneur 2010, s. 16-41) 

 

Yhteistyökumppanit-osiossa kuvataan tavarantoimittajien ja muiden yhteistyö-

kumppaneiden verkostoa, joka mahdollistaa liiketoimintamallin toiminnot. Yh-

teistyökumppaneiden avulla voidaan vähentää riskejä, hankkia resursseja tai muu-

ten optimoida liiketoimintamallin toimintaa. Yhteistyökumppanuudet voidaan ja-

kaa neljään eri kategoriaan, jotka ovat:  
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 Strateginen yhteistyö yritysten kanssa, jotka eivät kilpaile samalla 

alalla 

 Strateginen yhteistyö kilpailijoiden kanssa 

 Fuusioituminen muodostaen uutta liiketoimintaa 

 Toimittajien ja ostajien välinen yhteistyö 

(Osterwalder ja Pigneur 2010, s. 16-41) 

 

Kulut-osiossa kuvataan kaikki yritykselle kyseisestä liiketoimintamallista koituvat 

kulut. Kuluja aiheuttavat esim. 

 

 Arvonluonti 

 Arvon toimittaminen 

 Asiakassuhteiden hallinta 

 Myynninedistäminen 

 

Kyseiset kulut on suhteellisen helppo määrittää sen jälkeen kun avainresurssit, 

avaintoiminnot ja yhteistyökumppanit on määritelty. Joissain Liiketoimintamal-

leissa kulujen hallinta on tärkeämmässä osassa kuin toisissa. Esimerkiksi joiden-

kin halpalentoyhtiöiden liiketoimintamallit perustuvat täysin matalaan kuluraken-

teeseen. (Osterwalder ja Pigneur 2010, s. 16-41.) 

2.3 Arviointikriteereitä 

2.3.1 Monopoly, Ricardian, Schumpeterian Rents -näkökulmat 

  Santalaisen (2005, s. 23) mukaan strateginen ajattelu on näkemistä ja eritoten nä-

kemistä eteenpäin. Useimmiten tätä kutsutaan visioinniksi. Kuitenkin visioinnin 

tueksi on hyvä olla tietoisuus keskeisistä strategiakoulukunnan teorioista (IOE; 

RBV; Schumpeterian), joiden kolme näkökulmaa (Monopoly, Ricardian, Schum-

peterian Rents) antavat lähtökohdat keskimääräistä parempien tuottojen saavutta-

miseen. Tässä työssä tutkin, korostuuko jokin näistä teorioista Aker Arcticin tapa-

uksessa, ja olisiko teorioista hyötyä yritykselle ylivoittojen saavuttamiseksi. 
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IOE, RBV, Schumpeterian rents -teorioilla päästään hahmottamaan ylivoittojen 

syntymistä. Ylivoitot saavutetaan keskimääräisesti paremmilla tuotoilla (rents). 

Monopoly Rents (IOE) -näkemys keskittyy monopoliaseman luomiseen.  Näin 

luodaan tiettyjä esteitä niin nykyisille kuin uusille yrityksille ja hallitaan kilpailu-

kenttä kauttaaltaan. (Jahns & Moser 2006, s. 43-44) 

Ricardian Rents (RBV) -teoria perustuu resurssipohjaiseen näkemykseen, jossa 

kehitetään ja ylläpidetään oman yrityksen kriittisiä menestystekijöitä siten, että ne 

ovat kilpailijoiden ulottumattomissa ja vaikeita imitoida. (Jahns & Moser 2006, s. 

43-44) 

Kamensky (2004, s. 275) mukaan kaikki taloudellinen ja inhimillinen toiminta 

edellyttää resurssien käyttöä. Yksi mahdollisuus erottautua kilpailijoista on käyt-

tää resursseja viisaammin kuin kilpailijat. Jotta kaikki mahdollisuudet ja uhat tuli-

si käytyä läpi, on resurssit syytä määritellä mahdollisimman laajasti.  

Santalaisen (2009, s. 178) mukaan yrittäjyys voidaan määritellä sellaiseksi tavaksi 

ajatella, päätellä ja toimia, joka keskittyy herkeämättömään mahdollisuuksien 

tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Schumpeter (1934) esitti klassisen luovan tu-

hon teorian, jossa innovatiiviset mahdollisuudet syntyvät dramaattisten sosiaalis-

ten, poliittisten ja kilpailun muutosten tai uuden teknologian tuhotessa aikaisem-

pien tuotteiden tai palveluiden vetovoiman.  

Schumpeterian rents -teorian mukaan markkinat ovat dynaamisia, ja yritykset rea-

goivat näihin markkinoihin nopeasti uusilla innovaatioilla. Ennen muita kilpaili-

joita toimimalla yritys voi saada tarvittava etulyöntiasema. Yrittäjyyden rooli 

Schumpeterian rents -teoriassa on kerätä informaatiota, arvioida mahdollisuudet ja 

eritoten nähdä nämä avautuvat mahdollisuudet.   (Jahns & Moser 2006, s. 43-44) 
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2.3.2 Ulkoa sisäänpäin & sisältä ulospäin 

Santalaisen (2005, s. 328-331) mukaan syvällisen ajattelun on luotava valmius va-

lita strategiatyön perussuunta. Vaihtoehdot strategisen ajattelun perussuunniksi 

ovat asemoitumista etsivä ”ulkoa sisäänpäin” tapahtuva eli käytännössä markkina-

lähtötöisesti (asiakas), tai resurssien varaan rakentuva ”sisältä ulospäin” suuntau-

tuva eli yrityksen kyvykkyyksistä muodostuvaa strategiatyötä. Kaiken kaikkiaan 

strategiatyön tavoitteena on etsiä kilpailuetua eli luoda lisäarvon potentiaalia. Kui-

tenkin kaiken onnistuneen strategiatyön kannalta on aina välttämätöntä löytää ti-

lanteen kannalta oikeat asiat. 

Markkinoilta ja resursseista lähtevän strategian muodostamisen hyvänä puolena 

on se, että yrityksen toimintaprosessit selkeytyvät ja samalla saadaan tuote ja pal-

velutarjonta yhteensopiviksi näiden omien ydinosaamisalueiden kanssa. Huonona 

puolena valittaessa ydinosaamisajattelu on asiakkaan jääminen kauas liiketoimin-

nan ytimestä. Vastaavasti markkina-asemaan pohjautuvan ajattelun heikkoutena 

on se, että siinä ei kovin hyvin oteta huomioon kyseisen toimialan tuotteiden ja 

palveluiden uudistusvoimaa ja innovaatioiden vaikutuksia. ( Lindroos & Lohivesi 

2004, s. 47-48) 

Santalaisen (2009, s. 89) mukaan resurssien mahdollisuuksien tunnistamisen jäl-

keen niitä voidaan ryhtyä jalostamaan. Lisäksi kaikki resurssit eivät ole strategi-

sia. Silti ne voivat olla välttämättömiä tuloksekkaan toiminnan kannalta. Strategi-

sesta näkökulmasta on olennaista huomata, että resurssipohja voi sisältää sekä or-

ganisaation omistamia että saatavilla olevia ulkopuolisia resursseja. Resurssit si-

nänsä eivät luo sen enempää menestystä kuin menestyserojakaan. Olennaista on 

se, miten niitä käytetään. 
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2.4 Aikaisemmat tutkimukset 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta löytyi julkaisu Arktisen 

meriteknologian ennakointi: Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta (Myllylä 

2013). Hankkeessa pyrittiin määrittämään arktisen meriteknologian sisältöä ja kä-

sitettä, tarkastelemaan mahdollisuuksia etenkin Uudenmaan ja muun Suomen pk-

yritysten näkökulmasta, tunnistamaan ”miniklustereita” muun muassa kansainvä-

listymisinstrumenttien soveltamiseksi, tunnistamaan koulutustarpeita ja löytämään 

suosituksia valtakunnantason politiikalle. Ennakoinnin ydinmenetelmänä oli Del-

foi-prosessi, jota täydensi tulevaisuusverstas ja viestintäympäristön käyttö Interne-

tissä.  

Toimintaympäristön muutoksia arvioitiin vuoteen 2030 ja tarvittavia kehittämis-

toimia viiden vuoden aikajänteellä. Tulosten perusteella arktinen meriteknologia 

on mereen liittyvää teknologiaa merellä, ilmassa, meren alla tai maalla. Teknolo-

gia liittyy etenkin kaasun- ja öljyntuotantoon ja kaivostoimintaan. Teknologia 

toimii arktisissa olosuhteissa ja se on etenkin 1) kylmän, lumen ja jään kestävää, 

2) luontoa vähän rasittavaa, 3) teknologia toimii pitkien etäisyyksien toimintaym-

päristössä.  

Hankkeessa testattiin noin 50 asiantuntijoiden kehittämää hankealoitetta. Alusta-

vasti esitettiin toteutettavaksi seuraavat ”Hard”-, ”Medium”-, ”Soft”-hankkeet, 

jotka pääasiassa perustuvat Delfoi-paneelin 2. haastattelukierroksen perusteella 

tehtyyn arvottamiseen.  

”Hard/kovat kärjet” -hankkeita vaativat päätöksiä laajalla rintamalla ja ns. ”isän-

nän otetta” (muun muassa valtion). Tällaisia hankkeita ovat mm.  

 Offshore-koulutuksen kehittäminen. 

 Öljyntorjuntalaboratorion perustaminen ja siihen tukeutuvan koulutus- 

ja kehittämistoiminnan edistäminen. 

 Materiaalien kylmässä käyttäytymisen tutkimusohjelma ja testiolosuh-

teiden luominen. 
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 AMT-teknologian esille tuominen viestinnässä. 

 Yhteistyömahdollisuudet tuotannossa suomalaisten ja venäläisten 

toimijoiden kanssa.   

”Medium-hankkeet” toteutuvat muun muassa projektirahoituksen oikealla ja oh-

jelmallisella suuntaamisella. Niissä korostuu ELY:n, oppilaitosten, kuntien, maa-

kuntien ja yliopiston rooli. Tällaisia projekteja ovat mm.: 

 Telakoiden tuottavuuden nosto (edellyttää tilauskuormaa, aloite kuu-

luu myös ”hard”-ryhmään). 

 Projektiosaamisen vahvistaminen. 

 Arktisen meriteknologian jäämallilaboratorio kasvattaminen suureksi 

ja kansainväliseksi. 

 Jäämanagement toiminnan koulutus ja simulaattori. 

 Työnjohtotason koulutus ja osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi.  

 

”Soft-hankkeet”, jotka korostavat muun muassa kehittämisorganisaatioiden, yri-

tysten ja yhdistysten roolia ovat seuravanlaisia: 

 Kronstadin telakkayhteistyöhön ja teollisuuspuistokonseptiin varau-

tuminen 

 Alan keksintöjen ja keksijöiden esille nostaminen 

 Meri- ja kaivosteollisuuden yhteisten mahdollisuuksien etsiminen ja 

viestintä/ennakointiraportin tulosten toimeenpano viestinnän keinoin. 
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Lisäksi kiistanalaisista merkittäviä mahdollisuuksia sisältävistä teemoista voidaan 

nostaa muun muassa seuraavat:  

 Arktisen meriteknologian klusterin laajentaminen Ouluun ja Pietariin,  

 Arktiset risteilyalukset ja Arktisen sisävesiliikenteen laivat ja järjes-

telmät. 

Turun kauppakorkeakoulussa on tehty tutkimus Elinkaariajattelu ja -liiketoiminta 

Suomen meriteollisuudessa – haasteita ja mahdollisuuksia yrityksille (Elo & Sau-

rama, 2013). Tässä tutkimuksessa on analysoitu elinkaariajattelua suomalaisessa 

meriteollisuussektorissa. Tutkimuksen tehtävänä on ollut kartoittaa, miten merite-

ollisuudessa on lähestytty elinkaariajattelua ja mitä tutkimus- tai sovellustarpeita 

alalla ilmenee. Tutkimus analysoi meriteollisuusyritysten liiketoimintaa ja niiden 

elinkaarijohtamista, erityisesti tuotteiden sekä palvelujen elinkaaren että asiakas-

kunnan elinkaaren suhteita ja tasapainoa. Samalla on analysoitu elinkaarinäkö-

kulmasta yritysten kokemia haasteita ja mahdollisuuksia sekä arvioitu elinkaa-

riajattelun relevanssia meriteollisuuden liiketoiminnalle.  

Yhtenä tutkimuksen lopullisissa johtopäätöksissä ja keskusteluissa (s.37) nousi 

esille kuinka haasteellista elinkaariajattelu on yrityksen johdolle, sillä meriteolli-

suudessa arvoa luodaan yhdessä erilaisten partnereiden kanssa. Tällöin kokonais-

kuvan hahmottaminen ja verkoston toimintaan puuttuminen on hankalaa sekä tek-

nisesti, hallinnollisesti, juridisesti että johtamisen kannalta. 
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3.  ARCTIC OFFSHORE MANAGEMENT  

Perinteisesti offshore-toimintaa on harjoitettu jo 40-50 vuotta Alaskassa, Pohjan-

merellä ja Meksikonlahdella. Toiminnan keskeisenä elementtinä on toiminta ää-

rimmäisissä olosuhteissa joiden takana on vuoden aikojen vaihtelu, jääolosuhteet, 

kylmyys, pimeys, etäisyys, luonto.   

Toimintaa eri alueilla on ollut tähän päivään asti seuraavanlaisesti (Liite 1): 

 Beufortinmeri, Kanada, öljyä (etsintäporauksia 1970 ja 1980 luvuilla) 

 Beaufortinmeri, USA/Alaska, öljyä (etsintäporauksia 1970 ja1980 lu-

vuilla) 

 Arktinen saaristo, Kanada, kaasua (etsintäporauksia 1970 ja 1980 lu-

vuilla, pienehköjä löydöksiä) 

 Labrador/Grand Banks, Kanada, öljyä /tuotantoa a etsintäporauksia) 

 Grönlanti, Tanska, öljyä (toiminta alkoi 1960 luvulla) 

 Norjanmeri/Barentsinmeri, Norja, kaasua ja öljyä 

 Barentsimeri, Venäjä, kaasua (kenttiä löydetty jo 1970 ja 1980 luvuil-

la 

 Pechoranmeri, öljyä (tuotanto aloitettu, Prirazlomnoye, Varandeyn 

terminaali 

 Karanmeri, Venäjä, öljyä ja kaasua (seismiikka & poraukset alkamas-

sa) 

 Laptevinmeri, Venäjä (seismiikka) 

 Ohotanmeri, Venäjä/Sahalin, kaasua ja öljyä (kenttiä löydetty jo 1970 

ja 1980 luvuilla, tuotanto alkoi 2000 luvun alussa) 

 Kaspianmeri, Kazakstan, öljyä (Kashagan keinosaari, tuotantoa ollaan 

aloittamassa) 

 Kaspianmeri, Venäjä, öljyä (tuotantoa ollaan aloittamassa) 

 (Wilkman 2014)      
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Johanssessen (2010, s. 9) mukaan termi ”ice management” ja ”iceberg manage-

ment” ovat käytössä ainoastaan viimeaikaisissa julkaisuissa ja kirjallisuudessa, ei-

kä tieteellisesti tarkka merkitystä ole löydetty. Termin merkitys riippuukin yksin-

omaan missä olosuhteissa ja missä yhteydessä sitä käytetään.  Termi voidaan 

muotoilla seuraavasti:  

Ice management on niiden kaikkien asioiden summa, joiden tarkoituksena on kye-

tä vähentämään tai jopa kokonaan välttämään erityyppisten jää ja kylmäolosuhtei-

den aiheuttamat ongelmat operatiivisella tasolla. Tämä sisältää mm. seuraavia asi-

oita, mutta nämä asiat ei ole kuitenkaan tieteellisesti rajattu: 

 Havaita, seurata ja analysoida sää/jäätietoja, jotka liittyvät erityyppi-

siin jäämuodostumiin.  

 Fyysinen toiminta kuten jäänmurto ja jäävuorten hinaus. 

 Erilaiset offshore toimintaan liittyvät prosedyyrit, suunnitelmat, kuten 

esim. porauslauttojen kiinnitykset, aluksien hinaukset ja suojaustoi-

menpiteet öljyn purku/lastaustoiminnan aikana, winterisointi, DP, 

mooring, etc.. 

 Laivanrakennus, öljynporauslauttojen runkorakenteiden suunnittelu, 

sertifiointi 

 Ympäristön suojelu, öljyntorjunta 

 Satamarakenteelliset ratkaisut 

 Teknistä testaustoiminta, mallikoelaitokset rakenteiden, tasanteiden ja 

alusten jäissä toimivuuden osalta. 

(Johanssessen 2010, s. 9) 
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 Kuva 5. Edessä vasemmalla jäävuoren hinausoperaatio osallistunut Arctia      

Shipping Oy:n monitoimijäänmurtaja Fennica 

 

Yhtenä vahvimmista suomalaisista toimijoista uusilla Arktisilla markkinoilla on 

Arctia Shipping Oy. Yrityksen jää/monitoimimurtajat ovat jo toimineet Arktisilla 

alueilla erilaisissa ice management -operaatioissa jo useamman vuoden ajan (kuva 

5).  Viimeaikoina samoille kasvaville markkinoille on Arctia Shippingin lisäksi 

tullut uusia suomalaisia startup-yrityksiä. Yksi tällaisista yrityksistä on esim. Tek-

niikka & Talous lehden 10.10.2014 artikkelin mukaan Icey, joka aikoo myydä 

arktisille alueille jäätietoa mikrosatelliittien kautta. Yrityksen taustalla on kolme 

Aalto-yliopiston opiskelijaa, jotka tapasivat Aalto-1 nanosatelliittiprojekteissa. 

(Tervola 2014, s. 2-3) 

 

Normaalisti jäätieto saadaan vain noin 12 tunnin välein. Viiveen takia nykyinen 

jäätieto on jo valmiiksi vanhentunutta. Sen käyttö navigointiin olisi kuin navigoi-

mista katsomalla peruutuspeiliin. Iceyn tuottama nanosatelliittipalvelu kykenee 

päivittämään jäätietoa tunnin välein. Yritys aikookin toimittaa ilmakehään vähin-

tään kuusi satelliittia (kuva 6). (Tervola 2014, s. 2-3) 
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Arktisten alueiden jäätilanteesta ovat kiinnostuneita varustamoiden lisäksi öljy-

yhtiöt. Nykyisiä satelliitteja operoivat pääsääntöisesti joko valtiot tai niiden puo-

lustusvoimat. Yksityiset asiakkaat ostaisivat tiedot mieluummin joustavalta toimi-

jalta. (Tervola 2014, s. 2-3) 

 

 

 

              Kuva 6.  Mallinnus Iceyn toimintaperiaatteesta 

 

Suomalainen moderni öljyntorjuntakalusto on myös yksi varteenotettavimmista 

arktisten alueiden businessmahdollisuuksista. Helsingin Sanomat 26.3.2015 ker-

too artikkelissaan, että USA haluaa Alaskan merialueille arktisen öljynporauksen 

varmistamiseksi modernia öljyntorjuntakalustoa Suomesta.  Artikkelin mukaan 

Aluksen perässä olevia harjankeräimien toimivuutta vaikeissa jääolosuhteissa tes-

tattiin 25.3.2015 Kemin edustalla Arctic- 2015 öljyntorjuntaharjoituksissa (kuva 

7). Harjoitusta johtavan Suomen ympäristökeskuksen Jorma Rytkösen mukaan 

harjoituksella haluttiin esitellä erityisesti avomeriolosuhteisiin suunniteltuja järjes-

telmiä. (Mainio 2015, s. A11) 
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Amerikkalaisiin ja muihin kansainvälisiin vieraisiin teki vaikutuksen satamajään-

murtaja Ahdon perään asennettu 7,5 metriä pitkä ja kaksi metriä leveä, järeä siivi-

läkaukalo, jolla öljy saadaan kerättyä jäiden seasta. Siivilällä painetaan jäätä alas 

jolloin öljyinen vesi saadaan jäiden seasta pumpattua aluksen keruutankkiin niin, 

ettei sekaan pääse jäitä. Tämän laitteen patentoineen porvoolaisen Lamor Corpo-

ration Oy:n operatiivinen johtaja Rune Högström kertoo tällaisen mutta kaksi ker-

taa suuremman keruulaitteiston olevan jo asennettu murmanskilaiseen jäänmurta-

jaan. Jäänmurrosta vastaavan Arctia Shipping Oy:n johtajan Markku Karjalaisen 

mukaan jäänmurtaja Kontion perässä on jo öljyn harjakeräyslaitteisto. (Mainio 

2015, s. A11) 

 

Ympäristöturvallisuusjohtaja Mary Landry Yhdysvaltain sisäministeriöstä kertoo 

samassa HS:n artikkelissa Shellin aloittaneet poraukset Alaskan vesillä, mutta että 

ne keskeytettiin kasi vuotta sitten ympäristöuhkien vuoksi. Landryn mukaan Yh-

dysvalloilla ei ole nykyaikaisia jäänmurtajia tai jäissä kulkevia aluksia, joissa on 

öljynkeruulaitteisto. Landryn mukaan nykyaikaista jäänmurtajaa tarvittaisiin var-

mistamaan öljynetsinnän turvallisuus, sillä poraukset ovat Alaskan arktisilla vesi-

alueilla, jotka ovat myös luonnonsuojelualueita. Maalla on yksi jäänmurtaja, joka 

on rakennettu 1970-luvulla, mutta se ei sovellu öljyntorjuntaan. Yhdysvallat ei 

myöskään voi Landryn mukaan hankkia nykyisen lainsäädännön vallitessa Suo-

men telakalta jäänmurtajia. ”Yksi mahdollisuus on, että jäänmurtajia vuokrataan 

Suomesta”, Landry sanoo. (Mainio 2015, s. A11) 
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Kuva 7. Merivoimien monitoimialus Louhi esitteli perään asennettuja harjanke-

räimiä ja öljyntorjuntakauhaa Kemin edustalla 25.3.2015 

 

3.1 Aker Arctic Technology Inc.  (AARC) 

Aker Arctic Technology Inc. on perustettu 30. joulukuuta 2004 ja toimii jäänmur-

tajien ja muiden arktisten alueiden laivojen suunnitteluun ja tekniseen konsultoin-

tiin erikoistuneena yhtiönä. AARC jatkaa toimintoja jotka ovat aiemmin tehneet 

tunnetuiksi laivanrakennusalalla Wärtsilä Ice Model Base (WIMB, 1969), Wärtsi-

lä Arctic Research Center (WARC, 1983) ja Kvaerner Masa-Yards Arctic Tech-

nology Center (MARC, 1989). Aker Arctic Technologyn osakkeenomistajina ovat 

valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy. Teollisuussijoitus 

omistaa yrityksestä 66%. Teollisuussijoitus osti enemmistön yhtiöstä reilu vuosi 

sitten STC Finlandilta. Muita osakkeenomistajia ovat Aker Solutions ja ABB. Yh-

tiö työllistää liki 50 henkeä ja liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. 
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Vuonna 2006 yhtiön uusi laivojen mallikoelaitos vihittiin käyttöön Helsingin 

Vuosaaressa. Siellä voidaan testata jääpeitteisille vesialueille tarkoitettuja jään-

murtajia, rahtilaivoja sekä mereen asennettavia rakenteita (kuva 8). Laitosta voi-

daan käyttää myös monenlaisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Mallikokeiden 

lisäksi yhtiö palvelee asiakkaitaan konsultoimalla, suunnittelemalla laivoja, teke-

mällä tutkimus- ja mittausmatkoja sekä tarjoamalla koulutusta jäätyvillä merialu-

eilla tapahtuviin toimintoihin. 

 

 

 

Kuva 8.  AARC:n mallikoelaitos 

 

Yhtiön asiakaskuntaa ovat laivanvarustamot, öljy- ja kaasuyhtiöt, telakat ja laivo-

jen suunnittelijat. Aker Arctikin suunnittelun referensseinä on yli 60 rakennettua 

jäänmurtajaa ja useita kymmeniä rakennettuja jäätä murtavia rahtialuksia, lisäksi 

AARC on toteuttanut lukuisia mallikokeita sekä kehitys- ja konsultointi toimek-

siantoja asiakkailleen. Yhtiö toimii strategisesti merkittävällä toimialalla kehittäen 

jäämerenkulkuun tarvittavaa laivateknologiaa ja kuljetusratkaisuja, jotka mahdol-

listavat merkittävän liiketoiminnan muille toimialan yrityksille. Yhtiö tavoittelee 

merkittävää kasvua uusilta liiketoiminta-alueilta ja samalla luo edellytyksiä muille 

yrityksille kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaansa yhteistyössä AARC:n kans-

sa. 
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Viimeisimmän merkittävän sopimuksen yhtiö teki huhtikuussa 2015. Sopimus 

koskee kahden arktisen jäänmurtajan suunnittelua ja lisensointeja. Jäänmurtajat 

tulevat venäläisen Gazprom Neftin omistukseen. Aker Arcticin sopimuskump-

panina on Vyborg Shipyard, JSC, jonka Viipurin telakalla murtajat rakennetaan. 

Sopimus on Aker Arcticin ensimmäinen Viipurin telakan kanssa. Jäänmurtajat 

toimivat Gazprom Neftin uuden Novy Portin öljyterminaalin jäänmurtajina Obin-

lahdella. 

 

3.2 TEKES-hanke Offpos 2014 (liiketoimintaympäristö, markkinointistrategia) 

Aker Arcticissa on vuonna 2014 tehty TEKES-hakemus Offpos hankkeesta, joka 

on luonut tutkimuspohjan diplomityölle. Silloisen hakemuksen mukaan oli tarkoi-

tus luoda offshore-toimijoille (operaattorit ja öljy-yhtiöt) palvelu, jossa kehitetään 

ja testataan jäissä operointiin pystyvää poraus/etsintäkalustoa. Liiketoimintamallia 

oli tarkoitus kehittää asiakastarpeen mukaan vastaamaan ja luomaan kysyntää 

palvelulle. Fyysisen kehitystyön tuloksena oli tarkoitus tarjota globaalisti ainutlaa-

tuista teknistä testaustoimintaa ja säilyttää mallikoelaitoksen etumatka kilpailijoi-

hin rakenteiden, tasanteiden ja alusten jäissä toimivuuden osalta. Alla taulukko 2, 

missä on tarkemmin kerrottu palvelun lähtökohdat. 
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Taulukko 2. liikeideakaavio Tekes 2014 

           Tarve? Kenelle? 

 Arktisissa ja jäätävissä olosuhteissa 

tapahtuva luonnonvarojen turvalli-

nen etsintä ja tuotanto sekä niitä tu-

kevat samoissa olosuhteissa tapah-

tuvat meri- ja satamaoperaatiot 

 Globaalit Oil & Gas ja kaivannaisteolli-

suus sekä niiden alihankkijat ( operaatto-

rit), joissakin tapauksissa rakennuspalve-

luita tarjoavat kotimaiset ja ulkomaiset 

rakentajayritykset (laiva- ja offshore-

telakat) 

Minkä vuoksi? Miten? 

 Koko Offshore-sektorin liiketoimin-

ta tulevaisuudessa ennustetaan kas-

vavan, pelkästään yhden poralaivan 

tai tasanteen arvo on minimissään 

500-1200M, yhtiön osuus näissä 

projekteissa jää johonkin prosentin 

osiin projektihinnasta. Tämäkin erit-

täin merkittävää liiketoimintaa ja 

samoin kotimaisille yrityksille avau-

tuu pääsy näille markkinoille. 

 Lisätään yhtiön henkilöstöä rekrytointien 

kautta. Nykyisen laitoksen käyttöastetta 

nostetaan ja jalostusarvoa lisätään palve-

luissa. Kaikki liiketoiminta alalla on 

kansainvälistä. Alkuvaiheen verkko-

kumppanien valikointi vaatii runsaasti 

verkostoitumista, mutta osa avainlaite-

toimittajista (potkurilaitteet, moottorit 

jne.) on kotimaisia.  

 

 

Markkinointistrategia  

Offpos-hankkeen (2014) mukaan Aker Arctic on ainoa yksityinen yritys, jolla on 

mallikoelaitos, suunnittelutoimisto ja omia tuotteita palvelemaan arktisissa olo-

suhteissa tapahtuvia merioperaatioita tai niiden tukitoimintoja. Yksi keskitetty or-

ganisaatio pystyy palvelemaan asiakkaita tehokkaammin, kuin jo urakat olisi ha-

jautettu eri palveluntuottajille. Erittäin kapealla korkeaan osaamisintensiteettiin 

perustuvalla alalla on mahdollisuus kasvaa ja pärjätä sivusuunnassa. Kuitenkin 

markkinariski on suuri. Uusi markkina osittain, perinteisesti oltu idässä, nyt pon-

nistetaan länteen.                         
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Tekes-hakemuksen (2014) mukaan mallikoelaitokselle syntyy mahdollisuus suo-

rittaa DP-mallikokeita kehittämällä ja toteuttamalla mittakaavassa olevat potkuri-

laitteet ja mahdollisesti keulatrustersit. Samalla kehitystyön tuloksia esitellään 

v.2015 seuraavissa alan merkittävissä konferensseissa: 

 Dynamic Positioning North America   

 ATC Conference in Copenhagen  

 Ice Management for offshore operations ST.Johns 

 OTC Conference in Houston 

 Korean offshore 

 Marintec China 

 Mioge Moscov 

 Neva St.Petersburg 

 RAO  CIS St.Petersburg 

 Arctic shipping North America St. Johns 

 Arctic oil and gas Oslo 

Samanaikaisesti selvitetään asiakkaita ja niiden tarpeita, markkinoita, kilpailijoita, 

teknologioita, liiketoimintalogiikoita, ansaintamalleja, ja tehdään liike-

toimintasuunnitelma sekä kehitetään palvelutuotekonsepteja offshore-

teollisuudelle. (Tekes 2014) 

Lisäksi yrityksellä on suunnitteilla tehdä samana vuonna suoria asiakaskäyntejä 

seuraavasti: 

  4 offshore-yritykseen USA:ssa 

 7 offshore-yritykseen Norjassa ja EU:ssa 

 3 yritykseen Suomessa 

 4 yritykseen Venäjällä 
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Toimet joilla on tarkoitus vaikuttaa yrityksen pitkän aikavälin liiketoimintaan: 

 Saavuttaa yhtiölle vakaa ja toimiva n. nykyisen liikevaihdon kokoi-

nen suunnittelu/projektijohto-osaaminen sekä kasvattaa verkostossa 

olevaa suunnittelukapasiteettia vähintään saman verran offshore- so-

velluksiin. On aloitettu kartoittamaan yhteistyötä kotimaisten suun-

nitteluyritysten kanssa. 

 Teknisten laitteiden oma myynti valituilla alueilla, nykytarjonnan 

winterisointi ja välitys LV target 1/3 yrityksen liikevaihdosta pitem-

mällä aikavälillä. 

 IPR:ien lisensointi, osto ja myynti, kasvattaminen alle 5 vuoden ai-

kana n. 2M/vuosi. 

 Mallikoelaitoksen säilyttäminen ja kehittäminen jatkossa 

 Winterisointi/jääluokka evaluoinnit valmiina oleville ulkopuolisten 

valmistaville tuotteille. 

     

     Taulukko 3. liiketoimintatavoitteet (Tekes 2014) 

 Markkinoille 

tulovuosi 

Seuraava 

vuosi 1 

Seuraava 

vuosi 2 

Tavoite-

vuosi 

Projektin vaikutus 

liikevaihtoon, 

vientiin ja työ-

paikkoihin  

Vuosi 2016 2017 2018 2019  

Liikevaihto 600000 1150000 2100000 3800000 Kokonaan uusi 

Vienti 600000 11500000 2100000 3800000 Kokonaan uusi 

työpaikat, 

kpl (kumu-

loiva lkm) 

2 4 6 10 Kokonaan uusi 
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4. TUTKIMUSTULOKSET 

4.1 AOM liiketoimintaympäristö (PESTEL-analyysi, Porter 5-Force)) 

PESTEL-analyysi 

PESTE-analyysissä taulukko 4 todettiin henkilöstön yrityksen johdossa olevan 

erittäin arvokas resurssi. Tämä resurssi on tietysti hyvin tärkeä kriittinen menes-

tystekijä, koska ylimmän johdon rooli strategian toteutuksessa toiminnan vauhdit-

tajana ja valvojana on aivan keskeinen (Lindroos & Lohivesi 2004, s. 47–48). 

Kuitenkin vaikka yrityksen johdon tekemät liiketoiminnalliset päätökset vaikutta-

vat useampiin ympäristöanalyysin tuloksiin, on ympäristöanalyysissä selkeästi 

havaittavissa kuitenkin myös esim. seuraavia taloudellisia tekijöitä, joihin yrityk-

sen johto ei pysty vaikuttamaan:  

 Öljyn hinnan vaihtelut, jossa öljyn hinnan laskun myötä koko offsho-

re-teollisuus kärsii. Tämä johtaa uusien tilauksien vähenemiseen ja 

näin ollen myös uuden liiketoimintakonseptin mahdollisuuksien heik-

kenemiseen.    

 Suomen uuden hallituksen 2015 tekemät poliittiset päätökset vaikut-

tavat jatkossa joko myönteisesti tai negatiivisesti uusien yrityksien 

syntymisessä koko suomessa. 

 Yritys on vahvasti valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussi-

joitus Oy omistuksessa, joten EU-Venäjä suhteiden ja eritoten Suo-

men ja Venäjän suhteiden alati heikkenevä tilanne saattaa merkittä-

västi vaikuttaa valtion pääomasijoitusyhtiön strategisiin valintoihin ja 

näin ollen estää Aker Arcticilta venäläiset uudet tilaukset kokonaan. 

Tämä käytännössä romahduttaisi Akerin koko nykyisen ydinliiketoi-

minnan tuottoisimman osan eli venäläisten jäänmurtajien suunnitte-

lun. Toisaalta näillä valitettavilla tapahtumilla ns. ”luova tuho” voisi 

olla myönteinen vaikutus uuden palvelutuotekonseptin menestymises-

sä.  
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Alla olevassa taulukossa 4 on esitetty esimerkin mukaisesti ympäristöanalyysin 

tuloksia AOM:n vaikuttavista ympäristötekijöistä. Taulukko on muodostettu siten, 

että 1) valittiin ympäristötekijä, 2) arvioitiin siihen liittyvät mahdollisuudet, 3) ar-

vioitiin siihen liittyvät uhkat, 4) arvioitiin painoarvot mahdollisuudelle sekä uhal-

le, 5) arvioitiin tapahtumien todennäköisyydet sekä mahdollisuudelle että uhalle.  

Taulukko 4.  PESTEL-analyysi 

Ympäristötekijä Mahdollisuus Uhka Pai-

no-

arvo 

 

Todennä-

köisyys 

 

Vaiku-

tuksen 

summa 

Tuotteet 

 Arktinen 

konsultointi: 

offshore  

struktuurit, 

operatiivinen 

suunnittelu, 

mallilaitos  

Suuri kasvu, 

paljon uusia 

tilauksia arkti-

siin palveluihin 

Toimialan 

muutokset, 

palveluiden 

keskittyminen 

suuriin kan-

sainvälisiin 

öljy/kaasualan 

yrityksiin 

Pai-

notus 

/ M 

10 

Pai-

notus 

/ U 8 

Tod.näk /  

M 10 

Tod.näk /  

U 10 

M 

100 

U 

80 

Asiakkaat 

 Aiemmat 

mielikuvat ja 

kokemus yri-

tyksestä 

Onnistumme 

laajentamaan 

asiakkaiden 

mielikuvaa 

yrityksen tar-

joamasta uudes-

ta palvelusta 

Emme onnistu 

parantamaan, 

pysymme nor-

maalissa tasos-

sa     

Pai-

notus 

/ M 8 

Pai-

notus 

/ U8 

Tod.näk /  

M 8 

Tod.näk /  

U2 

M 

64 

U 

16 

Markkinat 

 Tuotteen 

ympärille li-

sääntyy Star-

tup-kulttuuri, 

yrittäjyys 

kasvussa  

Konserniin 

saadaan uusia 

potentiaalisia 

kasvuyrityksiä 

Kasvuyrityksen 

riskit toteutu-

vat, todellisia 

kasvuyrityksiä 

ei löydy 

Pai-

notus 

/ M 

10 

Pai-

notus 

/ U 7 

Tod.näk /  

M 8 

Tod.näk /  

U 3 

M 

80 

U 

21 

Politiikka / laki 

 Eduskunta-

vaalit 4/2015 

 Uusi hallitus 

5/2015 

Poliittiset pää-

tökset edesaut-

tavat uusien 

yritysten syntyä 

Poliittiset pää-

tökset johtavat 

byrokratian ja 

yritysverotuk-

sen kasvuun 

Pai-

notus 

10/ M 

Pai-

notus 

7/ U 

Tod.näk /  

8M 

Tod.näk /  

7U 

M 

80 

U 

49 

Ekonomiset 

 Öljynhinnan 

nousu/lasku 

 Talouden 

kasvu 

Öljyn hinnan 

nousun & ta-

louden kasvun 

myötä nousu-

kaudentilaukset 

Öljyn hinta 

laskee, talous ei 

kasva tai jopa 

laskee. Lama ja 

talouden ro-

mahdus (EU-

Venäjä) 

Pai-

notus 

8/ M 

Pai-

notus 

10/ U 

Tod.näk /  

5/M 

Tod.näk /  

8U 

M 

40 

U 

80 
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Sosiaaliset 

 Yrittämisen 

ja yrittäjä-

mäisen asen-

teen kasvu 

 Koko Arki-

sen offshore-

toiminnan 

hyväksyttä-

vyys 

Avoin innova-

tiivinen kulttuu-

ri 

 

Arktiset mah-

dollisuudet 

nähdään mah-

dollisuutena 

Yrittäjämäinen 

asenne on yri-

tykselle uhka 

 

Arktiset offsho-

re nähdään 

negatiivisessa 

valossa 

Pai-

notus 

10/ M 

Pai-

notus 

2/ U 

Tod.näk /  

7M 

Tod.näk /  

3U 

M 

70 

U 

6 

Teknologiset 

 Vanhoja 

toimialoja 

kuolee, uusia 

syntyy (luo-

va tuho) 

 kehityksen 

nopeutumi-

nen, hidas-

tuminen tai 

kallistumi-

nen 

Paljon uusia  

startup-yrittäjiä 

Uusi teknologia 

on arvaamaton-

ta, hallitsema-

ton riski 

Pai-

notus 

8/ M 

Pai-

notus 

3/ U 

Tod.näk /  

8M 

Tod.näk /  

3U 

M 

64 

U 

9 

Ekologiset 

 Arktinen il-

mastonmuu-

tos (koillis-

väylä), luon-

nonvarat, 

muuttaa glo-

baaleja ra-

kenteita 

Muutosten takia 

tarvitaan uutta 

tekniikkaa ja 

yrittäjyyttä 

Uudet ympäris-

töystävälliset 

lait ja asetukset 

lisäävät byro-

kratiaa ja estä-

vät uuden yrit-

täjyyden syn-

tymistä 

Pai-

notus 

10/ M 

Pai-

notus 

8/ U 

Tod.näk /  

10M 

Tod.näk /  

8U 

M 

100 

U 

64 

  

Porter 5-Force 

Viiden voiman mallista tehdyn taulukon 5 avulla saatiin suurimmiksi painoar-

voiksi kilpailu toimialalla sekä uhka uusien toimijoiden tulemisesta markkinoille. 

On selvää, että esim. Norjan kaltaisella öljy- ja kaasumaalla on tarvittavat rahalli-

set resurssit luoda lukematon määrä uusia samantyyppisiä arktisia liiketoiminta-

malleja. Kuitenkin vielä nyt Aker Arctic on edelläkävijänä arktisilla markkinoilla 

yrityksen hyvän brändin ja uuden mallilaitoksen vuoksi. Myös teknologisen kehi-

tyksen tuomat uudet innovaatiot tuovat uhkan korvaavien tuotteiden, palveluiden 

tulosta markkinoille.  
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Toimittajien ja asiakkaiden kyky tinkiä hinnasta saisi varmasti toisenlaisessa liike-

toiminnassa nykyistä suuremman painoarvon. Kuitenkin kilpailuympäristössä, 

jossa Aker Arctic toimii, palvelut eroavat niin oleellisesti muista kilpailijoista eri-

tyisesti mallilaitoksen suhteen, joten asiakkaat jotka yrityksen palveluita käyttävät 

eivät ole lähteneet liikkeelle tinkimisperiaatteella.  

Taulukko 5. Porterin viiden voiman mallista 

VIIDEN VOIMAN 

MALLI  

PAINOARVO  

(1=ei tärkeä, 

5=erittäin tärkeä)  

UHKA TOIMI-

ALALLE  

(1=matala, 3=keski, 

5=suuri)  

PAINOTETTU 

TULOS  

Painoarvo x Uhka 

toimialalle  

1) KILPAILU TOIM-

IALALLA  5 5 25 

2) TOIMITTAJIEN 

KYKY TINKIÄ HIN-

NASTA  
3 2 6 

  3) ASIAKKAIDEN 

KYKY TINKIÄ HIN-

NASTA  3 2 6 

4) UHKA UUSIEN 

TOIMIJOIDEN TU-

LOSTA MARKKI-

NOILLE  

5 5  25 

 5) UHKA KORVAA-

VIEN TUOTTEIDEN 

TULOSTA MARK-

KINOILLE  
4 5 20 

TULOKSET  

   Yhteensä  82 (max. 125)  
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4.2 AOM:n n vahvuudet ja heikkoudet sekä uhat ja mahdollisuudet (SWOT-

TOWS) 

SWOT-analyysin kautta taulukko 6 löydettiin suurimpana vahvuutena omat mal-

linnustilat ja vanhat hyvät asiakassuhteet. Lisäksi organisaation nykyinen noin 50 

henkilön työntekijämäärä on ketterää ja toiminta nopeaa. Heikkoutena kuten tut-

kimuksen muissakin analyyseissa on nähtävissä asiantuntijamainen yrityskulttuu-

ri.  Myös yrittäjämäinen ajattelu vaatii tarkempaa lähestymistä. Arktisten alueet 

sinällään tuovat mahdollisuuksia erilaisten partnership-sopimusten muodossa. Li-

säksi uuden konseptin kasvun kautta on yritys yhteiskunnallisesti suurempi työl-

listäjä ja vaikuttaja. Suurimpina uhkina analyysissä nähtiin yleiseurooppalainen 

vastakkaisasettelu Venäjän kanssa, joka voi pahentuessaan tuhota nykyiset menes-

tyksekkäät asiakassuhteet.  
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Taulukko 6. SWOT-analyysi 

Vahvuudet Heikkoudet 

- Tunnettavuus (Brändi) 

- Omat tutkimus, mallinnustilat, pienois-

mallit 

- Osaaminen, vanhat hyvät asiakassuh-

teet, laaja verkosto jossa asiakaskuntana 

laivanvarustamot, öljy- ja kaasuyhtiöt, 

telakat ja laivojen suunnittelijat 

- Tuttu toimintakulttuuri, tiedostettu 

skenaario 

- Organisaation koko n.50 henkilöä, 

helppo valvoa ja toiminta nopeaa, kette-

ryys 

- Asiakastyytyväisyys / räätälimäisyys, 

asiakkaan tarpeet otetaan huomioon 

- Teknillisesti korkeasti koulutettu henki-

löstö 

- Kustannustehokkuus, matala organisaa-

tiorakenne 

- Henkilöstön sitoutuvuus 

- IPR, ideat, keksinnöt, patentit 

- Yrityksen sijoittamishalukkuus riskialttiisiin 
kohteisiin ”startup” 

- Henkilöstön määrä 

- Asiantuntijamainen yrityskulttuuri  

- Yrittäjämäinen ajattelu 

- Laivansuunnittelu brändi 

- Korkeat myynti/markkinointikulut 

- Vähäinen partnership 

 

 

 

 

Mahdollisuudet 

 

Uhat 

- Arktiset laajat uudet markkinat 

- Edelläkävijänä offshore-palveluiden 
tuottajana  

- Kansainvälistyminen, uusi yksikkö 

ulkomaille 

- Uusia partnership-sopimuksia 
- Kasvun kautta suurempi työllistäjä, 

yhteiskunnallinen vaikuttaja 

 

- Poliittiset päätökset koskien arktisia mah-

dollisuuksia 

- Ukrainan kriisin laajeneminen, pakotteet 

- Yleinen taloustilanne, Suomen tai euroalu-

een romahtaminen 

- Hyppy tuntemattomaan, pois osaamisalu-

eelta 

- Riskinhallinta, uhkarohkeus 

- Näkemyserot, avainhenkilöiden menetys 

- Väärät investoinnit / sijoitukset 

- Laitostuminen, hallinto kasvaa ja jäykistyy 

- Suuren asiakkaan menetys 

- Luottotappiot, asiakkaiden maksuvaikeudet 
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TOWS-matriisin taulukko 7 osoittamista strategioista lähiten uutta strategiaa olisi 

hyökkäävä SO. Se on ainut joka vastaisi uuden konseptin strategiaa. Kuitenkin 

toiminnan kasvaessa etenkin offshore-palveluissa olisi hyvä siirtää strategiaa WO 

puolella. Tämä sen takia, koska on selvää että tuotot offshore-palveluissa ovat ai-

van toista luokkaa kuin kotimaassa, mutta samoin ovat myös riskit. 

Taulukko 7. TOWS-strategian valintamatriisi 

 

 

 

Mahdollisuudet (ulkoiset) (O) 

 

 

Uhat (ulkoiset) (T) 

 

Vahvuudet 

(sisäiset) 

 (S) 

 

SO – Hyökkäävä 

 

- Sijoita omiin ja ulkopuolisiin 
startup-yritykseen, karsi epä-
kelvot liiketoiminnot 

- Etsi poikkeuksellisia kykyjä, 

rekrytoi jatkuvasti 

- Havaitse mahdollisuudet, tartu 

toimeen 

- Rakenna järjestelmää ja konsep-

tia, mittaa, havainnoi, tee johto-

päätöksiä ja toimi rohkeasti 

 

ST 

 

- Luo uusia sisäisiä osastoja, jotka 

saavat enemmän vastuuta  

- Investoidaan uusiin markkinoi-

hin 

- Toimintakonsepti, mallinnukset, 

jota ei saa muilta 

 

 

 

Heikkoudet 

(sisäiset) 

 (W) 

 

 

 

WO 

 

- Sijoita viisaasti, hajauta riskiä 

- Tee riskianalyysi, älä kuitenkaan 

pelkää kasvua 

- Selvitä lainsäädännön muutosten 

vaikutukset ajoissa 

- Luovu huonosti tuottavista 

markkina-alueista 

WT – Puolustava 

 

- Pidä kiinni avainhenkilöistä 

- Pyri sitomaan asiakkaat pitkäai-

kaisiin sopimuksiin 

- Karsi kaikkia kuluja 

- Keskity parhaimpiin tuottoihin 
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4.3 AOM:n erottautuvuus kilpailijoistaan (Blue Ocean) 

Arctic offshore management -liiketoimintakonseptin strategian muuttamisesta si-

nisen meren strategiaa on lähestytty yllä olevan nelikenttäanalyysin kautta. Kim & 

Mauborgne (2005, s. 52) mukaan ensimmäinen kysymys pakottaa harkitsemaan 

sellaisten tekijöiden eliminointia, joilla alan yritykset ovat kilpailleet kauan. Näitä 

tekijöitä pidetään usein selviönä, vaikka ne ovat jo saattaneet menettää arvonsa tai 

saattavat jopa vähentää kokonaishyötyä. Asiakkaiden arvostukset saattavat muut-

tua perusteellisestikin, mutta keskinäiseen vertailuun uppoutuvat yritykset eivät 

reagoi tai eivät edes huomaa muutosta. jossa pitää poistaa selviönä pidettävät teki-

jät on kysymyksistä ratkaisevin.  

Aker Arctic on jo panostanut alusten ja rakenteiden suunnittelussa ympäristöasi-

oihin, kuitenkin offshore-teollisuutta itsessään pidetään suurena ympäristön 

kuormittajana. Arktinen offshore-teollisuus on vielä enemmän tunteita herättävä 

puheenaihe. Tämän johdosta uutta liiketoimintapalvelua voitaisiin huomattavasti 

näkyvämmin mainostaa vähemmän luontoa kuormittavaksi arktiseksi innovaati-

oiksi. Tällä tavalla voitaisiin luoda uudet markkinat, jossa ei päde perinteinen ve-

näläinen tai Länsi-Afrikassa toimivien kiinalaisten öljy-yhtiöiden toimintaperiaa-

te, joka panostaa pelkkään nopeaan rahalliseen tuottoon ja jossa sosiaalisia ja eko-

logisia näkökohtia ei oteta huomioon.  

Toinen kysymys tekijöiden supistamisesta pakottaa Kim & Mauborgne (2005, s 

52) mukaan miettimään, onko taistelu kilpailijoiden päihittämiseksi johtanut sii-

hen, että tuotteet tai palvelut on suunniteltu turhankin hyviksi. Tähän ansaan sor-

tuvat yritykset palvelevat asiakkaita tarpeettoman hyvin ja kuormittavat kustan-

nusrakennetta saamatta siitä mitään hyötyä. 

Uuden liiketoimintakonseptin myötä saadaan nykyinen yrityksen palveluiden 

kompleksisuus pois ja samalla kyetään aggressiivisemmin markkinoimaan uusia 

tuotteita asiakkaille. Lisäksi saadaan hinnoiteltua paremmin palveluita, jotka ai-

emmin ovat tulleet eri palveluiden mukana ilmaiseksi. Tästä yhtenä esim. on ollut 

winterisointi, joka tarkoittaa aluksien ja erilaisten offshore-rakenteiden kylmäeris-
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tämistä. Tätä suomalaisille arkipäiväistä asiaa pitäisi osata hyödyntää ja samalla 

hinnoitella paremmin uusia sopimuksia tehdessä. 

Kolmas kysymys Kim & Mauborgne (2005, s. 52) mukaan patistaa yritystä ha-

vaitsemaan ja poistamaan kompromissit, joita toimiala pakottaa asiakkaat teke-

mään. Tässä kohtaa nelikenttäanalyysissä korostettiin suomalaista laatua ja hintaa 

verrattuna muihin tarjoajiin johon uniikki mallinnuslaitos tuo tarvittavaa etumat-

kan kilpailijoihin. Lisäksi liiketoimintapalvelun pyrkimys yhä teollisenmaan eko-

logiaan on korostamisen arvoista. Teollinen ekologia on uusi näkökulma insinöö-

ritieteisiin. Tällä pyritään optimoimaan tuotantoprosessin aineenvaihdunnan luon-

non kanssa tasolle, joka ei aiheuta häiriöitä luonnonjärjestelmien toiminnassa ja 

mahdollistaa kestävän kehityksen.   

Neljäs kysymys Kim & Mauborgne (2005, s. 52) mukaan auttaa löytämään asiak-

kaille aivan uusia arvonlähteitä, luomaan uutta kysyntää ja muuttamaan alan stra-

tegista hinnoittelua. Näihin löytyi vastauksena palveluiden tilaamisen valinnan 

helppous, jonka liikepalvelukonsepti valmistuessaan mahdollistaa paremmin kes-

kitetyt palvelut. Lisäksi luodaan asiakkaille arvolähteenä olla osa Arktisten aluei-

den suojeluprosessia, joka myös parantaa asiakkaiden omaa imagoa muihin kilpai-

lijoihin nähden.  
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Taulukko 8. Nelikenttä: Artic Offshore Management 

Poista 

- Ympäristön kuormitus 

 

Korosta 

- Laatu / hinta verrattuna muihin tar-

joajiin  

- Uniikki mallinnuslaitos 

-  ”Green innovations”  

- Teollinen ekologia 

-  ”Made by Finland” 

Supista 

- Palveluiden kompleksisuus 

Luo 

- Palveluiden tilaamisen valinnan 

helppous  

- Osa arktisten alueiden suojelupro-

sessia 

 

4.4 BMC:n toteutus 

BMC-mallilla on valtava määrä erilaisia käyttömahdollisuuksia, koska sen raken-

ne on yksinkertainen ja helposti muokattavissa. Mallia muokattiin AOM-

liiketoimintakonseptiin soveltuvaksi ja toimeksiantajan hyötynäkökulma huomi-

oiden. Mallista pyrittiin luomaan selkeä kokonaisuus, jossa asiat pyritään linkit-

tämään toisiinsa. AOM:n BMC malli tulee muuttumaan lyhyenkin ajan kuluessa, 

koska konseptin on pystyttävä jatkossa vastaamaan asiakkaan muuttuviin tarpei-

siin.   

Seuraavaksi on esitetty Artic Offshore Managementin BMC-malli, jonka sisältö 

perustuu keskusteluihin, neuvotteluihin, palavereihin ja tiimityöskentelyyn (kuva 

9). BMC suomennettiin ja linkittyviä lohkoja väritettiin. Sisältöä avataan luvussa 

myöhemmin osa-alueittain. Mallin esimerkkinä ja lohkojen yksityiskohtaisem-

massa jaottelussa käytettiin apuna Harri Kosken diplomityössä (2015, s. 21) teh-

tyä BMC:tä RealParkille. 
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Kuva 9. Arctic Offshore Managementin Business Modell Canvas 
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4.1 Arvolupaus 

”Kuuntelemme asiakasta ja tunnemme asiakkaan erityistarpeet” 

Arctic Offshore Management lähtee rakentumaan arvolupauksesta joka lähtökoh-

taisesti vastaa kaikkiin asiakkaiden eri tarpeisiin. Arvolupauksen toteutumisen 

suurimpana vakuutena ja resurssina on mallikoe, jäälaboratorio. Maaliskuussa 

2015 pidetyssä Canvas-palaverissa tuli esiin seuraavia AOM:n menestymiseen 

vaikuttavia ominaisuuksia: suorituskyvyn takuu, full scale -mallikokeet, tilauksen 

kustomoitavuus, luokituslaitos kuvat ja mallit, ice management planit, talvime-

renkulun tuntemus ja operointikyky, todettu turvallisuus jääoperaatiossa ja jopa 

tinkiminen omasta katteesta.  

Suorituskyvyn takuu on vahva lupaus asiakkaalle ja myös erittäin vahva elementti 

erottauduttaessa muista kilpailijoista. Tämä lupaus kiteytettiin maaliskuun 2015 

Canvas-palaverissa seuraavasti: 

”Pidetään se mitä luvataan, eikä luvata liikoja, asiakas on tyytyväinen mitä luva-

taan ja jos pystyt antamaan jotain vielä palvelun päälle niin aina parempi.”  

Tässä lupauksessa on myös vahvana tekijänä suomalainen kulttuuri, jossa rehelli-

nen tekeminen, aikataulusta kiinni pitäminen ja jopa tarvittaessa tingitään kattees-

ta, jotta saadaan vietyä asiat loppuun asti. Lisäksi kulttuuriseen eroavuuteen lisä-

yksenä voidaan mainita monien muiden maiden tapa tehdä asioita toisin. Esimer-

kiksi jossakin maissa on tapana myydä asiakkaalle palvelukokonaisuus, jossa ei 

kuitenkaan ole edes tarkoitus tehdä kaikkea luvattua. Ulkomaiset asiakkaat ovat-

kin tämän johdosta tottuneet tyytyväisyystakuuseen jossa edes puolet luvatusta to-

teutetaan.  

Tilauksen kustomoitavuus perustuu asiakkaan erityistarpeiden tuntemiseen. Näin 

tilaus tehdään asiakkaan tarpeiden mukaisesti.  Käytännössä tämä tarkoittaa Ake-

rin tapauksessa sitä, että yritys pyrkii tunnistamaan asiakkaan tarpeet paremmin 

kuin asiakas itse.   
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Talvimerenkulun tuntemus, operointikyky, todettu turvallisuus jääoperaatioissa ja 

full scale -mallikokeet joiden kautta saadaan valmiit luokituslaitos kuvat, mallit ja 

erilaiset ice management planit ovat kuitenkin niitä ydinvahvuuksia ja erottautu-

miskeinoja, jotka nykyiset asiakkaat tiedostavat puhuttaessa Aker Arcticista. Tä-

mä on johtanut siihen, että yrityksellä on suorat kontaktit vanhoihin asiakkaisiin ja 

uudetkin asiakkaat käytännössä lähestyvät tarpeineen yritystä ja kertovat siitä yri-

tykselle.  

4.4.2 Asiakasryhmät 

Arktisille alueille tähtäävät kasvavat koti – ja ulkomaiset yritykset 

Asiakkaat, eli Arktisilla alueilla toimivat yritykset luovat AOM:lle kohderyhmän, 

joille yritys tarjoaa alkuvaiheiseen suunniteluun liittyvää palvelua. Asiakkaat ovat 

öljy ja kaasuyhtiöt, kaivosyhtiöt (tuotannon alkulähteessä), operaattorit (varusta-

mot), telakat, luokituslaitokset, laitetoimittajat ja erilaiset valtiolliset elimet. 

Asiakasryhmiä tarkastellessa ei voi olla huomaamatta skaalan laajuutta ja paino-

pistettä, joka on selvästi ulkomaiset yritykset. Aker on pääsäätöisesti toiminut ko-

ko elinkaarensa aikana ulkomaisten yhtiöiden kanssa, vasta yrityksen uuden yri-

tyksen perustettua ”Arctic” ja sen myötä suomessa tapahtuvan arktisen laivanra-

kennuksen kasvun myötä on toiminta painopiste siirtynyt myös suomen markki-

noille. Yrityksen alkuvaiheessa suomeen kohdistunut liikevaihto oli alle 10%. Ul-

komaisista asiakkaista venäläiset ovat olleet pääsääntöinen asiakaskunta. Likimain 

yhteistyö on ollut 20 vuotta. Periaatteessa kiinalaisten ja korealaisten kanssa on 

yhteistyö vasta alkanut ja vuosien varrella on todettu asiakassuhteiden tuottavan 

hedelmää vasta noin kymmen vuoden yhteistyön aikana.  

Canvas-palaverin mukaan myös asiakasryhmää valittaessa on myös huomioitava 

se tosiasia että peruslaivasuunnitteluun yrityksen ei kannata ryhtyä, koska siinä 

häviää puolalaisille tai kiinalaisille yrityksille. Lisäksi vuosien varrella on havaittu 

että palveluiden tuottaminen alihankinnan avulla usein johtaa laadun heikkenemi-

seen. Syynä tähän on ollut se, että alihankkijat ovat edelleen ulkoistaneet omat 
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palvelunsa Itä-Euroopan maihin, joissa taas palvelun tuottavilla toimistoilla ei 

muusta osaamisesta huolimatta kuitenkaan ole ollut riittävää tietotaitoa kylmästä 

ja jäistä. 

4.4.3 Jakelukanavat 

Konferenssit. Messut. Asiakaskäynnit. Esitteet. Kotisivut. Videoneuvottelut. Sosi-

aalinen media. Henkilökohtaiset suhteet  

Arctic Offshore Management voidaan jakaa kahteen osaan: viestintään sekä suo-

raan kontaktiin. Kuten aiemmassa (luku 4.4.2) todettiin on yrityksen asiakassuh-

teilla pitkä historia, ja sen tuottamat projektit ja palveluprosessti ovat usein pitkä-

kestoisia. Kaupat vaativat tiivistä vuorovaikutusta osapuolten välillä ennen lopul-

lisia kauppoja ja myös sen jälkeen. Tämän johdosta tärkein jakelukana jo synty-

neen uuden liiketoiminnan etenemisen kannalta on yhteydenpito asiakkaaseen pu-

helimien, sähköpostien ja videoneuvottelujen kautta sekä tietysti säännölliset face 

to face -asiakaskäynnit. 

Uusien ja nykyisten asiakkaiden tilauskanta perustuu käytännössä samaan kaa-

vaan eli arktiseen osaamiseen ja siitä räätälöityyn pakettiin aina asiakaan tarpeen 

mukaan. Vaikka tilauskanta on samantapainen asiakkaasta riippumatta, on kuiten-

kin asiakaskunta kulttuuritaustalta monimuotoinen. Eritoten uusien asiakkaiden 

kulttuurilliset eroavaisuudet (Kaukoitä) vaativat jatkossa työntekijöiltä yhä pa-

rempia sosiaalisia taitoja ja eri kulttuurien tuntemusta. 

Konferensseissa ja messuissa käynnin tärkeys tuli palavereissa moneen kertaan 

mainituksi kuin myös käyntien kustannusten laajuus jota käsitellään myöhemmin 

tarkemmin kustannusrakenteessa. Molemmat tapahtumat ovat tehokas markki-

noinnin jakelukanava, joissa pystytään lähestymään helposti oikeata kohderyh-

mää. Yhtenä esimerkkinä on Aker Arcticin järjestämä Arctic Passion Seminars jo-

ta on pidetty säännöllisesti vuosittain joka maaliskuussa vuodesta 2006 saakka. 

Seminaarissa esitelmöi lukuisa määrä asiantuntijoita suurista öljy- ja kaasuyhtiöis-

tä, laivanrakennusyrityksistä, luokituslaitoksista ja muista meriteollisuuteen liitty-



60 

 

 

vistä sidosryhmistä. Seminaarin avulla Aker Arctic on pystynyt erottautumaan 

kilpailijoistaan.  

Henkilökohtaiset suhteet ja eritoten suhteet venäläisiin ovat yrityksen jakelukana-

vista se vahvin ja tuottoisin. Tässä piilee kuitenkin riski. Vanhat venäläiset kon-

taktit, jotka perustuvat vanhoihin kauppasuhteisiin, saattavat heikentyä kun yri-

tyksestä jää vanhoja työntekijöitä eläkkeelle. Lisäksi mahdollinen Ukrainan krii-

sin laajentuminen vaikeuttaa jatkossa nykyisten ja uusien työntekijöiden ja venä-

läisten kontaktien syntymistä.  

4.4.4 Asiakassuhteet 

Henkilökohtaiset asiakassuhteet 

Edellisessä (luku 4.4.3) kerrottiin alustavasti kuinka merkittäviä henkilökohtaiset 

suhteet ovat jakelukanaville.  Tässä kappaleessa tarkennetaan syvemmin yrityksen 

henkilökohtaisten suhteiden taustoja, jotta lukija ymmärtäisi paremmin suomalai-

sen meriteollisuuden perinteisiä toimintatapoja.  

Maaliskuussa 2015 pidetyssä Canvas-palaverissa kerrottiin henkilökohtaisten suh-

teiden merkitys seuraavan esimerkin kautta; 

”Vanha työskentely on se mikä auttaa! Jos olet pystynyt aikaisemmin pitämään 

lupauksen se näkyy, esim. asiakkaan edellinen jäänmurtaja hajosi merellä, Akeril-

ta tuli suoraan ohjeistusta tilanteen selvittämiseksi, eikä ensimmäinen kysymys ol-

lut asiakaan pankkitilin numero” 

Kymmenen vuotta tästä em. tapauksesta tulee samaiselta asiakkaalta suuri tilaus, 

joka perustuu aiempaan yrityksen tuottamaan hyvään palveluun ja hyviin henkilö-

kohtaisiin asiakassuhteisiin, joilla tarkoitetaan suhteita yleisellä tasolla. Suhteilla 

yleisellä tasolla tarkoitetaan tässä tapauksessa pitkän aikavälin keskinäisestä kans-

sakäymisestä syntynyttä luottamusta. On saavutettu luottamus, jossa asiakas pys-

tyy tilaamaan hyvinkin suuren tilauksen kevyillä perusteilla. Asiakkaan ei tarvitse 
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viedä omassa organisaatiossa prosessia ”pitkän rummutuksen kautta läpi”, eikä 

myös kilpailuttaa samalla tavoin kuin uuden palveluntuottajan kanssa. 

4.4.5 Tulovirrat 

Suunnittelu.  Jäämallinnus. Lisensointi. 

Tulovirrat  AOM:ssa tulevat seuraamaan yhtiön nykyistä tulovirtarakenteen omi-

naispiirrettä, joka on suorituskyvyn takuu. Takaaminen tarkoittaa esim. laivan-

suunnittelussa pitkäaikaista suunnittelutyötä, jonka jälkeen tapahtuu itse laivan 

rakentaminen ja rakentamisen jälkeen vielä testeihin osallistumista. Periaatteessa 

tämä lähentelee telakan antamaa takuuprosessia. Tämä merkitsee sitä, että maksut 

tulevat vasta kun suorituskyky on oikeasti taattu. 

AOM:n suorat tulovirrat syntyvät suunnittelusta, jäämallinnuksesta ja näiden em. 

asioiden lisensoinneista. Suunnittelulla (operational plans) tarkoitetaan offshore-

toimintoihin liittyviä operatiivisia ohjeistuksia. Operational plan palvelu sisältää 

esim. laivakohtaisen ohjeistuksen jäävuorien hinauksesta, jäänmurtamista tarvitta-

vasta tiedosta (jään paksuus/kovuus, jäävuorten muodot, koko, liike ja havaitta-

vuus merenpinnan alla/päällä).  Lisäksi kokonaisvaltaisemmalla ohjeistuksella 

(operational review) tarkoitetaan tietoa likimain kaikesta oleellisesta Arktisten 

alueiden turvalliseen toimintaan liittyvästä tiedosta kuten esim. jäänmurtajien lu-

kumäärä, öljyntorjuntakalustosta ja muista oheistoiminnoista kuten esim. asian-

tuntijapalveluista (sää/jäätieto, navigointi) ja tarvittavista riskianalyyseistä vaaro-

jen, onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi.  

Operatiivinen toiminta pystytään myös demonstroimaan asiakkaalle mallikokei-

den kautta. Demonstroidut mallikokeet pystytään räätälöimään myös muille asi-

akkaille. Yrityksen nykyisiä mallikokeita on jo tuotteistettu onnistuneesti, jonka 

johdosta samat telakat ostavat samoja standardipaketteja. Näitä kokonaisuuksia 

tuotetaan noin kymmenkunta vuodessa. 
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Lisensointi on myös jatkossa vahva tulovirta. Aiemmin Aker Arcticin ongelmana 

on ollut lisenssien kertaluontoisuus koska ne ovat liittyneet vain yhteen kerta-

luotoiseen projektiin. Arctic Offshore Managementissa tuotepalvelukonseptissa 

on kuitenkin mahdollisuus huomattavasti pidempiaikaisiin lisensointituloihin. 

4.4.6 Avainresurssit 

Oma jäälaboratorio ja järjestelmät. Arkistot. Ihmiset & kontaktirekisterit 

Avainresurssit kuvaavat niitä voimavaroja, jotka mahdollistavat liiketoimintamal-

lin käyttöön ottamista. Aker Arcticin oma jäälaboratorio ja siihen liittyvät järjes-

telmät, laitteistot ovat yrityksen tukipilareita. Jäälaboratoriossa tapahtuva suunnit-

telu ja kehitystyö takaavat yritykselle mahdollisuuden olla myös tulevaisuudessa 

edelläkävijänä uusien arktisten innovaatioiden syntymisessä. Jäälaboratorio tuo 

asiakkaan silmissä tuotteelle tarvittavan uskottavuuden ja takuun ja mahdollistaa 

prosessin nopean aikataulun, koska kaikki prosessin vaiheet (suunnittelu, laivan 

pienoismallin rakentamista, jääolosuhteet ja tulosten analysointi) tapahtuu samo-

jen seinien sisäpuolella.  

Arkistoilla tarkoitetaan vanhojen projektien arkistoa. Kaikki tehdyt projektit on 

kattavasti tallennettu ja dokumentoitu vuodesta 1969 saakka. Näillä tallenteilla ja 

dokumenteilla on myös iso osa AOM brändin luomisessa. On hyvä että uudella 

palvelutuotekonseptilla on tarjota asiakkaalle peruutuspeili yrityksen aiemmista 

palveluista. Lisäksi yrityksen omasta näkökulmasta on hyvä että tietynlaiset lap-

sen ensiaskeleet on otettu ja mahdollisesti opittu aiemmista virheistä. 

Henkilöstö ja henkilöstön osaaminen sekä kontaktirekisteri ovat tässä kuten muis-

sakin vastaavissa palveluissa tärkeä resurssi, jonka painoarvoa ei kuitenkaan riit-

tävästi huomioida. Ilman osaavaa henkilöstöä ei uudella liiketoimintamallilla ole 

mahdollisuutta menestyä.  
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4.4.7 Avaintoiminnot 

Messut, Konferenssit. Asiakaskäynnit 

Avaintoiminnoilla tarkoitetaan yrityksen toimintoja, jotka ovat välttämättömiä 

AOM liiketoimintamallin toimimisen kannalta. Kansainväliset offshore-messut ja 

konferenssit ovat liiketoimintakonseptin alkuvaiheessa tärkein asiakashankinta-

toiminto. Näiden kautta tavoitetaan olevassa olevat markkinat ja luodaan uusia 

asiakassuhteita.  Yrityksenä Aker Arctic antaa asiakkaille tietyn mielikuvan lai-

vanrakennussuunnittelijana, joten AOM uutena konseptina on tuntematon. Tämä 

johdosta eritoten konferensseihin osallistuvilla henkilöstöllä on mahdollisuus lu-

ennoidessaan laivansuunnittelusta tuoda asiakkaille esille laajempi ja tarkempi 

kuvaus muista palveluista. Messuilla esitteiden ja muiden oheismateriaalin kautta 

voidaan myös herättää asiakkaiden uteliaisuus uutta palvelutuotekonseptia koh-

taan.  

Uusien asiakkaiden kiinnostuessa konseptista on asiakaskäynneillä suuri merkitys. 

Tämä face to face -tapaaminen tulee olemaan jatkossa merkittävä mutta välttämä-

tön kuluerä. On selvää että nykyiset videopuheluneuvottelu järjestelmät vähentä-

vät asiakaskäyntien määrää mutta monissa öljy- ja kaasuteollisuuden maissa on 

vielä vahvasti voimassa käytäntö henkilökohtaisista tapaamisista. Eritoten arabi-

kulttuureissa arvostetaan palveluntarjoajan läsnäoloa tärkeissä päätöksissä. Lisäk-

si on vaikeata pärjätä arabimaissa jos ei tunne riittävästi tärkeitä henkilöitä.  

Saavuttaessa riittävät kontaktit kohdemaan vaikuttajiin ja päättäjiin on asioiden 

eteneminen huomattavasti jouhevampaa. Myös pohjoisamerikkalainen yrityskult-

tuuri korkeasta teknologiasta huolimatta suorastaan vaatii tuotteen tarjoajan henki-

löstön, jopa kokonaisen osaston perustamista paikanpäälle. Aasialainen yritys-

maailma seuraa samoja periaatteita. Tässä kohtaa tuleekin vastaan tilanne, jossa 

on mietittävä tarkkaan uuden yksikön tai osaston perustamista asiakkaan kohde-

maahan, taikka perustettava kohdemaahan uusi yritys, jossa työntekijöinä paikalli-

set osaajat valmiiden asiakaskontaktien kanssa. Vetovastuu projektien onnistumi-
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sesta täytyy kuitenkin säilyä omissa käsissä, jottei yrityksen maailmanlaajuinen 

brändiarvo heikkene epäammattimaisissa käsissä.  

4.4.8 Yhteistyökumppanit 

Operaattorit. Viranomaiset. Insinööritoimistot. Valtiolliset hankkeet, Laitetoimit-

tajat. Konsultit 

Yhteistyökumppaneilla tarkoitetaan niitä yhteistyökumppaneita, jotka mahdollis-

tavat liiketoimintamallin toiminnot. Käytännössä puhutaan yrityksen ulkopuolisis-

ta resursseista, joita yrityksellä itsellä ei ole. Operaattorit, jotka tässä tapauksessa 

voisivat olla koti- ja ulkomaalaisia varustamoja. Kotimaisesta varustamoista pääl-

limmäisenä olisi yhteistyökumppanuus Arctia Shipping Oy:n kanssa. Arctia ei ole 

aiemmin ollut osana  Aker Arcticin AOM:n tyyppisessä toimituspaketissa  vaan 

Arctia on tehnyt ominaan ice management toimintaa. AOM tuotepalvelukonsepti 

tarvitsisi juuri strategisen yhteistyön Arctian tyyppisen yrityksen kanssa, jonka 

jää/monitoimimurtajilla jalkautettaisiin paremmin AOM:n tarjoama palvelu. Ta-

vallaan tässä kumppanuudessa olisi kyse toisiaan täydentävästä yhteistyöstä kil-

pailijansa kanssa, jonka tuloksena syntyisi uutta liiketoimintaa.  Muita mahdollisia 

suomalaisia osaajia olisi esim. Arno Keinosen (AKAC Inc.) konsultointiyritys, jo-

ka toimii jo valmiiksi Kanadassa. Aker Arctic on ollut jo aiemmin tekemisissä em. 

yrityksen kanssa. Tämän yrityksen maantieteellinen sijainti toisi kumppanuudel-

laan tarvittavat yhteistyöverkostot lähellä arktisten alueiden operatiivista toimin-

taa. 

 

Muu suomalaiset AOM:n liiketoimintamallin mahdollistavia kumppaneita olisivat 

VTT, FMI ja yliopistotason tutkimuslaitokset (matemaattiset laitokset), joiden 

tarve palvelutuotteiden matemaattisina mallintajina on välttämätön Lisäksi jo 

Aker Arcticin valmiit kumppanit kuten konsultti & insinööritoimisto  Elcomatic  

ja Eranti Engineering Oy ovat avainasemassa toimittajien ja ostajien välisessä yh-

teistyössä.   
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4.4.9 Kustannusrakenne 

Myynti ja markkinointi. Henkilöstö. Suunnittelu / tutkimustyö. 

Kulut-osiossa kuvataan kaikki yritykselle kyseisestä liiketoimintamallista koituvat 

kulut. Tällaiseen AOM tyyppiseen kansainvälisen konsultointi palvelun alle voi-

daan käytännössä laittaa kaikki asiakashankintaan liittyvät kulut saman sateenvar-

jon alle.  

 

Myynti eli myyntityö ympäri maailmaa maksaa paljon.  Liiketoimintakonseptin 

tuleva menestys on suhteessa markkinointiosaston matkakuluihin.  Projektikohtai-

nen myyntikulu on käytännössä pieni, mutta yleisedustuskulu suuri, koska yrityk-

sen pienuuden takia on pakko olla näkyvillä konferensseilla ja messuilla. Yritystä 

on aiemmin rasittanut ns. vajaakäynti, jossa keikkoja suhteessa 100% kapasiteetis-

ta paljon alle sadan. 

 

Kaupanteossa on paljon vaihtelua. Tästä yhtenä esimerkkinä on yhtiön aiempi 

Kiina projekti, jossa projektiin liittyvä myynti/tutkimustyö alkoi monta vuotta en-

nen kaupantekoa. Kun kaupat oli tehty, meni neuvotteluissa vielä puoli vuotta li-

sää. Tällöin projektiin tuli huomattavia myyntikuluja vielä kaupanteon jälkeenkin. 

Tämä hetkinen Aker Arcticin kustannusrakenne on laaja. Yritys ei tee pelkkää ice 

managementia eikä pelkkää laivansuunnittelua, vaan yrityksessä tehdään kaikki 

mikä jäähän liittyy ja mitä asiakas haluaa. Uudessa AOM liiketoimintakonseptissa 

on tarkoitus kohdentaa palvelu aiempaa tarkemmin, jolloin markkinoinnin ja 

myynnin kokonaiskustannusrakenne voitaisiin saada pienemmäksi, kuitenkaan ai-

empaa palvelutasoa heikentämättä. Henkilöstön palkat ovat tietysti osa kustannus-

rakennetta. Eritoten uuden konseptin tarvitseva lisähenkilöstön tarve tulee jatkos-

sa rasittamaan kustannusrakennetta. 
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4.4.10 Riskit 

Henkilöstöresurssit.  Sisäinen uskottavuus. Asiakashankinta 

BMC aiempien käyttökokemusten ja näiden tuomien suositusten mukaan on hyvä 

lisätä taulukkoon riskit-osio. Riskitarkastelu otetaan kolmesta näkökulmasta. Ny-

kyisessä Aker Articin toimintamallissa pysytään vahvasti puhtaasti laivansuunnit-

telussa, joka on tietysti järkevää, koska niin vanhat kuin uudetkin tilaukset ovat 

olleet tuottoisia ja koko yrityksen tuottoisan liiketoiminaan perusta. Tämä johdos-

ta mahdollisen AOM liiketoimintakonseptin syntymisen yhtenä riskinä on henki-

löstö resurssit. Kuten aiemmin (luku 3.1) kerrottiin, on yritys saanut kahden uuden 

jäänmurtajan tilauksen. Tämä uusi tilaus syö AOM:n henkilöstöresurssit minimiin 

ja ilman uusien henkilöiden rekrytointia on mahdotonta toteuttaa uutta liiketoi-

mintakonseptia.  

 

Yrityksen nykyinen tilanne syö myös uuden liiketoimintakonseptin sisäistä uskot-

tavuutta. On vaikea saada oma päättävä elin ja henkilöstö vakuuttuneeksi uuden 

tuotepalvelukonseptin menestyksestä, koska uudet jäänmurtajatilaukset tuovat 

tarvittavan vakauden moneksi vuodeksi eteenpäin. Uuden konseptin perustamis-

kustannukset eivät ole kuitenkaan niin merkittäviä, ettei yhtiön strategiasta vas-

taavan johdon kannattaisi panostaa laajemmin myös tulevaisuuteen ja investoida 

uuteen osastoon. 

 

Asiakashankinta yhtenä vallitsevasta riskistä syntyy yrityksessä vallitsevasta asi-

antuntijaorganisaatiokulttuurista. Tässä kulttuurissa käytännössä odotetaan milloin 

kyselyt tulevat asiakkaalta, eikä välttämättä olla kovinkaan oma-aloitteisia asia-

kashankinnan (myynnin ja markkinoinnin) suhteen.  Tämä on myös johtanut sii-

hen että yrityksen asiantuntijat valikoivat asiakaskyselyistä sen minkä katsovat 

sopivan yrityksen imagoon. Tämän johdosta mahdolliset uudet kannattavat liike-

toimintamahdollisuudet jäävät havaitsematta.     
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5. POHDINTA 

5.1 Tutkimustulosten tarkastelu 

Verrattaessa tutkimustuloksia Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen julkaisuun Arktisen meriteknologian ennakointi: Uudenmaan pk-yritysten 

näkökulmasta (Myllylä 2013) ja siinä toteutettavaksi esitetyt hankkeet ”Hard” ja 

”Medium” voidaan hyvin sanoa, että tutkimukseni tulokset seurasivat samoja lin-

joja, jossa yrityksen strategia vaatii päätöksiä laajalla rintamalla ja ”isännän otet-

ta” (muun muassa valtion) ja investointeja esim. offshore-koulutuksen kehittämi-

seksi niin yrityksissä kuin yliopistoissa ja offshore-projektiosaamisen vahvista-

mista. Lisäksi hankkeen tuloksessa korostettiin arktisen meriteknologian jäämalli-

laboratorion merkityksen kasvattamista suuremmaksi ja kansainväliseksi ja jää-

management toiminnan koulutusta ja simulaattoria.   

Tarkastellessa Turun kauppakorkeakoulun Elinkaariajattelu ja -liiketoiminta 

Suomen meriteollisuudessa – haasteita ja mahdollisuuksia yrityksille (Elo ja Sau-

rama, 2013) tutkimustuloksia, jossa yrityksen johdolle oli haasteellista meriteolli-

suudessa tuotettujen palveluiden ja tuotteiden elinkaariajattelu, sillä meriteolli-

suudessa arvoa luodaan yhdessä erilaisten partnereiden kanssa. Tällöin kokonais-

kuvan hahmottaminen ja verkoston toimintaan puuttuminen on hankalaa sekä tek-

nisesti, hallinnollisesti, juridisesti että johtamisen kannalta. Juuri näitä em. ongel-

mia tukevat tutkimuksen tulokset, jossa myös oli selvästi havaittavissa yrityksen 

lukuisten palveluiden kompleksisuuden aiheuttama kokonaiskuvan hämärtyminen.   

Verrattaessa Aker Arcticilla tehtyyn Tekes 2014 hakemukseen on tutkimukseni 

tuloksissa nähtävissä samat uuden liiketoiminnan riskit.  Ensinnäkin yrityksen on 

selkeytettävä tämän hetkisiä lukuisia palveluita yhden sateenkaaren alle. Tällöin 

saadaan nykyisille ja uusille asiakkaille tämän hetkiset ja uudet palvelut tehok-

kaammin markkinoitua ja hinnoiteltua. Toiseksi tutkimukseni tuloksissa on myös 

nähtävissä ongelmana nykyisten avainresurssien kuten mallikoelaitoksen ja henki-

löstön mahdollisuudet mukautua uuteen liiketoimintakonseptiin. Tutkimukseni tu-

loksissa on kuitenkin nähtävissä syvemmin yrityksen sisäinen toimintaympäristö, 
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jossa asiantuntijamainen yrityskulttuuri ja valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen 

Teollisuussijoitus Oy:n 66% omistuksen tuoma ”turvallinen olotila” jarruttavat 

uusien liiketoimintakonseptien syntymistä. 

Aker Arctic organisaationa ei välttämättä täytä aivan kaikkia Schumpeterin näke-

myksiä, mutta tietyllä tavalla yrityksen tarjoamat monet eri palvelut hakevat juuri 

tuota dynaamista asemaa markkinoilla. Tätä kuvastaa yrityksen johdon pyrkimys 

jatkuvasti tunnistaa ilmassa leijuvat mahdollisuudet ja iskeä niihin kiinni muita 

nopeammin. Kuitenkaan tämä johdon strategia ei ole jalkautunut operatiiviselle 

tasolle vaan yrityksessä vallitsee ns. asiantuntijamainen yrityskulttuuri, jossa odo-

tetaan asiakkaiden kertovan tarpeistaan, eikä niinkään olla itse aktiivisena osapuo-

lena tarjoamassa asiakkaalle jotakin mitä se ei vielä välttämättä itse huomaa tar-

vitsevansa. Tämän johdosta uusi AOM- tuotepalvelukonsepti tarvitsee jatkossa 

työntekijöitä, joilla on enemmän yrittäjämäistä asennetta ja toimintatapaa. Yrittä-

jämäistä asennetta voi luonnehtia esim. aktiiviseksi toimijuudeksi ja vastuullisuu-

deksi, näköalojen hahmottamiseksi ja uusien vaihtoehtojen ja ideoiden luomiseksi 

ja löytämiseksi. Tämä ei tarkoita vanhojen työntekijöiden irtisanomista vaan joh-

don antaman tuen myötä tehdä ja ajatella enemmän itsenäisesti. Yrityksessä on jo 

liukuva työaika ja mahdollisuus etäpäiviin, jotka ovat hyvä askel oikeaan suun-

taan, mutta tämän lisäksi on keksittävä uusia luovuuden työkaluja.          

Monopoly-näkemykseen ei uudella Arctic Offshore Management liikepalvelukon-

septilla kannata ryhtyä. Konseptin tuodessa yritykselle lisäarvoa on palvelun kes-

kityttävä enemmän avoimempaan organisaatioon, jossa voidaan käyttää esim. li-

säarvoverkostoa. Santalaisen (2009, 131-132) mukaan ”yritykselle on tärkeämpää 

luoda lisäarvoverkosto, jossa yritys voi moninkertaistaa käytettävissä olevien re-

surssien määrää hyödyntämällä ulkopuolista lisäarvoverkostoa. Lisäarvoverkosto 

monipuolistaa asiakkaalle tarjottavaa kokonaisratkaisua”. Monopoly asetelma, 

jossa tehdään esteinä nykyisille kuin uusille kilpaileville yrityksille ei tee kuin 

eristäytyneemmän ja vähemmän innovatiivisen yrityksen. 
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Ricardian Rents näkemyksessä keskitytään ydinpätevyyksiin eli siihen mitä orga-

nisaatiossa osataan hyvin, sekä ydinprosesseihin, jotka organisaatio tekee hyvin. 

Kamenskyn (2004, s. 275) mukaan ydinpätevyyksien oikea tunnistaminen on erit-

täin vaativaa ja liiketoimintojen tarpeet muuttuvat ajan myötä niinpä ydinpäte-

vyydet tulisi tunnistaa ja kyseenalaistaa jatkuvasti. Tämä näkemys on myös uuden 

liiketoimintakonseptin kannattavuuden elinehto. AOM liiketoimintakonsepti on 

itsessään suhteellisen helposti kilpailijoiden kopioitavissa mutta laajentamalla ny-

kyisten resurssien käyttötarkoitusta voidaan vähentää muiden plagiointia.  

RBV ja Schupeterian ovat AOM:n keskeisiä strategiakoulukuntia, joilla luodaan 

lähtökohdat parempien tuottojen saavuttamiseksi uudessa tuotepalvelukonseptissa. 

Ylivoittojen suurimpana lähteenä tulevaisuudessa voidaan nähdä johdon uusi stra-

tegia, jossa pyritään kannustamaan työntekijöitä enemmän yrittäjämäiseen ajatte-

lutapaan. Tämä strateginen suuntaus myös mahdollistaisi mahdollisuuden avoi-

mempaan innovaation, jossa perusajatuksena on ”kaikki pätevyys ei pesi meillä - 

etsi tavat hyödyntää pätevyyttä laajemmin”. Tämä strategia tarvitsee vielä kuiten-

kin yrityksen johdolta huomattavaa strategista uutta ajattelusuuntaa.  

Onko uudella AOM:lla asiakaslähtöinen toimintatapa? Tämän kysymyksen selvit-

tämiseksi on hyvä tarkastella lähemmin yrityksen aiempia toimintatapoja ja fakto-

ja. Tähän voidaan lähestyä Lindroosin ja Lohiveden (2004, s. 64-67) yritykselle 

esittämien asiakaspalvelulähtöisten toimintatapa seuraavien kysymysten kautta. 

Jos vastaus näihin kysymyksiin etupäässä kyllä, on kyse asiakaslähtöisestä toimin-

tatavasta. 

o Tunnetaanko asiakkaan nykyiset ja tulevat tarpeet hyvin? 

o Pystytäänkö synnyttämään uusia tunnistamattomia tarpeita asiak-

kaille? 

o Onko tiivistä yhteistyötä tärkeimpien asiakkaiden kanssa, esimer-

kiksi partnership- yhteistyötä 

o Pystytäänkö luomaan asiakkaille oleellista lisäarvoa erilaisilla 

täydentävillä palveluilla, joko itse tai kumppaneiden avulla? 

o Onko asiakasuskollisuus korkealla tasolla? 
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Yrityksessä tunnetaan asiakaan tarpeet, koska asiakas on ne itse kertonut. Mutta 

asiakkaalle tunnistamattomia tarpeita yritys ei vielä pysty löytämään.   Uusi tuote-

palvelukonsepti voisi kuitenkin olla se puuttuva osa yrityksen strategiaa, jolla 

tunnistamattomia tarpeita voitaisiin pyrkiä löytämään ja tarjoamaan niihin ratkai-

suja.  

Miten sitten partnership-yhteistyö? Yrityksessä pyritään hyvin panostamaan tähän 

yhteistyöhön, jossa tiiviimpi kanssakäyminen tärkeimpien asiakkaiden kanssa on 

riittävän vahvaa. Kuitenkin jotta yrityksessä pystyttäisiin luomaan lisäarvoa asi-

akkaille täydentävien palveluiden kautta, on nykyisiä palveluita tarkemmin määri-

tettävä ja niiden kompleksisuutta vähennettävä.  

Itse asiakasuskollisuus on kyllä yrityksessä erittäin korkealla tasolla, voidaan jopa 

sanoa että se on koko tämän meriteollisuus osa-alueen kivijalka. Käytännössä 

kaikki uudet tilaukset perustuvat pitkiin henkilökohtaisiin suhteisiin itäisen naapu-

rimme kanssa. 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Diplomityöni tutkittava ilmiö oli selkeästi uuden palvelutuotekonseptin liiketoi-

mintamahdollisuuksien kartoittaminen. Työni soveltui hyvin laadulliseen tutki-

mukseen (luku 1.3). Tutkimusaineiston hankinnassa käytin palavereista ja neuvot-

teluista saatuja materiaaleja koskien uutta konseptia ja lisäksi Business Model 

Canvas -palaverista saatua äänimateriaalia. Tämän lisäksi käytin teoriasidonnaista 

analyysiä, jonka kokemukset liiketoimintakonseption suunnitteluvaiheista ja tut-

kimuksen teoria voitaisiin yhdistää analysoinneissa käytettyihin havaintoihin.  

Tutkimuksen aineistoon ja sen pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin pitää suhtautua 

jokseenkin kriittisesti, koska tutkimuksen teoria rakentamiseen käytetty kirjallinen 

aineisto, analyysit eivät välttämättä kuvaa riittävän selkeästi meriteollisuudessa ja 

eritoten arktisen offshore-teollisuuden sisällä tapahtuvaa liiketoimintaa, jossa 

henkilökohtaisen pitkät suhteet ovat avainasemassa. 
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Tutkimuksen uskottavuuden ja siirrettävyyden parantamiseksi olisi ollut varmasti 

hyvä saada haastatteluja muista samankaltaisista offshore-palveluyrityksistä. Näin 

ei kuitenkaan kyetty tekemään, koska yritykset sijaitsevat ulkomailla eikä talou-

dellisia resursseja matkojen järjestelemiseen ollut.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Uusi AOM-liiketoimintakonsepti on suhteellisen helposti jäljiteltävissä. Kuitenkin 

osaava johto, kokemus, sitoutunut henkilöstö ja eritoten oma mallilaitos takaa uu-

delle konseptille tarvittavat ydinpätevyydet ja resurssit, joilla saavutetaan kilpai-

luetu. Lisäksi taloudellinen resurssi, jossa valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen 

Teollisuussijoitus Oy omistaa yrityksestä 66% antaa yritykselle lisää pelivaraa 

kilpailukentällä. Kuitenkaan ydinpätevyyksien ja resurssien tuomaa kilpailuetua ei 

voida saavuttaa, jollei esim. mallilaitosta kyetä aggressiivisemmin markkinoimaan 

asiakkaille olennaisena osana uutta tuotepalvelukonseptia.   

Uuden tuotepalvelukonseptin onnistuminen vaatii johdolta strategiamuutosta niin 

ulkoa kuin sisältä käsin. Uudessa strategiassa on lisättävä painoarvoa asiakasläh-

töisten tunnistamattomien tarpeiden havaitsemiseksi ja uuden liiketoimintakon-

septin onnistumisen tarpeiden myötä on nykyiset ydinpätevyydet tunnistettava ja 

kyseenalaistettava jatkuvasti. Lisäksi yrityksen nykyinen asiatuntijamainen yri-

tyskulttuuri on muutettava enemmän yrittäjämäiseksi ilmapiiriksi, jossa nykyistä 

luovemmalla työskentelytavalla kyetään aikaisemmat rutiinit rikkomaan ja siten 

uusien mahdollisuuksien kautta kyetään kehittymään niin yksilö- kuin yritystasol-

la.  

 

 

 

 



 

 

LÄHTEET 

Ahokangas, P. &  Pihkala, T. 2002. Kansainvälistyvä yritys. Helsinki: Edita Prima 

Oy.  

Eskola, J. & Suonranta, J. 2008. Johdatusta laadulliseen tutkimukseen 8. painos 

(1.p.1998). Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy 

Jahns, C. & Moser, R. 2006. Strategic Purchasing and Supply Management: A 

Strategy-Based Selection of  Suppliers.[verkkodokumentti].[viitattu 15.2.2015]. 

Saatavissa: 

https://books.google.fi/books?id=_WbLlKk_xmkC&printsec=frontcover&hl=fi&s

ource=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Kamensky, M. 2004. Strateginen johtaminen. painos.7. Jyväskylä: Gummerus 

Kirjapaino Oy. 

Kamensky, M. 2008. Strateginen johtaminen – menestyksen timantti. Helsinki: 

Talentum Media Oy.  

Kamensky, M. 2015. Menestyksen timantti. Helsinki: Talentum Media Oy.. 

Kylmä J. & Juvakka T. 2007. Laadullinen terveystutkimus. Tampere: Edita. 

Lindroos, J-E. & Lohivesi, K. 2004. Onnistu Strategiassa. Juva: WS Bookwell 

OY  

Pihkala, T. & Vesalainen, J. 1999. Mahdollisuus, visio ja innovaatio uuden liike-

toiminnan taustalla. Kirjassa Pekka Lehtonen (toim.). Strateginen Yrittäjyys.    

Helsinki: Kauppakamari. 

Santalainen, T. 2005. Strateginen ajattelu. Jyväskylä: Gummerrus Kirjapaino OY.   

Santalainen, T. 2009. Strateginen ajattelu & toiminta. Hämeenlinna: Kariston Kir-

japaino OY.   

Kim, W.C. & Maubourgne, R. 2005. Sinisen meren strategia. Jyväskylä: Gum-

merrus Kirjapaino Oy. 

Metsämuuronen, J. 2005. Kokeellisen tutkimuksen perusteet ihmistieteissä, Hel-

sinki: International Methelp. 



 

 

Osterwalder, A. &  Pigneyr, Y. 2010. Business Model Generation: A Handbook 

for Visionaries, Game Changers, and Challengers, New Jersey, USA: Wiley & 

Sons.  

Porter, ME. 2008. The Five Competive Forces That Shape Strategy ,Harvard 

Business Review. 86, 1. [verkkodokumentti].[viitattu 25.2.2015]. Saatavissa: 

http://www.exed.hbs.edu/assets/documents/hbr-shape-strategy.pdf 

Rothaermel, F. T. 2012. Strategic Management: Concepts and Cases. McGraw-

Hill/Irwin.[verkkoviitattu].[viitattu 13.3.2015] Saatavissa: 

http://www.amazon.com/Strategic-Management-Concepts-Frank-

Rothaermel/dp/0077324455 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2006. 1.-4 painos, Laadullinen tutkimus ja sisällönana-

lyysi. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

Uusitalo, H. 1995. Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan 2. 

painos. Porvoo: WSOY 

Vilkka, H. 2006. Tutki ja Havainnoi. Helsinki: Tammi 

Hankkeet: 

Kiili, R., Rantanen, I. 2014,  Offpos Aker Arctic. Tekes hakemus 

Opinnäytteet:  

Koski H, 2015. Business Model Canvasin soveltuvuus Liiketoiminnan Suunnitte-

luvaiheess, Diplomityö. Tampereen Teknillinen Yliopisto, Tuotantotalouden kou-

lutusohjelma. 

Johannessen, K. 2010. Ice Management in Arctic Offshore Operations and Field, 

Developments Thesis for the degree of philosophiae doctor, Norwegian Universi-

ty of Science and Technology, Faculty of Engineering Science and Technology 

Deparment of Civil and Transport Engineering.  

 

 

 

 

 

http://www.exed.hbs.edu/assets/documents/hbr-shape-strategy.pdf


 

 

Julkaisut 

Myllylä, Y. 2013. Arktisen meriteknologian ennakointi: Uudenmaan pk-yritysten 

näkökulmasta, Helsinki: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Elo, M. &  Saurama, A. 2013. Elinkaariajattelu ja -liiketoiminta Suomen meriteol-

lisuudessa – haasteita ja mahdollisuuksia yrityksille Turun kauppakorkeakoulu - 

CCR - Centre for Collaborative Research CCR - Centre for Collaborative Re-

search E2/2013 2013-09-18 

Arnio, K., Kärnä, J., Mäkinen, P.,Mitts, H., Ollonquist, P.,  Pihkala, T., Riihonen, 

s. 2007. Puutuotealan uudet liiketoimintakonseptit käsitteitä, toimintamalleja ja 

kehittämisehdotuksia. Vaasan Yliopisto, Levon instituutti, Tutkimusraportti. 

Konferenssiesitelmät: 

Wilkman, G. 2014. Arktisen meriteknologian mahdollisuudet Suomessa – offsho-

re toiminta. Merenkulku tutuksi: Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, 

Oulu 28.08.2014. 

Lehtiartikkelit:  

Tervola, J. 2014. Mikrosatelliitit toimittavat jäätietoa tunnin viiveellä. Tekniikka 

& Talous, N:o 32. s. 2-3 

Mainio, T. 2015. USA haluaa öljyntorjuntakalustoa Suomesta. Helsingin Sano-

mat, viikko 13, N:o 83 (4171) s. A11.        

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 1. 

 

 

 

 

  



 

 

LIITE 2. 

The Business Model Canvas palaveri maaliskuu 2015 

The original Business Model Generation canvas by Alex Osterwalder 

 

Value Propositions 
What value do we deliver to the customer? 

 

Luodaan yritystarpeet asiakkaille - ymmärretään, tiedetään paremmin olosuhteet missä 

asiakas toimii - valistetaan asiakasta 

Kuuntelemme asiakasta 

Annetaan suorituskyvyn takuu "laivoille" 

Pyritään pitämään kiinni sovituista asioista aikatauluista ja vielä tehdään oikeasti se mitä 

luvataan/myydään "suomalainen kulttuuri" 

Eikä niin kuten ulkomailla: jossa jotain myydään eikä ole edes tarkoitus tehdä kaikkea lu-

vattua - saatiin kauppa kiinni - asiakas tyytyväinen - kuin edes puolet tästä luvatusta 

Me tingimme vaikka omasta katteesta tarvittaessa 

Pystytään tekemään luokituslaitokselle valmiit kuvat, mallit ja kohdemaan ministeriölle ice 

Management planit jotka menevät läpi 

Akerin tekemien kokonaissuunnitelmien kautta - vähennetään onnettomuusriskiä 

Pystytään viemään todentaminen normaalia suunnittelmaa pidemmälle - jos vain asiakkaal-

la on rahaa - mallikokeitten "full scale" kautta ajaa tulevat operaatio 

Tunnetaan laajasti aluksien operointikyky, talvimerenkulun vaatimukset 

Enemmän rahaa asiakkaalle kannattavamman, tehokkaamman, turvallisen toiminnan kautta 

Todettu turvallisuus jääoperaatiossa 

Pidetään se mitä luvataan, eikä luvata liikoja, asiakas on tyytyväinen siihen mitä luvataan 

ja jos pystyt antamaan jotain vielä palvelun päälle niin aina parempi 
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Customers Segments 
Who are we creating value for? 

 

Öljy ja kaasuyhtiöt, kaivosyhtiöt (periaatteessa tuotannon alkulähteessä), operaattorit (va-

rustamot), telakat, luokituslaitokset, laitetoimittajat, epc contractorit erilaiset valtiolliset 

elimet 

 

Key Partners 
Who are our Key Partners 

 

Varustamot, operaattorit, viranomaiset, tutkimuslaitokset, insinööritoimistot, valtiolliset 

hankkeet, laitetoimittajat 

Norjalaiset öljy-yhtiöt (porarit) 

Suomalaiset osaajat: Arno Keinonen (AKAC), VTT, FMI, yliopiston matemaattiset laitok-

set (mallintajat), Ilmatieteenlaitos, ERANTI, AKAAC, ELOMATIC, "taitavat eläkeläiset, 

konsultit" 

 

Key Activities 
What Key Activities do our Value Propositions require 

 

Asiakaskäynnit 

Messut, konferenssit esim. vuosittainen Arctic Passion Seminar (esitelmöimässä, puhu-

massa) 

 

Key Resources 
What Key Resources do our Value Propositions Require 

 

Oma jäälaboratorio ja järjestelmät 

Arkisto ja ihmiset, kontaktirekisterit 
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Cost Structure 
What are the important costs inherent in our business model? 

 

Iso variaatio kaupanteossa esim. Kiinan projekti - tutkimustyö alkanut monta vuotta ennen 

- neuvotteluissa meni puoli vuotta vielä sen jälkeen kun yritys oli valittu - projektin myyn-

tikulut vielä kaupan teon jälkeen 

Projektikohtainen myyntikulu pieni - yleisedustuskulu suuri - pakko olla näkyvillä koska 

pieni firma 

Yrityksen palvelut: ei pelkkä ice management plan eikä pelkkä laivasuunnittelu, vaan teh-

dään kaikki mikä jäähän liittyy - kustannusrakenne laaja 

Per projekti per kauppa myyntityö kohdistettu projektille on hyvin pieni, mutta myynnin 

yleiskuva on todella mittava - ollaan paljon konferensseissa ja messuilla monen henkiön 

voimin läsnä - ei kohdistu mihinkään - yleistä markkinointikulua 

Konferenssikulut 

Henkilöstön palkat 

Vajaakäynti, keikkoja on suhteessa 100% kapasiteetista paljon alle sadan 

Myyntityö iso kuluerä, matkat maailmalla 

 

Customer Relationships 
What type of relationships do our Customer Segments expect? 

 

Esitteet, vuosiseminaarit, weppisivut, twitterit, pitkät henkilökohtaiset suhteet, meriteolli-

suuden pienet piirit "henkilökohtaiset suhteet" 

Asiantuntijatyö - keskustelut - eri osapuolien kanssa esim. öljy-yhtiöt, laivanomistajat, 

telakat 
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Channels 
How do we reach our Customer Segments? 

 

Vanha työskentely on se mikä auttaa, jos olet pystynyt aikaisemmin pitämään lupauksen - 

se näkyy - esim. asiakkaan edell. jäänmurtaja hajosi merellä, Akerilta tuli ohjeita suoraan, 

eikä ensimmäinen kysymys ollut pankkitilin numero - tämän johdosta 10 vuotta jälkeen-

päin tulee tilaus samaiselta asiakkaalta, johtuen juuri tästä vanhasta palveluksesta 

Henkilökohtaiset suhteet yleisellä tasolla - tietynlainen luottamus asiakkaan puolella, niin 

pystyy tilaamaan hyvinkin kevyillä perusteluilla – prosessia ei tarvitse viedä asiakkaan 

organisaatiossa pitkän rummutuksen läpi – eikä kilpailuttaa samalla tavalla kuin tuntemat-

toman yrityksen kanssa 

Me ei myydä niin että tuote on kuin "maitolitra" helposti todennettavissa / havaittavissa - 

yleensä pystyt itse hahmottamaan mitä ollaan myymässä "paketti" ja miten asiakas pystyy 

hahmottamaan että sopii asiakkaan prosessiin - saattaa olla useita vaiheita - pieniä hommia 

alussa ja sen jälkeen tulee isompia 

Puhelin, sähköposti, face to face 

 

Revenue Streams 
What value are our customers willing to pay for? 

 

Operational review 

Operational plans - laivakohtainen plan, jäävuorien hinaaminen, laivat, jäänrikkominen 

Harjoittelu - simu 

Suunnittelu - general plan 

Mallikoe tuotteistettu, samat telakat kysyvät samoja "standardit" paketteja - n. kymmen-

kunta vuodessa 

Simulaattorit, jäämallinnus 

Lisenssit jatkuvina tuloina - tavallaan kertaluontaisena koska liittyvät yhteen projektiin. 

Laivansuunnittelu takuu suorituskyvystä - maksut tulee vasta kun suorituskyky on oikeasti 

taattu eli pitkäaikasen suunnitelutyön loppumisen jälkeen - kun laivan suunnittelu loppuu 

siitä alkaa rakentaminen - rakentamisen jälkeen tulee vielä testejä, joissa olemme vielä 

mukana - periaatteessa lähentelee telakan takuuta 


