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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisen prosessin kautta pk-yritys 

terveytettiin tilanteessa, jossa yrityksen olemassaolo oli välittömän uhan alla. 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena yrityksen arkistolähteiden 

sekä tutkijalle prosessin aikana kerääntyneen oman aineiston pohjalta. 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa käsiteltiin aiemman tutkimuksen havaintoja 

yrityksen terveyttämisestä 1970-luvulta tähän päivään painottaen terveyttämis-

prosessista esitettyjen erilaisten vaihemallien havaintoja.  

 

Tutkimuksen tuloksena selvitettiin, että kohteena olevan pk-yrityksen terveyttämis-

prosessi oli vaiheittainen. Prosessin kriittiset vaiheet sisälsivät päätöksenteon 

terveyttämisen aloittamisesta,  johtamisen järjestämisestä sekä yrityksen 

toiminnan tehostamisesta. Tutkimuksessa esitettiin malli pk-yrityksen 

terveyttämisprosessin kriittisestä vaiheesta myöhemmän tutkimuksen pohjaksi.  
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The purpose of this study was to analyze, which kind of SME turnaround process 

saved the case firm from the banktrupcy in the situation, where it’s existence was 

threatened. The study was qualitative case analysis based on the firm’s archives 

and the researcher’s own documentation during the case. 

 

The theory section of the study discussed the findings of the previous research 

from the 1970’s to the present and focused on the different phase models of com-

pany turnaround process. 

 

As a result of the study it is obvious, that the SME turnaround process consists of 

different phases and the critical phase of process includes the decision-making of 

the turnaround, turnaround management and retrenchment actions. At the end 

was presented the model of the critical phase of SME turnaround process as a ba-

sis for further research. 
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1. JOHDANTO 

1.1. Tutkimuksen tausta 

Yritys voi joutua taloudellisiin vaikeuksiin useista eri syistä. Tällöin yrityksen johto ja 

viime kädessä omistajat joutuvat muiden sidosryhmien kanssa tilannetta 

tarkasteltuaan tekemään päätöksen, onko yritystoiminnan jatkamiselle edellytyksiä 

vai joudutaanko yritystoiminta lopettamaan konkurssin, liiketoiminnan myymisen tai 

jonkin muun järjestelyn kautta. 

 

Vaikeuksissa olevia yrityksiä tutkittaessa on todettu, että kokoon ja toiminnan 

laajuuteen liittyvistä rajoitteista johtuen pienillä yrityksillä on suurempi taipumus 

epäonnistua kuin suuremmilla yrityksillä (Collet & al. 2014,1). Konkurssin 

vaikutukset yrityksen eri sidosryhmille ovat lähes poikkeuksetta negatiivisia. 

Omistajat menettävät sijoittamansa pääoman ja työntekijät työpaikkansa. 

Rahoittajille ja mahdollisille takaajille syntyy luottotappioita, yhteiskunta menettää 

verotuloja ja tavarantoimittajat asiakkaansa. Yhteiskunnan sosiaalisen hyvinvoinnin 

näkökulmasta erityisesti sellaiset pk-yritykset, joiden perusliiketoiminta on tervettä, 

mutta yritys on joutunut tilapäisiin taloudellisiin vaikeuksiin, kannattaa pyrkiä 

säilyttämään (Collet & al.,2014, 1). 

 

PK-yritysten kansantaloudellinen merkitys on suuri. Euroopan komission mukaan 

pk-yrityksissä luotiin 85% uusista työpaikoista vuosina 2002-2010 (EC Press 

release, 16.11.2012). Suomessa yli 60 % yksityisen sektorin työntekijöistä 

työskentelee pk-yrityksissä ja yhä suuremman osan uusista työpaikoista arvioidaan 

syntyvän pk-yrityksiin. Kuitenkin lähes kolmentuhannen yrityksen toiminta päättyy 

vuosittain konkurssiin (Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit). Lähes kaikki 

konkurssiin päätyneet yritykset ovat pk-yrityksiä. Vaihtoehtona konkurssille ovat 

lähinnä lakisääteisen yrityssaneerausmenettelyn käynnistäminen tai yrityksen 

terveyttäminen yhteistyössä tärkeimpien sidosryhmien kanssa vapaaehtoisen 

saneerausmenettelyn kautta. 
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Yrityssaneerauksella tarkoitetaan tuomioistuimen päätöksen perusteella 

toteutettavaa saneerausmenettelyä, jonka aikana yritykselle luodaan useita vuosia 

kestävä saneerausohjelma. Saneerausohjelmassa sovitaan velkojien kanssa 

maksuohjelmat aiemmille, niin kutsutuille saneerausveloille, mutta lakisääteisellä 

yrityssaneerauksella on kohdeyritykselle myös muita käytännössä näkyviä 

vaikutuksia. Mikäli yrityksellä on asiakaskuntaa julkisella sektorilla, merkittävässä 

osassa julkisia hankintoja on suljettu pois yritykset, jotka ovat yrityssaneeraus-

menettelyssä, ainakin aloilla joilla edellytetään pitkäaikaista toimituskykyä. Samoin 

menettelyllä voi olla vaikutusta yrityksen muihin asiakas-, toimittaja- ja 

rahoittajasuhteisiin. Mikäli lakisääteinen yrityssaneerausprosessi ei sovellu yhtiön 

säilytettävään liiketoimintaan, yleensä käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi 

konkurssille jää yrityksen terveyttäminen yrityksen omaehtoisen prosessin kautta.  

 

Yrityksen terveyttämisellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa prosessia, jonka 

alkupisteessä yritys on tunnistanut taloudellisen aseman heikkenemisen, joka 

johtaa yrityksen olemassaoloa uhkaavaan tilanteeseen. Tällöin yritys päättää 

toteuttaa muutoksen taloudellisen tilanteen parantamiseksi tai olemassaolonsa 

turvaamiseksi. Tutkimuksessa käytetään rinnakkain termejä terveyttämisprosessi ja 

turnaround-prosessi eri muodoissaan kuvaamaan yrityksen taloudelliseen 

terveyttämiseen johtavaa prosessia. Sanaa ”turnaround” käytetään Suomessa 

suorana sitaattilainasanana ainakin rahoittajien ja yritysten johdon keskusteluissa. 

Suomenkielistä termiä ”yrityksen terveyttäminen” käytetään myös yleisesti ainakin 

rahoittajien ja alan kehittämistä ja koulutusta koordinoivan yhdistyksen, TMA 

Finlandin, esityksissä ja keskusteluissa.  

 

Yrityksen turnaround-prosessia on tutkittu 1970-luvulta alkaen, mutta merkittävä 

osa tutkimuksesta on tehty suurista, konsernimuotoisista yhtiöistä koostuvista 

aineistoista. Pienempien yksiköiden tutkimuksissa aineistona on ollut pääosin 

suurempien yritysten yksittäisiä, pienempiä liiketoimintayksiköitä, jotka kooltaan 

asettuvat pk-yrityksen kokorajoihin. Lukumääräisesti suurin osa vakavissa 

taloudellisissa vaikeuksissa olevista yrityksistä on kuitenkin pk-yrityksiä.  
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Aiemman tutkimuksen mukaan terveyttämisprosessiin kuuluu sarja toimenpiteitä, 

joiden tavoitteena on turvata yrityksen taloudellinen tilanne siten, että toiminnan 

jatkuminen sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä turvataan ja varmistetaan 

yrityksen tärkeimpien sidosryhmien tuki prosessille. Eräs turnaround-tutkimuksen 

kannalta olennainen kysymys on, millä tavoin yrityksen turnaround-tilanne 

määritellään, jotta tutkimuksen kohteena on oikea joukko yrityksiä. Terveyttäminen 

on muutosprosessi, jossa on tärkeää huomioida muutoksen taustatekijät, sisältö ja 

prosessi sekä niiden keskinäiset riippuvuussuhteet.  

 

Tyypillinen sisältöön liittyvä tutkimuskysymys on, millä strategioilla terveyttäminen 

onnistuu tai epäonnistuu. Kontekstin osalta tärkeimmät tutkimusaiheet ovat 

heikkoon tilanteeseen johtaneet syyt. Vähemmän tutkittuja taustatekijöitä ovat muun 

muassa yrityksen tilan vakavuus (”severity”) ja sidosryhmien asema 

päätöksenteossa. Prosessin osalta on eniten tutkittu hyvän johtamisen piirteitä 

terveyttämisprosessissa. Vähemmän tutkittuja, mutta tärkeitä prosessiin liittyviä 

aiheita ovat turnaround-prosessin käynnistävät tekijät sekä onnistuneen 

terveyttämisen kulku erilaisina vaiheina. (Pandit, 2000, 38-42). 

 

Tutkimuksessa esiintyvä kohdeyritys on toimialallaan jo pitkään toiminut pk-yritys, 

joka on joutunut yrityksen olemassaoloa uhkaaviin, vakaviin taloudellisiin 

vaikeuksiin ja tehnyt sen perusteella päätöksiä, suunnitelmia ja toimenpiteitä 

tilanteen korjaamiseksi. Tutkimuksen tekijä on toiminut koko prosessin ajan 

kohdeyrityksen johtoryhmän jäsenenä ja osallistunut useiden prosessiin liittyvien 

suunnitelmien ja päätösten valmisteluun ja johtoryhmän päätöksentekoon. Kaikki 

prosessin kannalta keskeiset päätöksen on kuitenkin tehty yhtiön hallituksen 

toimesta. Hallituksen kautta päätöksentekovalta on ollut yrityksen pääomistajalla, 

jolla on ollut yhdessä muiden tärkeiden sidosryhmien, kuten yrityksen rahoittajien, 

kanssa sekä merkittävä intressi että keskeinen merkitys kohdeyrityksen 

terveyttämisprosessissa.  
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1.2. Tutkimuksen tavoite ja rakenne  

Tutkimuksen kohteena on toiminnan jatkuvuutta uhkaavassa taloudellisessa 

tilanteessa olevan pk-yrityksen terveyttämisprosessi. Yrityksen strategia tai sen 

toteuttaminen ei ole onnistunut, kun yritys on joutunut taloudellisesti uhanalaiseksi. 

Yrityksen terveyttäminen on muutosprosessi, jonka kuluessa yrityksen strategiaa tai 

sen toteuttamista on korjattava, jotta yrityksen toiminnan jatkuvuus turvataan. 

 

Strategian muutosta tutkittaessa tulee ymmärtää vuorovaikutus kontekstin, sisällön 

ja prosessin välillä (Pettigrew, 1987, 657). Tässä tutkimuksessa käsitellään myös  

turnaround-prosessin olennaisia taustatekijöitä ja keskeistä sisältöä, mutta 

keskitytään pk-yrityksen terveyttämisprosessiin ja erityisesti yrityksen 

eloonjäämisen kannalta kriittiseen prosessin vaiheeseen. Tutkimuksen tavoitteena 

on selvittää, minkälainen prosessi johtaa uhanalaisen pk-yrityksen selviytymiseen. 

Selviytymisellä tarkoitetaan yrityksen jäämistä toimintakykyisenä eloon, 

epäonnistumisella yrityksen konkurssia.  

 

Tavoite johtaa useisiin tutkimuskysymyksiin, kuten minkälainen on yrityksen 

terveyttämisprosessi? Miten pk-yrityksen terveyttämisprosessi eroaa suuremman 

yrityksen tai liiketoimintayksikön prosessista? Mitä vaiheita terveyttämis-

prosessissa on ja mitkä niistä ovat kriittisiä yrityksen selviytymisen eli toiminnan 

jatkumisen kannalta?  

 

Tutkimus jakautuu kuuteen päälukuun. Ensimmäinen luku toimii johdantona 

aiheeseen ja esittelee tutkimuksen tavoitteen. Toisessa luvussa esitetään käytetyt 

tutkimusmenetelmät ja -aineistot. Kolmannessa luvussa on esitelty tutkimuksen 

taustana oleva keskeinen teoria yrityksen terveyttämiseen liittyvien taustatekijöiden, 

toimenpiteiden ja varsinaisen terveyttämisprosessin osalta sekä pk-yrityksiin liittyvät 

erityispiirteet, joilla on vaikutusta pk-yrityksen terveyttämistä tarkastellessa. 

Aiemman tutkimuksen perusteella luodaan katsaus siihen, miten yrityksen 
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turnaround-prosessista esitetyt vaihemallit ovat kehittyneet 1980-luvulta tähän 

päivään.  

 

Tutkimuksen neljännessä luvussa esitetään, miten tutkimuksen kohteena olevan 

tutkimustapauksen analyysi on edennyt. Analyysiosuudessa empiirisiä havaintoja 

esitetään kohdeyrityksen analyysin ja aiemman teorian vuoropuheluna, mikä sitoo 

havainnot aiempiin tutkimustuloksiin. Vaihemallien teorian kehitykseen liitetään pk-

yrityksen erityispiirteet ja tämän perusteella esitetään viidennessä luvussa malli pk-

yrityksen terveyttämisprosessin kriittisestä vaiheesta. Kuudes luku sisältää 

tutkimuksen yhteenvedon ja johtopäätökset sekä tutkimukseen liittyvät varaumat ja 

tutkijan ajatukset jatkotutkimustarpeista.  

 

 

2. TUTKIMUSMENETELMÄT 

2.1. Laadullinen tutkimus 

Moni johtamiseen ja organisaatioihin liittyvä ilmiö vaatii yritysten lähestymistä 

laadullisella menetelmällä perinteisen tilastometodin sijaan (Koskinen & al., 2005, 

15).  Laadullinen tutkimus on välttämätöntä organisaatioiden prosessien tutkimiseen 

ja niissä tapahtuvien muutosten ymmärtämiseen (Bluhm & al., 2011, 1870). 

Yrityksen terveyttäminen on organisaation ainutkertainen muutosprosessi, johon 

vaikuttavat konteksti, jossa ilmiö tapahtuu ja muutoksen sisältö eli yrityksessä 

tehtävät muutostoimenpiteet. Laadullisen tutkimusotteen pääasiallisena 

tarkoituksena on lisätä ymmärrystä yritysten toiminnasta erittelemällä laadullista 

aineistoa (Koskinen & al., 2005, 16). Laadullinen tutkimus mahdollistaa valitun 

muutosprosessin kokonaisvaltaisen tarkastelun yksityiskohtaisesti. Tavoitteena on 

luoda mahdollisimman hyvä ymmärrys tutkimuksen kohteeksi valitusta, 

ainutkertaisesta yrityksen terveyttämisprosessista.  
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2.2. Tapaustutkimus 

Tapaustutkimus mahdollistaa tosielämän ilmiöiden, kuten organisaation tai 

johtamisprosessien kokonaisvaltaisen tarkastelun (Yin, 1998, 3).  Yksittäinen 

tapaus sopii aiemman teorian kriittiseen testaamiseen (Yin, 1998, 40). Teorian 

kehittämistä tapahtuu, kun laadullisessa tutkimuksessa testataan olemassaolevia 

malleja tai konseptuaalisia ideoita  ilman muodollisia hypoteeseja (Bluhm & al., 

2011, 1870). Yrityksen terveyttämistä on tutkittu vuosikymmenten ajan ja 

turnaround-prosessista on olemassa aiempaa teoriaa. Tutkimuksen alkuperäinen 

tarkoitus oli tarkastella pk-yrityksen turnaround-prosessia yleisellä tasolla. Jo 

aineiston keräysvaihessa nousi esille selkeitä aihealueita, joiden osalta heräsi 

kysymys, miten tutkimuksen kohteeksi valitun yrityksen erityispiirteet kuten pieni 

koko, erittäin vaikea lähtötilanne ja kohdeyrityksen terveyttämisprosessissa 

keskeisessä asemassa olevat sidosryhmät vaikuttavat terveyttämisprosessin 

etenemiseen. Aiemman tutkimuksen alustavassa tarkastelussa oli myös 

havaittavissa, että merkittävä osa aiemmasta tutkimuksesta on tehty suurempien 

konsernien näkökulmasta, mikä nosti useassa tapauksessa esiin sellaisia 

toimenpiteitä ja toimintamalleja, joita pk-yrityksellä ei yleensä ole käytettävissä.   

 

Schrammin (1971) mukaan tapaustutkimuksen keskeinen tarkoitus on valaista 

päätöstä tai sarjaa päätöksiä; Miksi ne on tehty, kuinka ne on implementoitu ja mitkä 

ovat tulokset? (Yin, 1998, 11). Kohdeyrityksessä on tehty lukuisia terveyttämiseen 

liittyviä päätöksiä, joista merkittävimmät osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön 

hallituksessa ja lukumääräisesti suurin osa yhtiön johtoryhmässä, joka on 

toimeenpannut hallituksen linjauksia. Tutkimuksessa tarkastellaan 

terveyttämisprosessia tämän päätöksenteon kautta etsien aineistosta laadullisen 

tarkastelun sekä yksinkertaisen yhdistelyn avulla olennaisia päätöksenteon kohtia, 

jotka ovat olleet kriittisiä yhtiön toiminnan jatkuvuuden kannalta.  

 

Kvalitatiivista datan analysointia voidaan verrata eksploratiiviseen faktorianalyysiin, 

jossa iso määrä tietoa arvioidaan pääteemoittain ja saadaan tulokseksi muutama 

faktori, jotka selittävät ilmiötä paremmin kuin alkuperäinen data kykenisi (Bluhm & 
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al., 2011, 1871). Tutkimusaineiston analysointi aloitettiin järjestämällä tapauksen 

aineisto kronologiseen järjestykseen aikajanalle. Seuraavassa vaiheessa 

teemoiteltiin aineisto pääteemoihin siten, että aineistosta löydettiin 86 eri tasoista,  

terveyttämisprosessiin liittyvää päätöskohtaa, jotka otettiin mukaan myöhempään 

tarkasteluun.  

 

Alasuutarin mukaan kvantitatiivista tarkastelua voi käyttää löyhemminkin tulkittuna 

kvalitatiivisen analyysin tulkintaa avustavana taulukointina tilastollisten 

menetelmien sijaan (Koskinen & al., 2005, 249). Kolmannessa vaiheessa valittu 

aineisto luokiteltiin aiemmassa tutkimuksessa esitetyn luokittelun perusteella 

pääluokkiin. Tämän jaottelun perusteella saatiin kohdeyritykselle kolme yrityksen 

terveyttämisen pääteemaa tai -tekijää, joihin yhtiön päätöksenteko on turnaround-

prosessin kriittisessä vaiheessa keskittynyt. Lopuksi tarkasteltiin 18 yhtiön 

hallituksen tekemää, terveyttämiseen liittyvää päätöstä, joiden perusteella 

terveyttämisprosessi on edennyt. Kaikki 18 kirjattua päätöskohtaa liittyivät kolmeen 

päätösteemaan. Näiden kolmen asiakokonaisuuden toteuttaminen on muodostanut  

kohdeyrityksen terveyttämisprosessin kriittisen vaiheen, joka on ollut ratkaiseva 

kohdeyrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta. 

 

Tutkimuksen teoriaosuus liittää aineistosta nousevat keskeiset havainnot aiempaan 

tutkimuskeskusteluun (Koskinen & al., 2005, 230). Tutkimuksen teoriaosuudessa 

keskeisessä asemassa ovat yrityksen turnaround- prosessista esitetyt vaihemallit. 

Aiemmassa tutkimuksessa on löydetty useita terveyttämisen prosessimalleja ja 

havaittu niissä sekä yhtäläisyyksiä että eroja eri taustatekijöiden vaikutuksesta. 

Terveyttämisprosessia on tutkittu pääosin kokonaisuutena. Jotkut alan tutkijat, 

kuten Pearce & Robbins (1993, 1994) ovat suositelleet myöhemmässä 

tutkimuksessa keskittymistä joihinkin terveyttämisprosessin vaiheisiin. Tässä 

tutkimuksessa keskityttiin yrityksen olemassaolon kannalta kriittiseen vaiheeseen ja 

tutkimuksen lopussa esitetään myöhempää tutkimusta varten malli toiminnan 

jatkuvuutta uhkaavassa tilanteessa olevan pk-yrityksen terveyttämisprosessin 

kriittisestä vaiheesta.  
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2.3. Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineiston osalta voidaan käyttää useita eri aineistoja ja niiden 

triangulaatiota vahvistamaan tutkimuksen konstruktiovaliditeettia (Yin, 1998, 34). 

Tutkimusaineistona on käytetty pääosin yrityksen virallisia arkistolähteitä, joihin 

kuuluvat yrityksen yhtiökokousten ja hallituksen pöytäkirjat liitteineen sekä 

tilinpäätökset toimintakertomuksineen vuosilta 2009-2014. Lisäksi on käytetty 

yrityksen sisäisiä arkistolähteitä, kuten yrityksen johtoryhmän pöytäkirjat vuosilta 

2011-2013 sekä kokousmuistioita yhtiön, emoyhtiön ja rahoittajien keskinäisistä 

tapaamisista vuosien 2012-2013 ajalta. 

 

Tutkijan omina aineistoina on käytetty sähköistä kirjeenvaihtoa eli tutkijan ja yhtiön 

johtoryhmän ja hallituksen jäsenten, rahoittajien ja muiden sidosryhmien välistä 

sähköpostikirjeenvaihtoa liitteineen ajalta 1.1.2012-30.6.2013.  

 

Muuna aineistona on käytetty turnaround-konsulttiyrityksen LIBR-raporttia (Light 

independent business review) kohdeyrityksen tilanteesta 28.9.2012, jonka 

ulkopuolinen konsulttiyritys Nordic Restructuring Oy on tehnyt elo-syyskuussa 2012 

yhtiön hallituksen toimeksiannosta. Raportin ensisijaisena tarkoituksena on ollut 

esittää ulkopuolinen näkemys yhtiön tilanteesta ja kuvata yhtiön ulkoisille 

rahoittajille, minkäsuuruisella lyhytaikaisella lisärahoituksella yhtiön terveyttäminen 

olisi mahdollista. 

 

2.4. Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Grönforsin mukaan tutkimuksen validiteetilla ymmärretään sitä, missä määrin tietty 

väite, tulkinta tai tulos ilmaisevat kohdetta, johon niiden on tarkoitus viitata. Sisäinen 

validiteetti merkitsee tulkinnan sisäistä loogisuutta ja ristiriidattomuutta, ulkoinen 

validiteetti puolestaan tutkimuksen yleistettävyyttä tutkitun tapauksen ulkopuolella. 

(Koskinen & al., 2005, 254). Teoriaosuudessa yrityksen turnaround-prosessin 

vaihemallien kuvaus on luotu yhdistelemällä useita eri näkökulmia aiemman 

tutkimuksen osalta. Lisäksi on tutkittu aiheeseen läheisesti liittyviä 
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sidosryhmäteoriaa ja strategista muutosta koskevaa kirjallisuutta tutkimuksen 

sisäisen validiteetin parantamiseksi.  

 

Yksittäisen tapauksen valinta tutkimuksen kohteeksi voi olla perusteltua erityisen 

teorian kriittiseen testaamiseen (Yin, 1998, 40). Tutkimuksessa analysoidaan 

yksittäisen pk-yrityksen selviytymisprosessia. Jokainen terveyttämisprosessi on 

ainutlaatuinen monen muuttujan suhteen, mutta yhtäläisyyksiä löytyy aiemman 

tutkimuksen esittämistä vaihemalleista ja kohdeyrityksen terveyttämisprosessista.  

Tutkimuksessa esitetään vakavassa taloudellisessa tilanteessa olevan pk-yrityksen 

terveyttämisprosessin kriittisestä vaiheesta malli, jonka laajempaa sovellettavuutta 

voidaan testata myöhemmän tutkimuksen avulla testaamalla sitä muilla, toiminnan 

jatkuvuutta uhkaavassa tilanteessa olevilla pk-yrityksillä.  

 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä konsistenssin astetta, jolla jotkin tapaukset 

sijoitetaan samaan luokkaan eri havainnoitsijoiden toimesta eri aikoina (Koskinen & 

al., 2005, 255). Tutkimuksen reliabiliteetin osalta kaikista kirjallisista aineistoista on 

koostettu Exceliin tapaustutkimustietokanta (Yin, 1998, 36-37), johon on liitetty 

kaikki tutkimuksessa käytetyt, yhtiön terveyttämiseen liittyvät pöytäkirjapäätökset, 

sähköinen kirjeenvaihto ja muut kirjalliset muistiot kronologisessa järjestyksessä 

viitaten alkuperäiseen dokumenttiin, sähköpostiin tai muuhun kirjalliseen aineistoon, 

josta lähde löytyy. Kaikki lähdedokumentit on tallennettu sähköisessä muodossa ja 

dokumentaatio löytyy sähköpostikirjeenvaihtoa lukuunottamatta yhtiön arkistoista. 

Kappaleessa 2.1. sekä analyysiosuudessa kuvataan tarkemmin, miten aineistoa on 

analysoitu ja miten sen pohjalta on päädytty esitettyihin johtopäätöksiin. 
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3. KESKEINEN TEORIA 

 

3.1. Yrityksen turnaround-määritelmä 

Yrityksen turnaroundin määritelmästä on käyty aiemmassa tutkimuksessa 

pitkäaikaista keskustelua eri koulukuntien kesken. Onnistunut turnaround voidaan 

määritellä yksinkertaisesti yrityksen taloudellisen suorituskyvyn elpymiseksi 

yrityksen olemassaoloa uhkaavan suorituskyvyn laskun jälkeen (Bibeault, 1982, 81; 

Pandit, 2000, 31) tai tilanteessa on olemassa välitön uhka yrityksen 

henkiinjäämiselle (Hofer, 1980, 21), josta selvitään. Määritelmän on siis oltava 

kaksiosainen: 1) Miten mitataan yrityksen olemassaoloa uhkaava suorituskyvyn 

lasku ja suorituskyvyn palautuminen sekä 2) Millä ajanjaksolla suorituskyvyn laskua 

ja palautumista mitataan (Pandit, 2000, 34)? 

 

Aiemmassa tutkimuksessa yrityksen tila on useimmiten määritelty erilaisilla 

taloudellisilla mittareilla (Lohrke & al., 2004, 79). Mittareina on käytetty yleisimmin 

tulosta ennen veroja (Bibeault 1982, 82-83) tai  pääoman tuottoa (ROE tai 

ROI)(Hambrick & Schecter, 1983, 234-235; Chowdhury & Lang 1996, 172-173) 

verrattuna joko yrityksen aiempaan suorituskykyyn, toimialan keskimääräisiin 

lukuihin tai taloudessa yleensä hyväksyttyyn tulos- ja tuottotasoon. Osa tutkijoista 

on yhdistellyt useampia taloudellisia mittareita, kuten pääoman tuoton ja 

nettotuloksen (Francis & Desai, 2005, 1210).  

 

Tutkimusalalla on laajasti hyväksytty näkemys, että suorituskyvyn laskulla 

tarkoitetaan yrityksen tunnuslukujen heikkoa tilaa vähintään kahtena peräkkäisenä 

vuonna vertailuajanjakson vaihdellessa alle vuodesta neljään vuoteen. Yrityksen on 

yleisesti katsottu tervehtyneen, jos kannattavuus heikettyään tietyn ajanjakson on 

parantunut yhtä pitkällä ajanjaksolla (Chowdhury&Lang, 1996, 170).  Kahden 

negatiivisen ja kahden positiivisen vuoden sykliä pidetään riittävänä havainnoimaan 

yrityksen terveyttämisen onnistumista (Smith & Graves, 2005, 309).  
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Aiemman määritelmän mukaisesti turnaround-tilanteessa yrityksen olemassaolo on 

välittömän uhan alla. Tilanteessa on keskityttävä ratkaisemaan eloonjäämistä 

uhkaavat ongelmat (Slatter, 2006,19). Aiemmassa tutkimuksessa potentiaalisia 

turnaround-yrityksiä ei kuitenkaan yleensä ole rajattu yrityksiin, joiden olemassaolo 

on välittömästi uhattuna. Kohdejoukko on yleensä rajattu kaikkiin sellaisiin yhtiöihin, 

joilla on terveyttämisprosessin kautta mahdollisuus parantaa tuottotasoaan 

merkittävästi toimialan tai talouden keskimääräisen tuottotason alapuolella olevalta 

lähtötasolta selvästi sen yläpuolelle. Yrityksen muuttuminen hyvästä erinomaiseksi 

ei kuitenkaan täytä turnaround-yrityksen määritelmää (Wild, 2010, 623). 

Tutkimuksen kannalta määrittelyssä on olennaista, että keskityttäisiin yrityksiin, 

joiden olemassaolo on välittömän uhan alla ilman nopeita muutoksia (Pandit, 2000, 

37). 

 

Vuonna 2013 tehdyn review-tutkimuksen mukaan potentiaalisen turnaround-

yrityksen määritelmänä on käytetty myös juridisen suojan, kuten 

yrityssaneerauksen tai USA:n konkurssilainsäädännön 11. luvun mukaisen 

velkojansuojan hakemista yritykselle (Trahms & al., 2013, 1280-1287). Tällaista 

määrittelyä ovat käyttäneet myös Collet & al. (2014) tutkiessaan suomalaisten, 

yrityssaneeraukseen tuomioistuimen päätöksellä valittujen yritysten selviytymistä ja 

epäonnistumista. Tässä tutkimuksessa onnistuneen terveyttämisen määrittely on, 

että yritys on toiminnassa ja aktiivinen kaksi vuotta yrityssaneerausprosessin 

alkamisen jälkeen (Collet & al., 2014, 16). Konkurssiin ja yrityssaneeraukseen 

hakeminen edellyttää talouden heikkenemistä siten, että uhka on todellinen, sillä 

perusteet on kirjattu lainsäädäntöön. Tällä tavoin määriteltynä uhka yrityksen 

olemassaolosta on ilmeinen ja välitön.  

 

Kriisi voidaan määritellä myös ulkopuolisen toimijan näkökulmasta. Vaatimus 

yrityksen terveyttämiseen tulee usein joiltakin sidosryhmiltä, kuten omistajilta tai 

rahoittajilta. Lohrke & al. (2004, 81) suosittelevat, että myöhemmässä 

tutkimuksessa voidaan käyttää tilanteen taloudellisen määrittelyn tukena 
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ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemystä ja keskittyä näkemään tilanne enemmän 

kriittisten sidosryhmien, kuten yrityksen rahoittajien kannalta.  

 

3.2. Turnaround-konteksti 

Panditin (2000, 39) review-tutkimuksen mukaan aiemmin on tutkittu laajasti kriisin 

syitä, mutta muiden tärkeiden taustatekijöiden vaikutus on usein laiminlyöty. 

Aiemmassa tutkimuksessa on pidetty tärkeänä arvioida yrityksen operatiivista ja 

strategista tilaa (Hofer, 1980, 24) ja suunnata terveyttämistoimenpiteet arvion 

perusteella. Myöhemmin on arvioitu, että tilanteen heikkenemiseen johtaneet syyt 

vaikuttavat strategisten toimenpiteiden valintaan strategian muutosvaiheessa 

(Arogyaswamy & al., 1995, 507).  Muita merkittäviä terveyttämiseen liittyviä 

taustatekijöitä  ovat ainakin tilanteen vakavuus, tärkeiden sidosryhmien asenne 

tilanteeseen, yrityksen toimialan ja makrotalouden yleinen tilanne sekä yrityksen 

aiempi strategia (Pandit, 2000, 40). Tilanteen vakavuus on ollut mukana 

tutkimuksessa 1980-luvun alusta saakka ja viimeaikainen tutkimus on erityisesti 

painottanut sidosryhmien merkitystä turnaround-prosessin käynnistymiseen, 

läpiviemiseen ja onnistumiseen.  

 

3.2.1. Yrityksen koon vaikutus turnaround-prosessiin 

Aiempi tutkimus on löytänyt yritysten turnaround-prosesseista toimenpiteitä, jotka 

toistuvat yrityksen koosta riippumatta. Yrityksen koko on kuitenkin olennainen tekijä, 

joka vaikuttaa terveyttämisprosessin lopputulokseen (Francis&Desai, 2005, 1207). 

Yrityksen koko on myös useimmin alan tutkimukseen liitetty taustamuuttuja ja jotkut 

koulukunnat pitävät sitä terveyttämisen onnistumisen kannalta tärkeimpänä 

muuttujana (Schweizer & Nienhaus, 2017, 26). 

 

Yrityksen pienempi koko voi toisaalta asettaa rajoitteita, toisaalta antaa erityisiä 

mahdollisuuksia esimerkiksi joustavampien toimintamallien kautta. Pienten yritysten 

turnaround-strategiat sisältävät samoja elementtejä kuin suuryritystenkin strategiat 

(Chowdhury&Lang, 1996, 176). Myös pienemmät yritykset luottavat terveyttämisen 

alkuvaiheessa vakiintuneisiin terveyttämisen menetelmiin (Cater&Schwab, 2008, 
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44). Tietyt toimenpiteet toistuvat useimmissa tutkituissa tapauksissa, joten niitä 

voidaan pitää geneerisinä turnaround-strategioina (Slatter & al., 2006, 21).   

 

Pienyrityksillä on kuitenkin suurempi todennäköisyys epäonnistua kuin suurilla 

(Collet & al., 2014,1). Terveyttämisen tarvetta on usein juuri pienyrityssektorilla, 

koska pienet yritykset reagoivat voimakkaasti talouden muutoksiin (Boyle & Desai, 

1991, 34). Suurempi koko on tärkeä aineellinen puskuri yritykselle ja suuremmalla 

yrityksellä on enemmän vaihtoehtoja erilaisiksi terveyttämistoimenpiteiksi (Francis 

& Desai, 2005, 1207).  

 

Pk-yritysten rahoitusrakenne on erilainen ja talouden liikkumavara pienempi kuin 

suurilla yrityksillä. Pienemmillä yrityksillä on enemmän taloudellisten resurssien 

asettamia, kriittisiä rajoitteita kuin suurilla monialayhtiöillä, kuten pienempi 

kassavarojen määrä ja rajallisemmat mahdollisuudet ulkopuoliseen rahoitukseen 

(Bibeault, 1982, 118; Rasheed 2005, 242; Smith & Graves 2005, 306). Suurempi 

yritys voi neuvotella tehokkaammin velkojensa uudelleenjärjestelystä (Sudarsanam 

& Lai 2001, 189). Pienemmillä yrityksillä ei yleensä ole samanlaista liikkumavaraa 

taloudellisissa resursseissa kuin suuremmilla yrityksillä (Chowdhury&Lang, 1996, 

169). 

 

Pk-yritys voi olla joissain tilanteissa nopeampi ja joustavampi toimija kuin suuryritys, 

mutta pienemmän yrityksen terveyttämisessä ei ole käytettävissä samaa 

keinovalikoimaa kuin suuryrityksillä. Osa mahdollisista terveyttämistoimista, kuten 

yritysostot tai yrityskaupat, sopivat lähinnä suurille yrityksille (Sudarsanam & Lai 

2001, 189). Pienemmillä, taloudellisissa vaikeuksissa olevilla yrityksillä on 

tavallisesti niin pieni markkinaosuus omalla toimialallaan, että niillä ei ole 

mahdollisuuksia vaikuttaa merkittävästi vallitseviin markkinahintoihin eikä 

myöskään jo vaikeuksissa ollessaan kasvattaa markkinaosuuttaan 

(Chowdhury&Lang, 1996, 170).  

 

EU-komission suosituksen 2003/361/EY mukaan pk-yritysten luokka koostuu 

yrityksistä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden 

vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 
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43 miljoonaa euroa (Käyttöopas PK-yrityksen määritelmä, 2015, 3). Pienempi koko 

ei suoraan selitä eroa suurempiin yrityksiin, vaan vaikuttaa osaltaan pk-yrityksille 

luonteenomaisiin toimintatapoihin. Vaikka pienyritykset ovat myös keskenään 

erilaisia, niillä on useita yhteisiä ominaispiirteitä, joiden perusteella niiden toiminta 

eroaa merkittävästi suuremmista yrityksistä. Bridge ja O’Neill (2018, 93-106) 

kuvaavat keskeisiä eroja seuraavasti: 

 

1) Strategia ja päätöksenteko 

Omistajien ja johdon tavoitteilla näyttää olevan isoja eroja pienyritysten ja suurten 

yritysten välillä. Pienyrityksissä tavoitteet liittyvät usein omistajan, yrittäjän tai 

johtajan henkilökohtaisiin tavoitteisiin, kun taas suuremmissa yrityksissä on 

ammattimaisempi johto, jonka keskeinen tavoite on yrityksen arvon maksimointi. 

Pienessä yrityksessä päätöksiä tehdään useimmiten puutteellisen informaation 

perusteella ja päätöksenteko keskittyy yhdelle tai harvoille päätöksentekijöille, jotka 

tekevät niin merkittävät strategiset kuin taktisetkin päätökset. Suuremmassa 

yrityksessä päätöksenteko eroaa eri tasoille ja niissä strategisia, hallinnollisia ja 

operatiivisia päätöksiä tekevät usein eri henkilöt. Pienen yrityksen päätöksenteko 

on reaktiivisempaa ja suunnittelujänne on yleensä lyhyempi kuin suuryrityksillä ja 

päätöksenteon keskittyminen omistajalle tai yrittäjälle johtaa usein objektiivisuuden 

puutteeseen, kun päätöksiä ohjaavat henkilökohtaiset tavoitteet tai intressit. 

Pienyritykselle joustava ja nopea toiminta voi toisaalta olla myös kilpailuetu, mikäli 

toimintaa kyetään ohjaamaan oikeaan suuntaan. 

 

2) Operatiivinen toiminta ja resurssit 

Pienemmällä yrityksellä on useimmiten puutteita niin johtamiseen, osaamiseen kuin 

talouteen liittyvissä resursseissa ja osaamisessa. Suuremmissa yrityksissä on 

yleensä ammattimaisesti toimiva henkilöstöjohto ja eri toimintojen johtoa ja 

ammattihenkilöstöä, joilla on enemmän tehtäviin liittyvää osaamista. 

Pienyrityksessä tarvitaan usein laajempaa osaamista ja ongelmanratkaisukykyä. 

Pienyrityksen toiminnassa on enemmän epäjatkuvuuskohtia, mikä tekee kasvun 

tavoittelemisesta haasteellisempaa. Pienemmillä yrityksillä ei ole toiminnassaan 
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samanlaisia mittakaavaetuja kuin suuremmilla yrityksillä. Pienyritysten taloudelliset 

resurssit ovat useimmiten pienemmät,  luottokelpoisuus heikompi ja taloudellisia 

vakuuksia toiminnan taustalla vähemmän. Toimintaan on usein investoitu tai 

asetettu vakuudeksi yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta.  

 

3) Markkina-asema  

Kohdassa 2) mainituista syistä johtuen Bridgen ja O’Neillin (2018, 130) mukaan 

pienyritykset joutuvat suuria yrityksiä helpommin taloudellisiin vaikeuksiin. 

Jokaisella yrityksellä on erilaisia vaiheita toiminnassaan.  Yritys voi jäädä paikalleen 

selviytymisvaiheeseen, jolloin organisaatio ei aktiivisesti pyri kasvutavoitteisiin, 

vaikka yrityksellä olisikin merkittävää kasvupotentiaalia. Yritys voi myös ajautua 

taantumaan, joka voi kohdata yritystä missä tahansa vaiheessa (Bridge & O’Neill, 

2018, 137-138). Pienyrityksellä ei ole käytettävissään samoja keinoja taantumasta 

selviämiseen kuin suuremmalla yrityksellä, mutta taantumasta voi selvitä 

analysoimalla virheet ja parantamalla toimintaa suunnitelmallisesti. Toiminnan voi 

lopettaa myös hallitusti tai toimintaa voi jatkaa yrityksen terveyttämisen kautta. 

 

Vaikka suurten yritysten strategiat voivatkin olla hyvä lähtökohta pk-yrityksille, pieni 

yritys ei ole pieni suuryritys, vaan onnistuneisiin pienten yritysten terveyttämisiin 

liittyy tärkeitä eroja suuryrityksiin verrattuna (Chowdhury&Lang, 1996, 175). Pk-

yrityksen eroavat suuryrityksistä niin rakenteen, resurssien kuin 

päätöksentekoprosessien suhteen. Pk-yrityksellä on vähemmän neuvotteluvoimaa 

ja taloudellisia puskureja ja suppeampi keinovalikoima talouden terveyttämiseen. 

Koska yrityksen koko vaikuttaa merkittävästi taloudellisesta kriisistä selviytymiseen, 

pk-yrityksen turnaround-prosessia on perusteltua tarkastella omassa 

kontekstissaan.  
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3.2.2. Yrityksen tilanteen vakavuus  

Yrityksen tilanteen vakavuudella on tärkeä rooli turnaround-ilmiön selittämisessä, 

eikä sitä ole riittävästi huomioitu aiemmassa tutkimuksessa.  Kriisin vakavuuden 

huolellinen arviointi on välttämätöntä (Thrams & al., 2013, 1290) ja 

terveyttämisprosessin pitäisi aina alkaa tilanteen vakavuuden arvioinnista (Slatter, 

2005, 35).  

 

Tilanteen vakavuutta on aiemmassa tutkimuksessa arvioitu monin erilaisin 

menetelmin. Hofer esitti mallin, jonka mukaan terveyttämistoimenpiteiden sisältö 

riippuu yrityksen käyttökatetasosta ennen terveyttämistä (Hofer, 1980, 27). 

Sudardanam & Lai (2001,189) kuvasivat tilanteen vakavuutta osakkeen arvon 

muutoksilla ja Robbins & Pearce (1992, 295) konkurssin ennustamiseen kehitetyllä 

Altmannin Z-luvulla, jolla oli merkittävä yhteys valittuihin toimenpiteisiin ja 

terveyttämisen lopputulokseen. Myös Smith & Graves (2005, 310) käyttivät Z-lukua 

löytäen merkittävän yhteyden tilanteen vakavuuden ja onnistuneen terveyttämisen 

välillä (Smith & Graves, 2005, 318). Schmitt & Raisch (2013, 1230) käyttivät 

yhdistelmää maksuvalmiuden ”happotestistä” (Quick ratio) ja velkaantumisasteesta.  

 

Yrityksen kriisin vakavuus ennen terveyttämistä on sidoksissa turnaround-

määritelmän yhteydessä kappaleessa 3.1. esitettyihin mittausmenetelmiin, joilla 

määritellään turnaround-yritys. Ensimmäinen tilannearvio tehdään jo siinä 

vaiheessa, kun päätetään yrityksen terveyttämistarpeesta ja arvioidaan, että yritys 

kannattaa terveyttää (Hofer, 1980, 24). Tilanteen vakavuus vaikuttaa 

terveyttämistoimenpiteiden sisältöön (Schmitt & Raish, 2013, 1230) ja 

toimenpiteiden kiireellisyyteen. Pienemmillä yrityksillä ei yleensä ole samanlaista 

sisäistä resurssijoustoa kuin suuremmilla, (Chowdhury & Lang, 1996, 176), siksi 

vakavassa tilanteessa pienemmällä yrityksellä on usein välitön 

likviditeettikonkurssin uhka (Bibeault, 1982, 75). Tilanteen vakavuus kuvastuu usein 

tärkeiden sidosryhmien suhtautumisessa yritykseen tai heidän esittämissään 

vaatimuksissa. Mittaustavasta riippumatta yhtiössä tunnistettu, välitön 

konkurssiuhka on aina hyvin vakava tilanne yritykselle. 
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3.2.3.  Tärkeimmät syyt heikentyneeseen tilanteeseen (”causes”) 

Yritykset epäonnistuvat sekä ulkoisista syistä, joihin eivät voi vaikuttaa että 

sisäisistä syistä, joihin niillä pääosin on mahdollisuus vaikuttaa (Bibeault, 1982, 23). 

Yritysten taloudellisen epäonnistumisen syitä on tutkittu turnaround-kontekstissa 

1970-luvulta alkaen. Jokainen taloudellinen kriisi on erilainen, joten syitäkin voidaan 

löytää lukematon määrä. Alan tutkimuksessa syitä on jaoteltu erilaisiin kategorioihin, 

joille yhteistä on jaottelu yrityksen ulkoisiin ja sisäisiin syihin. Aiemman tutkimuksen 

mukaan yrityksen heikkoon tilanteeseen on yleensä useita, toisistaan riippuvia syitä 

(Collet & al., 2014, 5). 

 

Hoferin mukaan Schendel & al. jakoivat jo 1976 yrityksen heikentyneen tilanteen 

syyt viiteen strategiseen ja viiteen operatiiviseen syyhyn (Hofer, 1980, 20). 

Myöhempi tutkimus on pääosin käyttänyt jakoa yrityksen ulkoisiin ja sisäisiin syihin. 

Ulkoisia syitä ovat muutokset makrotaloudessa, kilpailuympäristössä, teknologiassa 

tai sosiaalisissa suhteissa sekä mahdolliset viranomaisten asettamat rajoitukset 

(Bibeault, 1982, 28-33), jotka Schendel et al:n ja Hoferin mukaan aiheuttavat 

lisääntynyttä kilpailua, marginaalien laskua, palkkojen nousua ja johtamisongelmia 

(Hofer, 1980, 20). 

 

Suurin osa yritysten epäonnistumisten syistä on sisäisiä ja johdon toiminnan 

aiheuttamia (Boyle&Desai, 1991, 33). Bibeaultin mukaan yrityksen heikentyneen 

tilanteen syistä jopa 85 % on seurausta huonosta johtamisesta (Bibeault, 1982, 35). 

Puutteellinen informaatio ja johtaminen ovat yleisin epäonnistumisen syy myös 

pienissä yrityksissä (Boyle & Desai, 1991, 39-40). Johto tekee kahdentyyppisiä 

virheitä: Päätökset tehdään väärän informaation perusteella ja niiden toteuttaminen 

kontrolloidaan puutteellisesti tai ei kyetä sopeuttamaan yrityksen toimintaa 

muuttuvaan ympäristöön (Bibeault, 1982, 38). Huono johtaminen aiheuttaa osaltaan 

monia muita ongelmia, kuten työilmapiirin, päätöksenteon ja sisäisen tehokkuuden 

heikkenemistä (Arogyaswamy & al, 1995, 499-500). Vaikeuksissa olevien yritysten 

huono johtaminen ilmenee usein myös huonoina sidosryhmäsuhteina (Slatter & al., 

2006, 25). 
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Sisäiset syyt voivat liittyä myös yrityksen aiempaan toimintaan, esimerkiksi nopea 

velkaantuminen tai yksittäinen, suuri epäonnistuminen voivat olla tällaisia syitä 

(Collet & al., 2014, 5). Tällaiset syyt voivat olla pohjimmiltaan seurausta jostain 

muusta, kuten huonosta johtamisesta ja kontrollista tai puutteellisesta strategiasta. 

Terveyttämisen alkaessa on olennaista analysoida, miksi yritys on heikossa 

tilanteessa, jotta myöhemmät terveyttämistoimenpiteet suunnataan oikeisiin 

asioihin ja vältetään samojen virheiden toistuminen tulevaisuudessa. 

 

3.2.4. Keskeisten sidosryhmien vaikutus terveyttämisprosessiin 

”Sidosryhmiä ovat ne ryhmät, joiden tukea vailla organisaatio lakkaa olemasta”. 

(Stanford Research Institute, 1963). Sidosryhmien keskeinen rooli yrityksen 

johtamisessa on ymmärretty ainakin 1980-luvulta alkaen. Johtamiskirjallisuudessa 

on laajasti hyväksytty näkemys, että hyvä sidosryhmäjohtaminen korreloi hyvien 

taloudellisten tulosten kanssa (Donaldson & Preston, 1995, 77-78).  

 

Jokaisella yrityksellä on sidosryhmiä, kuten omistajat, rahoittajat, asiakkaat, 

henkilöstö ja tavarantoimittajat. Yrityksen riippuvuus sidosryhmistä korostuu 

erityisesti kriisitilanteessa (Pajunen, 2006, 1261). Eri sidosryhmien tärkeys ja 

vaikutusvalta vaihtelee (Donaldson & Preston, 1995, 78) ja yrityksen on arvioitava 

sitä huolellisesti (Pajunen, 2006, 1286). Sidosryhmien jatkuva tuki on elintärkeä 

terveyttämisprosessin onnistumiselle ja luo  taloudellista liikkumavaraa (Chowdhury 

& Lang, 1996, 176). Tärkeiden sidosryhmien tuki  parantaa taloudellisissa 

vaikeuksissa olevien yritysten selviytymismahdollisuuksia (Smith & Graves, 2005, 

317).  

 

Jokainen terveyttämisprosessi on erilainen ja eri sidosryhmien valtasuhteet 

vaihtelevat. On myös huomioitava, että sidosryhmällä voi olla useita rooleja 

(Pajunen, 2006, 1285), kuten johtaja-omistaja tai omistaja-rahoittaja. Omistajat ja 

erityisesti pankit ovat usein avainroolissa yrityksen terveyttämisen 

käynnistämisessä (Slatter, 2006, 3) ja mukana prosessissa (Bibeault, 1982, 119). 
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Pienemmissä yrityksissä myös tavarantoimittajien joustaminen voi helpottaa 

lyhytaikaista kassatilannetta (Chowdhury & Lang, 1996, 176). Päärahoittajien tuki 

on yritykselle tärkeää koko turnaround-prosessin ajan (Bibeault, 1982, 208; Collet 

& al., 2014, 15).  

 

Sisäisten sidosryhmien osalta terveyttämisen onnistumismahdollisuudet paranevat 

henkilöstön tilanteen seurannalla ja reagoimalla nopeasti johtamistilanteissa 

(Arogyaswamy & al, 1995, 519). Kriisitilanteessa hyvä sidosryhmäjohtaminen 

korostuu kaikkien muidenkin sidosryhmien osalta (Slatter & al., 2006, 113). 

Yrityksen taloudellisiin resursseihin vaikuttavat sidosryhmät ovat tärkeimpiä 

terveyttämisprosessin onnistumiselle ja näiden kriittisten sidosryhmien tuki parantaa 

yritysten selviytymismahdollisuuksia (Smith & Graves, 2005, 317). Näin ollen, 

huono sidosryhmäjohtaminen voi olla yhtenä syynä yrityksen heikentyneeseen 

tilanteeseen ja toisaalta tärkeiden sidosryhmien tuen saaminen on olennaista 

terveyttämisprosessin onnistumisen kannalta. Terveyttämisen näkökulmasta 

tärkeimmillä sidosryhmillä, kuten yrityksen rahoittajilla ja omistajilla on useimmiten 

ratkaiseva rooli tarvittavan muutoksen käynnistämisessä ja sen toteuttamisen 

tukemisessa. 

 

3.3. Content - Tärkeimmät terveyttämistoimenpiteet 

Aiempi tutkimus käyttää yleisesti termiä turnaround-strategia, jolla tarkoitetaan 

yrityksen terveyttämissuunnitelmaa tai saneeraussuunnitelmaa. Termi ei siis viittaa 

yrityksen yleiseen strategiaan, mutta suunnitelma voi sisältää myös strategisia 

elementtejä. Kuten epäonnistumisen syitä, myös tilanteen korjaavia toimenpiteitä 

on huomattava määrä. Toimenpiteet jaotellaan kahteen päätyyppiin, operatiivisiin ja 

strategisiin (Hofer, 1980, 20; Bibeault, 1982, 226-228; Smith & Graves, 2005, 305; 

Wild, 2010, 619).  

 

Operatiivisista toimista on käytetty yleisesti nimitystä ”retrenchment”, säästötoimet. 

Englanninkielisenä on käytetty myös termejä ”decline-stemming activities” ja 
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”efficiency-related activities”, osin toistensa synonyymina, mutta myös tarkoituksella 

korostamaan toimepiteiden luonnetta. Nimityksestä riippumatta operatiivinen 

terveyttäminen sisältää lyhytaikaisempia taktisia toimia, joiden tavoitteena on saada 

nopeasti kassavirtaa, säästää kustannuksia ja kaventaa tasetta (Chowdhury & 

Lang, 1996, 170).  Koska niihin luetaan sekä tulovirtaa lisääviä että menoja 

vähentäviä toimenpiteitä, termi voidaan suomentaa tehostamistoimenpiteiksi.  

 

Strategisia toimenpiteitä on alan kirjallisuudessa kutsuttu termeillä ”recovery 

strategies” (vastakohtana ”retrenchment”-toimenpiteille), ”entrepreneurial 

strategies” tai ”growth strategies”. Strategisten toimenpiteiden tavoitteena on 

yrityksen kilpailukyvyn ja kilpailuaseman parantaminen tai kilpailuedun luominen 

pidemmällä aikavälillä.  

 

3.3.1. Muutokset yrityksen johdossa 

”Ennen kuin yritys voi ratkoa ongelmiaan, sen tulee päättää, kykeneekö nykyinen 

johto siihen. Kutsun tätä totuuden hetkeksi.” (Bibeault, 1982, 93). Yrityksen johto on 

avainasemassa kaikissa muutosprosesseissa, niin myös yrityksen 

terveyttämisessä. 

 

Grinyer & McKiernan havaitsivat, että 55 % terveyttämisprosesseista käynnistyy 

toimitusjohtajan vaihtamisesta. Tämä oli yleisin terveyttämisen käynnistävä 

tapahtuma (Grinyeer & McKiernan, 1990, 138). Useimmiten yrityksen turnaround-

tilanteessa tarvitaan uusi toimitusjohtaja (Slatter & al., 2006, 23). Hofer toteaa, että 

lähes kaikkien onnistuneiden terveyttämisten edellytyksenä on ollut muutokset 

ylimmässä johdossa (Hofer, 1980, 25). Toimitusjohtajan epäonnistuminen on nähty 

suurimpana yksittäisenä heikon taloudellisen tilanteen syynä (Slatter & al., 2006, 

23), mutta aina ratkaisu ei ole toimitusjohtajan vaihtaminen (Bibeault, 1982, 94).  
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Jos heikentyneen tilanteen syyt ovat olleet johdon vaikutuspiirissä, 

henkilövaihdokset ylimmässä johdossa parantavat terveyttämisen 

onnistumismahdollisuuksia (Loui & Smith, 2007, 25). Ylimpään johtoon kuuluu 

toimitusjohtajan lisäksi yrityksen koosta riippuen useita muita johtajia, jotka 

vastaavat esimerkiksi myynnistä, operaatioista tai taloudesta. Sekä yrityselämä että 

tutkimusala ovat havainneet johtoryhmän avainroolin epäonnistuneen yrityksen 

tilanteen korjaamisessa (Lohrke & al., 2004, 84). Useimmissa tilanteissa muutokset 

ylimmässä johdossa johtuvat joko tärkeiden sidosryhmien luottamuksen 

menettämisestä tai heidän arviostaan siitä, että nykyinen johto ei kykene yrityksen 

terveyttämisen kannalta tarvittaviin toimenpiteisiin. Muutokset johdossa voivat 

tarkoittaa toimitusjohtajan tai muun ylimmän johdon vaihdoksia tai sitä, että he 

omaksuvat uudenlaisen asenteen tilanteen ratkaisemiseksi (Collet & al., 2014, 13).  

 

Kriisitilanteessa tarvitaan valittujen terveyttämistoimenpiteiden toteuttamisen 

kannalta oikeanlaista osaamista (Hofer, 1980, 25-26). Ylimmän johdon vaihtaminen 

kriisitilanteessa voi aiheuttaa myös negatiivisia vaikutuksia, kuten heikentyneen 

työilmapiirin ja päätöksenteon hidastumista, mikä voi kasvattaa epäonnistumisen 

mahdollisuuksia (Arogyaswamy & al., 1995, 518; Loui & Smith, 2007, 25). Erityisesti 

pienten yritysten voi olla mahdotonta rakentaa uutta johtoryhmää heikossa 

tilanteessa (Slatter, 2006, 90). Yritys voi muuttaa johtamistaan myös hankkimalla 

ulkopuolista johtamisosaamista (Bibeault, 1982, 95; Slatter, 2006, 24-25). Caterin & 

Schwabin (2008, 41-44) case-tutkimuksen mukaan ulkopuolisen asiantuntijan 

käyttö auttoi kahta perheyritystä terveyttämisprosessissa ja ulkopuolisen avun tuella 

niissä päästiin myöhemmin ratkaisuun pysyvistä johdon ja johtamisen muutoksista.  

 

Toimitusjohtajan tai johtoryhmän kriittinen rooli yrityksen terveyttämistilanteissa 

tulee esiin lähes kaikissa alan tutkimuksissa. Yrityksen johto voidaan nähdä syynä 

heikkoon tilanteeseen ja muutokset ylimmässä johdossa sekä yhtenä onnistumisen 

kannalta olennaisista toimenpiteistä että muutokseen merkkinä yrityksen 

sidosryhmille. Johtotason muutokset ovat usein välttämättömiä, mutta niiden tulee 

perustua huolelliseen harkintaan heikentyneen tilanteen syistä, korjaamisen 
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vaatimasta johtamisosaamisesta ja johdon vaihdosten mahdollisista negatiivisista 

vaikutuksista.  

 

3.3.2. Tehostamistoimenpiteet 

Tehostamistoimenpiteillä siis tarkoitetaan kaikkia yrityksen lyhyen aikavälin 

taloudellista tilannetta parantavia toimenpiteitä. Tehostamisen tavoitteena on 

tasapainottaa yrityksen talous (Pearce & Robbins, 2008, 122). Tällaisia 

terveyttämistoimenpiteitä ovat kustannusleikkaukset, lyhytaikaisten kassavirtojen 

luominen, taseen pienentäminen, velkojen uudelleenjärjestelyt ja tuotelinjojen 

karsinta, joilla tavoitellaan talouden tasapainottamista ja operatiivisen tehokkuuden 

palauttamista (Sudarsanam & Lai, 2001, 185; Pearce & Robbins, 2008, 122).  

 

Kustannusleikkauksia tehdään tyypillisesti tuotekehityksestä, markkinoinnista ja 

muista harkinnanvaraisista menoista (Hambrick & Schecter, 1983, 234) ja 

henkilöstömäärästä (Slatter, 2006, 14). Pienissa yrityksissä tuottavuuden 

parantaminen on ensimmäinen terveyttämistoimenpide (Chowdhury & Lang, 1996, 

171-174). Sisään tulevaa kassavirtaa voidaan nopeuttaa keskittymällä nykyiseen 

tuotevalikoimaan tai antamalla alennuksia (Sudarsanam & Lai, 2001, 185). Tasetta 

voidaan parantaa yrityksen koosta riippuen esimerkiksi sulkemalla tuottamattomia 

yksikköjä, pienentämällä varastoja ja saamisia tai myymällä muuta, tuottamatonta 

omaisuutta. Monialayrityksissä tasejärjestelyihin voivat kuulua myös yrityskaupat tai 

muunlaiset yritysjärjestelyt. 

 

Velkajärjestelyt ovat yksi taseen järjestelyjen muoto. Vaikeissa tilanteissa velkojen 

uudelleenjärjestely on onnistumisen edellytys (Bibeault, 1982, 271). 

Uudelleenjärjestelyssä yrityksen oma pääoma ja vieras pääoma järjestellään 

uudelleen (Sudarsanam & Lai, 2001, 187). Velkajärjestely voi sisältää korkojen 

laskua, lyhennysvapaita ja joskus pääomalainoja tai muita oman pääoman 

järjestelyjä (Collet & al., 2014, 14). Velkojen uudelleenjärjestely voi sisältyä 

terveyttämissuunnitelmaan tai olla terveyttämisen yhtenä tavoitteena.  
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Erilaiset tehostamistoimet ovat ratkaisevia terveyttämisen onnistumiselle (Pearce & 

Robbins, 1993, 616). Tehostamisvaiheessa tehdään toimenpiteitä, joilla ostetaan 

aikaa organisaation muutospyrkimyksille (Cater & Schwab, 2008, 34) 

tasapainottamalla lyhytaikaista taloustilannetta ja palauttamalla sidosryhmien 

luottamus siihen, että johdolla on tilanne hallinnassa (Slatter, 2006, 21). 

Leikkaustoimet eivät johda yrityksen terveyttämiseen, jos ne tehdään väärin tai 

johdetaan puutteellisesti (Smith & Graves, 2005, 317). Intensiiviset säästötoimet 

eivät yksinään riitä terveyttämisen onnistumiseen (Sudarsanam & Lai, 2001, 197). 

Ei ole saatu vahvaa empiiristä näyttöä siitä, että tehostamistoimilla ja terveyttämisen 

onnistumisella olisi suora yhteys yleisesti, koska yhteyteen vaikuttavia 

taustatekijöitä ei ole tutkittu tarpeeksi (Loui & Smith, 2007, 14). Nixon & al. (2004) 

ovat jopa havainneet, että säästötoimilla voi olla negatiivinen vaikutus yrityksen 

suorituskykyyn joissakin tilanteissa (Thrams & al., 2013, 1295).  

 

Kuten edellinen kappale osoittaa, näkemykset tehostamistoimien roolista 

terveyttämisen onnistumiselle vaihtelevat välttämättömästä haitalliseen ja ovat 

muuttuneet ajan myötä. Nopeasti tapahtuvan toiminnan tehostamisen on yleisesti 

hyväksytty olevan välttämätön osa terveyttämisprosessia, erityisesti kun 

tarkastellaan yrityksiä, joiden olemassaolo on välittömän uhan alla. On kuitenkin 

mahdollista, että joissain tilanteissa jotkut muut toimenpiteet johtavat parempaan 

lopputulokseen yrityksen turnaround-prosessissa  

 

3.3.3. Strategiset toimenpiteet 

Strategisilla toimenpiteillä tarkoitetaan suuria, pitkäaikaisempia toimia, jotka usein 

sisältävät erilaisia yritysjärjestelyjä tai yrityksen uudelleenasemointia sekä 

kasvuhakuisia ja markkinasuuntautuneita strategioita. Wildin (2010, 644) mukaan 

strategisen muutoksen roolia on merkittävästi aliarvioitu alan tutkimuksessa. 

Heikossa tilanteessa olevalla yrityksellä on  yleensä strategisia ongelmia (Slatter & 

al., 2006, 26). Suorituskyvyn palauttaminen heikolta tasolta pysyvästi markkinoiden 

odottamalle tasolle edellyttää strategisia muutoksia (Morrow & al., 2007, 281). 
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Strategian muutos on viimeinen, välttämätön vaihe terveytettävän yrityksen 

suorituskyvyn palauttamisessa (Pearce & Robbins, 2008, 121).  

 

Huolellinen kriisin syiden analysointi on välttämätöntä ennen strategisten 

terveyttämistoimenpiteiden aloittamista (Arogyaswamy & al., 1995, 519). Strategian 

muutosta käytetään terveyttämiskeinona yleensä vain hyvässä operatiivisessa 

kunnossa olevissa yrityksissä (Bibeault, 1982, 228). Strategiset keinot toimivat, jos 

yrityksellä on riittävät resurssit ja toimialan tilanne on suotuisa (Hofer, 1980, 31). 

Strategisten keinojen käyttö on siis riippuvainen yrityksen sisäisestä ja ulkoisesta 

toimintaympäristöstä. Kasvavalla toimialalla strategian muutos on havaittu 

säästötoimia tehokkaammaksi terveyttämistavaksi (Ndofor & al., 2013, 1131).  

 

Strategisen muutoksen merkitys terveyttämiselle riippuu monista taustatekijöistä, 

kuten heikentyneen tilanteen syistä, yrityksen koosta ja tilanteen vakavuudesta. 

Strategian muutosta ei yleensä edes yritetä heikossa taloudellisessa tilanteessa 

(Bibeault, 1982, 228). Suurin osa aiemman tutkimuksen mainitsemista strategisista 

keinoista ei ole pienyrityksen käytettävissä (Chowdhury & Lang, 1996, 170). 

Strategialla ei ole merkitystä, jos yritys on juuri ajautumassa konkurssiin (Hofer, 

1980, 21). Strategisen muutoksen onnistumisen edellytyksenä myös 

terveyttämistilanteessa on realistinen tilanneanalyysi ja muutosten oikea ajoitus. 

 

3.4. Turnaround-prosessi 

Turnaround-toimepiteiden sisällöstä ja yhteydestä terveyttämisen onnistumiseen 

löytyy paljon aiempaa tutkimusta. Erityisesti on tutkittu taloudellisen tilanteen 

heikkenemisen syiden vaikutusta terveyttämistoimenpiteisiin ja käyty keskustelua 

operatiivisten ja strategisten toimenpiteiden suhteesta toisiinsa. 

Terveyttämisprosessia on tutkittu vähemmän. Turnaround-prosessin 

monimutkaisuuden ja eri vaiheiden vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen on 

tärkeää sekä turnaround-tutkimukselle että käytännön johtamiselle (Arogyaswamy 

& al., 1995, 496-497). Turnaround-tutkimus on ollut pääosin poikittaistutkimusta, 
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mutta terveyttäminen on aina prosessiasia ja sitä tulisi tutkia prosessinäkökulmasta 

(Pajunen, 2005, 1284). Turnaround-prosessi on mielenkiintoinen ja laiminlyöty aihe, 

jonka tutkimisesta voi olla eniten hyötyä käytännön terveyttämistoimenpiteitä 

tekevälle yritysjohdolle (Pandit, 2000, 42).  

 

Terveyttäminen ei ole yksittäinen tapahtuma, vaan prosessi joka koostuu sarjasta 

tapahtumia, jotka kuvaavat suorituskyvyn parantamista tietyllä ajanjaksolla. 

Turnaround-prosessit ovat kuitenkin muutosprosesseja, joissa ei aina toistu 

samanlainen tapahtumasarja. Siksi prosessia on perusteltua kuvata vaihemalleilla. 

(Chowdhury, 2002, 251-252). 

 

Turnaround-prosessin vaihemallien tausta on eri koulukuntien näkemyksissä 

tehostamistoimien ja strategisten toimenpiteiden suhteesta. Niiden on nähty olevan 

vastakkaisia, valinnaisia ja eri aikaan tapahtuvia (Hofer, 1980, 20; Pearce & 

Robbins, 2008, 121-122) tai vuorovaikutteisia, täydentäviä ja mahdollisesti 

samanaikaisia (Arogyaswamy & al., 1995, 516; Schmitt & Raisch, 2013, 1240). 

Tämä kahtiajako on jollain tavalla näkyvissä kaikissa myöhemmin esitetyissä 

vaihemalleissa. Kuitenkin prosessin toteuttaminen selittää tehtyjä toimenpiteitä 

paremmin erot onnistuneiden ja epäonnistuneiden terveyttämisyritysten välillä 

(Chowdhury, 2002, 256).  

 

3.4.1. Terveyttämisen vaiheittainen eteneminen (1982) 

Donald Bibeault esitti 1982 empiirisiin johtamiskokemuksiin kokemuksiin perustuen, 

että terveyttämisprosessissa on viisi erillistä vaihetta, jotka voivat olla osittain 

päällekkäisiä. Kaikissa terveyttämisissä ei välttämättä käydä kaikkia vaiheita. 

Vaiheiden tarpeellisuus ja kunkin vaiheen kesto riippuu yrityksen tilanteen 

vakavuudesta ja yrityksen koosta. Hänen esittämänsä vaihejaottelu alkaa johdon 

muutosvaiheesta (”management change stage”) perustuen siihen, että hänen 

tutkimuksensa mukaan 85% terveyttämistilanteista edellytti muutoksia yrityksen 

johdossa.  
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Bibeaultin mukaan johdon muutosvaiheessa yrityksessä on tehtävä päätös, 

kykeneekö nykyinen johto tekemään tilanteen korjaamiseksi tarvittavat muutokset 

ja jos näin ei ole, ylimmässä johdossa on tehtävä muutoksia. Evaluaatiovaiheessa 

(”evaluation stage”) arvioidaaan yrityksen tilanne, tehdään terveyttämissuunnitelma 

ja hankitaan sille ehdottomasti tarvittava rahoittajien tuki. Varsinainen 

terveyttäminen alkaa tehostamisvaiheella (”emergency stage”), jossa tehdään 

kaikki mahdolliset toimenpiteet yrityksen olemassaolon turvaamiseksi. Tämä 

tarkoittaa yleensä huomattavia säästötoimia, jotka tähtäävät lyhytaikaisen 

kassatilanteen turvaamiseen ja tilanteen vakauttamiseen. Tasapainotusvaiheessa 

(”stabilization stage”) yrityksen toiminnan jatkuminen on turvattu ja painopistettä 

siirretään pidemmän aikavälin suunnitteluun. Yrityksen on päätettävä, jatkaako se 

toimintaansa tehostamisvaiheessa supistettussa muodossa vai aletaanko 

toteuttamaan strategisia toimenpiteitä. Näitä kasvuhakuisia strategioita voidaan 

toteuttaa prosessin päättävässä normaalin kasvun vaiheessa (”return-to-normal-

growth” stage). (Bibeault, 1982, 91-108). 

 

Bibeaultin esittämät vaiheet ovat mukana useimmissa terveyttämisprosesseissa ja 

löydettävissä myös kohdeyrityksessä. Kuten Bibeault toteaa, eri vaiheiden 

esiintyminen, kesto ja painotus riippuu kunkin yrityksen tilanteesta.  

 

3.4.2. Perusta kaksivaiheiselle terveyttämisprosessille (1992-93)  

Robbins ja Pearce esittivät 1992-1993 kahdessa eri tutkimuksessa turnaround-

prosessista kaksivaiheisen mallin, jossa varsinaiset prosessivaiheet muodostuvat 

tehostamisvaiheesta (”retrenchment”) ja strategian muutosvaiheesta (”recovery”). 

Yritys joutuu ulkoisten tai sisäisten syiden johdosta heikentyneeseen tilanteeseen. 

Tilanteen vakavuus vaikuttaa tehostamistoimien laatuun ja nopeuteen, kun taas 

tilanteeseen johtaneet syyt vaikuttavat muutosvaiheen strategian valintaan. Sekä 

aiempaan että omaan tutkimukseensa perustuen he osoittivat, että tehostamisvaihe 

on aina osa terveyttämisprosessia ja tapahtuu aina ennen strategisia toimenpiteitä. 
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Strategiset toimenpiteet voidaan aloittaa, kun taloudellisen tilanne on saatu 

riittävästi tasapainotettua tehostamistoimien avulla.  

 

Tutkijoiden mukaan Bibeault on aiemmin tullut varsinaisen prosessin osalta 

samanlaisiin johtopäätöksiin esittäessään, että tehostamis- ja 

tasaspainotusvaiheiden tavoitteena on yrityksen selviäminen ja tilanteen 

tasapainottaminen, jonka jälkeen yrityksen on päätettävä, jatkaako se toimintaansa 

entisellä strategialla supistetussa muodossaan vai päättääkö se omaksua uuden, 

kasvuhakuisen strategian. (Pearce & Robbins, 1993, 622).  

 

Tässä tutkimuksessa Robbinsin ja Pearcen kohdeyritykset olivat yksittäisiä yrityksiä 

tai suurempien yritysten itsenäisiä liiketoimintayksiköitä. Esitetty prosessimalli on 

yksi mahdollinen, valitsemalla erilaisia yrityksiä ja tilanteita voidaan löytää erilaisia 

terveyttämisprosessimalleja (Pearce & Robbins, 1993, 623). Robbinsin ja Pearcen 

työn keskeinen johtopäätös on, että tehostamistoimet ovat aina mukana ja näin ollen 

yksi kiinteä vaihe terveyttämisprosessissa. Robbinsin ja Pearcen työ on ollut 

uraauurtavaa turnaround-prosessin tutkimukselle ja käytännössä kaikki prosessista 

myöhemmässä tutkimuksessa esitetyt vaihemallit perustuvat Robbinsin ja Pearcen  

pohjatyöhön.  
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Kuva 1: Turnaround-prosessin vaihemalli (Pearce & Robbins, 1993, 624) 

 

3.4.3. Riippuvuussuhteet ja sidosryhmät vaihemallissa (1995) 

Robbins ja Pearce saivat aikaan 1990-luvulla koulukuntien välisen keskustelun 

tehostamistoimien ja strategisen muutoksen välisistä suhteista. Osa tutkijoista kiisti 

oletuksen tehostamistoimien välttämättömyydestä ja ensisijaisuudesta. 

Arogyaswamy & al. esittivät 1995 laajennetun kaksivaiheisen mallin lisäten 

Robbinsin ja Pearcen esittämään näkemykseen organisaatio- ja 

strategiatutkimuksen näkemyksiä. Heidän mukaansa aiemmissa lineaarisissa 

vaihemalleissa on yksinkertaistettu asioita liikaa ja unohdettu keskeisiä 

riippuvuussuhteita. Heidän mallinsa mukaan tehostamistoimiin vaikuttaa yrityksen 

tilanteen vakavuuden ja taloudellisen liikkumavaran suhde. Esimerkiksi 

hyvämaineinen yritys tai konsernin tytäryhtiö voi saada rahoitusta pitkään tilanteen 

heikentyessä, mikä voi johtaa tehostamistoimien viivästymiseen ja kriisin 

syvenemiseen ennen kuin yritys reagoi siihen. Arogyaswamy & al.’n malli sisältää 

samat kaksi päävaihetta, tehostamistoimet ja strategisen muutoksen. Olennainen 

ero Robbinsin ja Pearcen malliin on tehostamistoimien ja strategisen 

muutosvaiheen vuorovaikutus. Vaiheita voidaan toteuttaa osin samanaikaisesti ja 
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ne ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa toisiinsa. Alkuvaiheessa väärin 

kohdistetut säästötoimet voivat jopa myöhemmin estää tai vaikeuttaa tarvittavien 

strategisten muutosten toteuttamista.  

 

Laajennetun mallin ensimmäinen vaihe sisältää tehostamisen lisäksi kaksi tärkeää 

elementtiä, sidosryhmien tuen sekä sisäisen ilmapiirin ja päätöksentekoprosessin 

parantamisen. Heikentyneen tilanteen parantaminen tehostamistoimilla palauttaa 

tärkeimpien sidosryhmien tuen sekä parantaa yrityksen sisäistä tilannetta 

palauttamalla luottamuksen toimintaan ja antamalla johdolle uskallusta 

päätöksentekoon. Tässä mallissa on näiden elementtien kautta sisällytetty 

mahdollisiin tehostamistoimiin myös muutokset yrityksen johdossa. Ylimmän johdon 

muutosten hyödyt ovat haittoja suuremmat erityisesti silloin, kun johdolla ei ole 

tärkeiden sidosryhmien tukea tai yrityksellä on tarve merkittävään, strategiseen 

muutokseen (Arogyaswamy & al., 1995, 518). 

 

Kuva 2: Laajennettu turnaround-prosessin malli (Arogyaswamy & al., 1995, 498) 
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3.4.4. Vaihemallien uudet näkökulmat (2001-2002) 

2000-luvun alussa ilmestyi kaksi merkittävää case-tutkimusta turnaround-

prosessista. Todeten, että prosessin tutkimus ei etene ilman pitkittäistutkimuksia, 

Balgobin ja Pandit (2001) esittivät aiempaan kirjallisuuteen perustuen viisiportaisen 

vaihemallin, jota testasivat IBM:n Englannin yksikön terveyttämisprosessilla, joka 

tuki tätä mallia. Yhteneväisesti aiemman tutkimuksen kanssa he kuitenkin esittivät, 

että edellinen vaihe luo edellytykset seuraavalle todeten samalla, että jokainen 

terveyttämisprosessi ei välttämättä sisällä kaikkia näitä vaiheita (Balgobin & Pandit, 

2001, 305). Varsinaista terveyttämisprosessia edeltävä vaihe on jaettu tässä 

mallissa kolmeen osaan, mutta itse terveyttämisprosessi on kaksivaiheinen, kuten 

aiemmissakin malleissa. Balgobin ja Pandit esittävät, että yrityksen heikentyneessä 

tilanteessa tarvitaan erityinen tapahtuma tai kriisi, joka käynnistää taantunutta 

tilannetta seuraavan muutosvaiheen (2001, 302-304), joka puolestaan aloittaa 

varsinaisen terveyttämisprosessin. 

 

Chowdhury (2002) puolestaan käytti esimerkki-casena Chryslerin 

terveyttämisprosessia. Hän lähestyi asiaa organisaatio- ja prosessiteorian 

näkökulmasta esittäen neliportaisen, teoreettisen turnaround-prosessin 

vaihemallin. Hän testasi Sheppardin kanssa mallia vuonna 2005 kolmella 

tapauksella, joista yksi oli epäonnistunut ja kaksi onnistunutta terveyttämistä. 

Tutkijat löysivät tukea mallille kaikista kolmesta tapauksesta. Heidän tutkimuksensa 

mukaan strateginen muutos voi tapahtua missä vaiheessa prosessia tahansa 

(Sheppard & Chowdhury, 2005, 253). Kuitenkin tehostamistoimet mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa tasapainottavat tilannetta ja luovat tilaa myöhemmille 

strategisille muutoksille (Sheppard & Chowdhury, 2005, 255), mikä on aiempien 

vaihemallien kanssa yhteneväinen käsitys. Varsinainen terveyttämisprosessi 

jakaantuu tässäkin mallissa kahteen vaiheeseen, jotka ovat käynnistysvaihe 

(”response initiation”) ja siirtymävaihe (”transition”), joita edeltää heikentyminen ja 

seuraa lopputulos. Tärkeimpänä havaintona Sheppard ja Chowdhury toteavat, että 

johdon heikko kyky havaita ongelmia ja välinpitämättömyys ratkaista niitä 

aikaisessa vaiheessa voivat johtaa terveyttämisen epäonnistumiseen (2005, 256-

257). 
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3.4.5. Johtamisnäkökulman korostaminen (2004) 

Terveyttäminen on monivaiheinen prosessi, joka edellyttää johtoryhmältä oikeita 

toimenpiteitä taloudellisen epäonnistumisen välttämiseksi (Lohrke & al., 2004, 67). 

Lohrke & al.’n 2004 esittämä vaihemalli perustuu aiempiin, kaksivaiheisiin malleihin. 

He lähestyvät prosessia johtoryhmän päätöksenteon näkökulmasta  ja jakavat 

prosessin kolmeen vaiheeseen, tilanteeseen, toimenpiteisiin ja lopputulokseen. 

Tilanne esittää aiempien vaihemallien tilanteen vakavuutta ja kriisin sisäisiä tai 

ulkoisia syitä, jotka johtavat terveyttämispäätökseen. Johtoryhmä päättää 

ominaisuuksiensa mukaisesti toimenpiteistä, jotka voivat olla tehostamistoimia tai 

strategisia toimia. Vaikka tutkijat ovat esittäneet varsinaisen terveyttämisen yhtenä 

vaiheena, mallissa näkyy kuitenkin sama toimenpiteiden kaksijakoisuus kuin 

aiemmissakin prosessimalleissa. Valitut toimenpiteet johtavat viimeisessä 

vaiheessa lopputulokseen, terveyttämisen onnistumiseen tai epäonnistumiseen. 

 

Lohrke & al. painottavat aiempia malleja enemmän johdon reagointikykyä sekä  

johtoryhmän kokoonpanoa ja ominaisuuksia kriittisenä tekijänä terveyttämisen 

onnistumiselle. Malli tukee vahvasti näkemystä siitä, että terveyttämistilanteessa 

johtamista on tarkasteltava kokonaisuutena eikä pelkästään toimitusjohtajan roolin 

kautta, kuten osa aiemmasta tutkimuksesta on tehnyt. Johtoryhmän kokoonpanon 

ja ominaisuuksien lisäksi tärkeää on johdon päätöksentekokulttuuri ja vallan 

keskittyminen. Kuten kappaleessa 3.1. on todettu, pienyrityksissä strategisen ja 

taktisen päätöksenteon keskittyminen yhdelle henkilölle aiheuttaa usein 

objektiivisuuden puutetta (Bridge & O’Neill, 2018, 94). Johtamisominaisuuksien 

lisäksi siis pk-yrityksissä korostuu hallituksen rooli niissä yrityksissä, joissa on 

ulkopuolinen hallitus sekä yrityksen sisäinen toimintakulttuuri ja 

päätöksentekojärjestelmä. 
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Kuva 3: Laajennettu turnaround-prosessin malli (Lohrke & al., 2004, 73) 

 

3.4.6. Vaihemalli perheyrityksissä (2008) 

Cater ja Schwab (2008) tutkivat terveyttämisprosessia kahden perheyrityksen 

tapaustutkimuksena. Vaikka heidän ensisijainen tavoitteensa oli terveyttämisen 

tarkastelu perheyrityskontekstissa, molemmat case-yritykset olivat myös pk-

yrityksiä. Tapaus on mielenkiintoinen vastapaino IBM:n ja Chryslerin kaltaisisten 

suuryritysten käyttämiselle tutkimuksen kohteena ja vahvistaa näkemystä tiettyjen, 

geneeristen terveyttämistoimenpiteiden olemassaolosta yrityksen koosta 

riippumatta. Tutkijat toteavat, että perheyrityksen erityisluonne ei vaikuta 

terveyttämiskeinojen valintaan, mutta sen sijaan vaikuttaa toimenpiteiden 

toteuttamiseen. Tehostamistoimenpiteet todetaan pienyrityksen vaikeassa 

tilanteessa käytettävissä oleviksi keinoiksi. Havaintojen mukaan tehostamista on 

helpompi tehdä perheyrityksissä, koska perheeseen kuuluvat avainhenkilöt ovat 

tavallista valmiimpia joustamaan esimerkiksi työajoistaan tai palkkaeduistaan. Osa 

perheyrityksille luonteenomaisista erityispiirteistä, kuten heikompi tietojärjestelmien 



38 
 
 

taso tai suurempi riippuvuus yksittäisistä henkilöistä, ovat itse asiassa ominaisia 

kaikille pienemmille yrityksille (Boyle & Desai, 1991, 35-37).  

Myös tässä tutkimuksessa esitetty terveyttämisprosessin vaihemalli on 

kaksivaiheinen. Näistä  ensimmäinen vaihe sisältää tehostamistoimet ja ylimmän 

johdon muutokset, toisessa vaiheessa toteutetaan yrityskohtainen muutosstrategia, 

joka voi sisältää operatiivisia tai strategisia toimenpiteitä. (Cater & Schwab, 2008, 

44). Tutkijat ovat yhdistäneet malliin perheyritysten erityispiirteet, joilla on sekä 

positiivisia että negatiivisia vaikutuksia terveyttämiseen. Yleisinä havaintoina 

tutkimuksessa nousee esiin päätöksenteon vaikeus ja välttämättömyys johdon 

muutosten osalta sekä tehostamistoimenpiteiden tärkeys. Johtamiseen tarvitaan 

muutosta toimenpiteiden käyntiinsaamiseksi, mikä osittain liittyy perheyrityksen 

erityisiin henkilösuhteisiin, mutta erityisesti tärkeimpien ulkoisten sidosryhmien tuen 

saamiseksi. 

 

 

Kuva 4. Vaihemalli pienissä perheyrityksissä (Cater & Schwab, 2008, 44) 
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3.4.7. Strategisen johtamisen ja sidosryhmäjohtamisen painotus (2008-) 

Pearce ja Robbins palasivat terveyttämisprosessin tutkimukseen vuonna 2008. He 

vetivät yhteen välissä tapahtuneen kehityksen todeten, että muutokset yrityksen 

johdossa ovat välttämätön signaali sidosryhmille ja luovat uskottavuutta myös 

uuden strategian onnistumiselle (Pearce & Robbins, 2008, 123). He pitävät 

tehostamistoimia edelleen välttämättöminä, ne on tehtävä nopeasti ja ne ovat 

välttämätön ensimmäinen vaihe prosessissa. Sen jälkeen, koska yrityksen 

vanhassa strategiassa on ollut haavoittuvuuksia, strateginen muutos on välttämätön 

(Pearce & Robbins, 2008, 124), erityisesti sidosryhmien kasvavien odotusten takia. 

Heidän mukaansa strateginen muutos tapahtuu yritysostojen kautta tai lisämällä 

yhteistyötä strategisten allianssien ja yhteisyritysten avulla sekä 

innovaatioyhteistyöllä. Aiemmasta tutkimuksestaan poiketen Pearce & Robbins 

ovat ottaneet uusimpaan artikkeliinsa suuremman monialayrityksen näkökulman ja 

jättäneet käsittelemättä mahdolliset pienemmät, strategiset muutokset. He toteavat, 

että kasvun hakeminen vanhalla strategialla ei onnistu, koska se on aiemmin todettu 

haavoittuvaiseksi. Yrityksellä on mahdollisuus jatkaa toimintaansa saneerattuna, 

aiempaa pienemmässä muodossa, mutta se on vaikeaa sidosryhmien kasvavien 

odotusten takia. Siksi  heidän mielestään yrityksen tulisi pyrkiä strategiseen 

transformaatioon edellä mainittujen vertikaalisten tai horisontaalisten 

yhteistyömuotojen kautta, mikä johtaa yrityksen menestymiseen myös pitkällä 

aikavälillä. 

 

Turnaround-tutkimuksen uusimmassa laajassa kirjallisuuskatsauksessa Thrams & 

al. keräsivät  vuonna 2013 yhteenvedon Journal-tason julkaisuissa olleista alan 

tutkimusartikkeleista vuodesta 1993 alkaen. Vaikka katsauksen mukaan Pearcen ja 

Robbinsin perusajatus on edelleen keskeinen turnaround-prosessissa, uudempi 

tutkimus korostaa johtamisosaamista, strategista johtamista ja 

sidosryhmäjohtamista sekä prosessin monimutkaisuutta ja resurssiperustaista 

näkemystä terveyttämistoimenpiteisiin (Thrams & al., 2013, 1278). Thrams & al. 

esittävät teoriakatsauksen perusteella oman, laajennetun vaihemallin myöhemmän 

tutkimuksen perustaksi.  
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Esitetty malli mukailee aiemmin esitettyjä ja sen perustana on Robbinsin ja Pearcen 

jo 1993 esittämä malli. Lohrke & al.’n 2004 esittämään malliin verrattuna tähän 

malliin on lisätty sidosryhmäjohtaminen omana elementtinään. Lisäksi edellisten 

esittämät johtoryhmän toiminnan ulottuvuudet on jaettu kahtia, johtamisosaamiseen 

ja strategiseen johtamiseen. Johtamisosaamiseen sisältyy johdon kyky tunnistaa 

yrityksen olevan kriisissä sekä arvioida tilanteen vakavuutta ja taloudellisen kriisin 

syitä. Strategisella johtamisella Thrams & al. tarkoittavat johdon kykyä toteuttaa 

terveyttämisprosessin aikana tarvittavat muutokset. Johtamisosaamisesta 

nostetaan erityisesti esiin se, miten johto kykenee hallitsemaan eri sidosryhmien 

ristiriitaiset intressit ja niiden mahdolliset vaikutukset turnaround-prosessiin (Thrams 

& al., 2013, 1302). Kuten useat tutkijat aiemmin, myös Thrams & al. esittävät 

näkemyksen, jonka mukaan sidosryhmien vaikutus on otettava yhä enemmän 

huomioon tulevassa turnaround-tutkimuksessa.  

 

3.5.Terveyttämisprosessin kriittinen vaihe 

Aiemmassa tutkimuksessa on laaja yhteisymmärrys siitä, että yrityksen 

terveyttäminen on vaiheittainen prosessi. Vaiheet sisältävät erilaisia toimenpiteitä, 

joita tehdään yrityksessä tehtyjen päätösten perusteella. Tärkeimmillä taloudellisilla 

sidosryhmillä on usein ratkaiseva rooli terveyttämisen käynnistämisessä (Slatter & 

al., 2006, 2, 49-50). Gopinath (1991) tutki kahdenkymmenen kriisiyrityksen 

terveyttämisen käynnistäviä toimijoita.  Näistä kymmenen yrityksen turnaround-

prosessi käynnistyi omistajien tai emoyhtiön toimesta, kahdeksan rahoittajien 

toimesta ja kaksi muiden sidosryhmien vaikutuksesta. Usein toimiva johto ei tunnista 

tilanteen vakavuutta tai ei kykene reagoimaan riittävästi tilanteeseen, tällöin hallitus 

tai ulkoinen sidosryhmä puuttuu tilanteeseen ja käynnistää terveyttämisen omilla 

päätöksillään. (Gopinath, 1991, 98-99).  

Gopinathin (1991) mukaan voidaan määritellä kriittinen vaihe, jossa yritys tunnistaa 

olemassaolon olevan uhattuna ja päättää toimenpiteistä. Vaihe edellyttää välittömiä 

päätöksiä 1) konkurssin ja terveyttämisen välillä 2) johdon muutoksen osalta ja 3) 

välittömien toimenpiteiden suhteen (Gopinath, 1991, 98-100). Useissa muissa 
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tutkimuksissa muutos ylimmässä johdossa on nähty turnaround-prosessin 

käynnistäjänä. Onko johdon muutos terveyttämisen käynnistävä tapahtuma riippuu 

organisaatiosta ja sen tilanteesta (O’Kane & Cunnigham, 2012, 72-73). Johdon 

muutos on usein ensimmäinen ulospäin näkyvä terveyttämistoimenpide, mutta 

ennen sitä yrityksessä on pitänyt tunnistaa heikentyneen tilanteen uhkaavan 

yrityksen olemassaoloa ja tehdä päätös yrityksen tilanteen edellyttämästä 

muutoksesta, yrityksen terveyttämisestä.  

 

 

 

 

 

Kuva 5. Terveyttämisen kriittinen vaihe (Gopinath, 1991, 100). 
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4. ANALYYSI KOHDEYRITYKSEN TERVEYTTÄMISPROSESSISTA 

 

Teoriakatsauksessa selvitettiin, miten yrityksen turnaround-tilanne määritellään 

sekä millaiset taustatekijät ja toimenpiteet vaikuttavat terveyttämisprosessiin ja sen 

osalta tehtäviin päätöksiin. Lopuksi esitettiin katsaus aiemmassa tutkimuksessa 

esitettyihin turnaround-prosessin vaihemalleihin. Tässä luvussa esitetään analyysi 

kohdeyrityksen terveyttämistilanteesta, siihen vaikuttavista tekijöistä ja 

kohdeyrityksen terveyttämisprosessista.  

 

Yksi mahdollinen tapa esittää tapaustutkimus on kronologinen raportti (Baxter & 

Jack, 2008, 555). Tutkimusaineisto on järjestetty kronologiseen muotoon siten, että 

tapahtumien järjestys voidaan todeta tietokannasta. Kohdeyrityksen 

terveyttämisprosessia analysoidaan tapahtumien aikajärjestyksessä etsien 

prosessista kohdeyrityksen  selviytymisen kannalta kriittisiä päätöksiä ja niiden 

mahdollisesti muodostamaa kriittistä vaihetta. Kohdeyrityksen 

terveyttämisprosessia analysoidaan päätöksenteon kautta ja verrataan prosessista 

aiemmassa tutkimuksessa esitettyihin yleisiin vaihemalleihin.  

 

 

4.1. Kohdeyrityksen tausta ja toimintaympäristö 

Case-yritys on 1980-luvun lopulla perustettu suomalainen teknologiayritys. Yhtiöllä 

oli terveyttämisprosessin alkaessa noin 90 työntekijää kolmessa eri maassa. Yhtiö 

on korkean teknologian pk-yritys, joka suunnittelee, markkinoi ja valmistaa laitteita 

ja sovelluksia hyvin kapealle erikoisalalle. Huomattava osa asiakaskunnasta on 

erilaisia viranomaisorganisaatioita tai niille palveluja tuottavia tahoja. Yhtiö toimii 

globaalisti, asiakkaita on yli 40 maassa ja jokaisessa maanosassa. Yhtiön kilpailijat 

ovat tyypillisesti kansainvälisten monialayhtiöiden yksiköitä, jotka kykenevät 

tarjoamaan asiakaskunnalle laajan tuote- ja palveluvalikoiman. Yhtiön pieni koko 

verrattuna näihin markkinoita hallitseviin kilpailijoihin ei käytännössä ole 

mahdollistanut suurien markkinaosuuksien saavuttamista missään tuote- tai 

asiakassegmentissä. Case-yritys on kuitenkin vuosien mittaan vakiinnuttanut 

asemansa yhtenä keskeisistä toimijoista tietyissä markkinasegmenteissä, joissa 

kilpailevien yritysten lukumäärä on yleensä rajallinen. 
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Kohdeyritykseksi valittiin pk-yritys ja tutkimuksen kohteena on erityisesti pk-

yrityksen terveyttämisprosessiin liittyvä päätöksenteko. Tutkimuksessa pk-yritys 

käsitetään Euroopan Unionin pk-yritystä koskevan määritelmän mukaisesti. EU-

komission suosituksen 2003/361/EY mukaan pk-yritysten luokka koostuu 

yrityksistä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden 

vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 

43 miljoonaa euroa (Käyttöopas PK-yrityksen määritelmä, 2015, 3). EU:n pk-

määritelmän mukaan on lisäksi tarkasteltava, onko yrityksen käytössä huomattavia 

lisäresursseja kuten omistusta, kytköksiä tai kumppanuussuhteita suurempien 

yritysten taholta, jotka voivat muuttaa tulkintaa. Määrittelyssä tulee käyttää 

viimeisen hyväksytyn tilinpäätöksen tietoja (käyttöopas PK-yrityksen määritelmä, 4, 

11, 16-22). 

 

Tutkimuksen ajanjakso sijoittuu vuodelle 2012. Viimeisen hyväksytyn tilinpäätöksen 

mukaan kohdeyritys muodosti konsernin tutkimuksen aikana. Vuonna 2011 

liikevaihto oli noin 10 miljoonaa euroa, taseen loppusumma noin 15 miljoonaa euroa 

ja henkilöstömäärä tilikauden lopussa oli 94, joten kohdeyritys täytti pk-yrityksen 

määritelmän. Kohdeyrityksen pääomistajana oli toinen liiketoimintaa harjoittava 

yhtiö, jonka liikevaihto oli noin 28 M, taseen loppusumma 29,5 M ja henkilöstömäärä 

196, joten tämä sidonnaisuus ei ole muuttanut kohdeyrityksen määrittelyä pk-

yritykseksi. 

 

 2009 2010 2011 2012 

     

Liikevaihto emoyhtiö 12.862 9.981 8.074 6.368 

Henkilöstö emoyhtiö 83 81 75 70 

Henkilöstö konserni 90 89 94 88 

Taseen loppusumma 26.754 25.115 19.520 7.740 

 

Taulukko 1: Kohdeyrityksen kokoa kuvaavat tunnusluvut 2009-2012. 

 

 

Kohdeyrityksessä on ollut yli 50 työntekijää, joten Euroopan Unionin tarkemman 

määrittelyn mukaan se on ollut keskisuuri yritys (käyttöopas PK-yrityksen 
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määritelmä, 4). Euroopan ulkopuolella tehdyissä, aiemmissa tutkimuksissa 

pienyritys on yleisesti määritelty alle 500 työntekijän yritykseksi (Chowdhury&Lang 

1993, 11 ja 1996, 172) tai suuremman yrityksen yksittäiseksi liiketoimintayksiköksi 

(Hambrick&Schecter, 1983, 237), mutta myös 100 työntekijän määrää on käytetty 

pienyrityksen rajana (Boyle&Desai, 1991, 33).  

 

Kohdeyritys on ollut rakenteeltaan pk-yritys, mikä on vaikuttanut yrityksen 

toimintatapaan ja resursseihin. Pienyritysten strategisessa suunnittelussa on usein 

puutteita (Boyle & Desai, 1991, 40). Kohdeyrityksellä on ollut yrityksen kokoon 

nähden merkittäviä kasvutavoitteita. Tutkimuksen ja kehityksen osuus 

liikevaihdosta on ollut 13-17% liikevaihdosta eikä se ole laskenut tappiollisinakaan 

vuosina. Liikevaihdon lasku kertoo myös siitä, että tehty tuotekehitys ei ole johtanut 

merkittävään liikevaihtoon. Ulkopuolisen konsulttiraportin mukaan yhtiön 

myyntistrategia oli puutteellinen ja asiakasprojekteissa otettiin liian suurta riskiä 

yrityksen kokoon nähden. Yhtiön henkilöstö- ja talousresurssit ovat olleet pienet, 

erityisesti kun verrataan toimialalla toimiviin kilpailijoihin, jotka ovat lähes 

poikkeuksetta kansainvälisiä suuryrityksiä tai niiden liiketoimintayksiköitä. Yhtiöllä ei 

ole ollut pienen kokonsa johdosta juurikaan mahdollisuutta vaikuttaa toimialan 

markkinoihin tai asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. 

 

Pääosa yhtiön toiminnasta on ollut erikoisasiantuntemusta vaativaa myyntiä, 

suunnittelua ja toteutusta, minkä johdosta yrityksellä on ollut kokoonsa nähdenkin 

vähän reaaliomaisuutta. Tämä on vaikuttanut yhtiön taloudelliseen liikkumavaraan 

vähentäen yhtiön vakuusarvoa ja tätä kautta myös rahoitusmahdollisuuksia. Yhtiön 

suuri tase vuosina 2009-2011 on koostunut pääosin aineettomista oikeuksista kuten 

aktivoiduista kehitysmenoista sekä osuuksista ja saamisista tytäryhtiöiltä, mikä on 

ainakin ulkopuolisesta näkökulmasta ollut rahoitusta kannattamattomille 

tytäryhtiöille. Yhtiön koon vaikutus voi siis olla myös riippuvainen yhtiön toimialasta. 

Tässä tutkimuksessa ei ole kuitenkaan tutkittu yrityksen koon ja toimialan 

riippuvuussuhdetta. 

 

Yhtiö on alun perin perustettu suomalaisen tutkijaryhmän innovaatioihin perustuen. 

Yhtiön omistajina on ollut sekä yksityishenkilöitä että ammattimaisia 
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pääomasijoittajia. 2000-luvun alkupuolelta pääomistajana oli toinen kotimainen, 

case-yrityksen kanssa samankaltaisen asiakaskunnan parissa toimiva  konserni. 

Konsernin koko on ollut koko ajan EU:n pk-määritelmän rajoissa. Kohdeyritys kasvoi 

vähitellen 1990-luvun loppuun mennessä noin kolmenkymmenen henkilön 

yksiköksi, mutta varsinainen kasvuhyppäys ajoittui 2000-luvun alkuvuosiin. Tällöin 

eräät muutokset keskeisten asiakkaiden ulkoisessa toimintaympäristössä 

kasvattivat alan tuotteiden kysyntää ja niiden kehittäminen Suomessa nähtiin entistä 

tärkeämmäksi myös alan kotimaisten vaikuttajien ja teknologiarahoittajien taholta. 

Huomattavien kehityspanostusten myötä yhtiön henkilöstön määrä kasvoi 

kotimaassa vuoden 2003 kolmestakymmenestä henkilöstä noin 

kahdeksaankymmeneen henkilöön vuonna 2007 liikevaihdon kasvaessa 

samanaikaisesti yli kaksinkertaiseksi. Vuonna 2003 yhtiö perusti myös oman 

myyntiyhtiön Pohjois-Amerikkaan.  

 

Tässä tutkimuksessa ei ole selvitetty, onko yrityksen omistussuhteilla vaikutusta 

terveyttämistilanteeseen. Itsenäiset yritykset reagoivat ympäristön muutoksiin 

nopeammin kuin tytäryhtiöt johtuen tytäryhtiöiden mahdollisuudesta käyttää 

emoyhtiön resursseja (Thrams & al., 2013, 1292). Kohdeyritys on ollut toisen pk-

yritykseksi luokitellun konsernin tytäryhtiö ja käyttänyt konsernin taloudellisia 

resursseja, kuten vakuusreserviä rahoituksen saamiseksi. Yrityksellä oli 

muodostunut emokonserninsa kanssa tietty toimintamalli ja emoyhtiö oli aiemmin 

rahoittanut pitkään tappiollistakin toimintaa nähden sen tulevaisuuden 

mahdollisuuksien luomiseksi. Vaikka yhtiön taloudellinen alamäki on kestänyt 

useampia vuosia, pääomistaja ei ole edellyttänyt merkittäviä muutoksia yhtiön 

strategiaan, mikä on melko poikkeuksellista.  

Kuten teoriaosuudessa todettiin, päätöksenteon keskittyminen ja puutteellinen 

osaaminen kuuluvat pk-yrityksen ominaispiirteisiin. Kohdeyrityksen päätöksenteko 

oli keskittynyt toimitusjohtajalle eikä hallitus puuttunut tilanteeseen kuin vasta 

ulkopuolisten rahoittajien vaatimuksesta. Tällainen johtamis- ja toimintamalli vaikutti 

merkittävästi siihen, miten nopeasti ja millä tavalla yrityksessä reagoitiin 

toimintaympäristön ja yrityksen tilanteen muutoksiin ja  osaltaan edesauttoi kriisin 

pitkittymistä ja syvenemistä.  
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4.2. Kohdeyrityksen talouden heikkeneminen 

Laajat teknologiahankkeet, tuotevalikoiman laajentaminen oman 

tuotekehityspanostuksen kautta ja riskinotto kansainvälisissä tarjouskilpailuissa 

aiheuttivat kohdeyritykselle huomattavia, tulorahoituksen ylittäviä kustannuksia. 

Nämä rahoitettiin pääosin pääomistajan rahoituksella tai ulkopuolisten rahoittajien 

toimesta siten, että pääomistajalta saatiin rahoitukseen tarvittava vakuusreservi. 

Kehityspanostus ei kaikilta osin vastannut markkinoiden tarvetta eikä yhtiön 

liikevaihto kasvanut kustannusten kanssa samaa vauhtia. Tämä johti tappiokierteen 

myötä yhtiön ylivelkaantumiseen ja omavaraisuuden laskuun lähelle nollatasoa 

viime vuosikymmenen lopulla.  

 

Yrityksen tuloksen heikentyessä etsitään usein riskipitoisia, uusia ratkaisuja 

suorituskyvyn nopeaksi parantamiskeinoksi, mikä saattaa entisestään heikentää 

yrityksen suorituskykyä (Morrow & al, 2007, 271-272). Yrityksen taloudellisen 

tilanteen heikkenemisen myötä paine tilanteen korjaamiseksi kasvoi ja vaikka 

strategisiin linjauksiin ei tehty muutoksia, toteutunut strategia muuttui yhä 

riskipitoisemmaksi eli tilanteeseen haettiin parannusta muun muassa tekemällä 

tarjouksia yhä suurempiin ja vaikeampiin kohteisiin, joissa jo tarjousten tekeminen 

on suuren työmäärän vaativa, kallis projekti. Ulkopuolisen raportin mukaan kiinteät 

kulut kasvoivat kestämättömälle tasolle suhteessa liikevaihdon kehitykseen, 

 

Vuonna 2010 yhtiö perusti ulkomaisen yhteisyrityksen samankaltaiseen  

teknologiaan erikoistuneen ulkomaisen pienyrityksen kanssa. Yhteisyrityksen 

tavoitteena oli kehittää ja myydä teknologian erikoissovelluksia tietyille toimialoille 

ja markkinoille, joilla nähtiin olevan kasvavaa potentiaalia  erityisesti lainsäädäntöön 

tulleiden muutosten ja vanhentuneen laitekannan uudistamistarpeen myötä. Vastuu 

yhteisyrityksen tulevan käyttöpääomarahoituksen turvaamisesta jäi kokonaan case-

yritykselle, mikä osaltaan lisäsi yrityksen rahoitustarvetta ja syvensi taloudellista 

alamäkeä.  
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Case-yrityksen liikevaihto laski vuonna 2010 yli 20 prosenttia, noin 10 miljoonan 

euron tasolle ja samaa vauhtia edelleen 2011 noin kahdeksaan miljoonaan euroon. 

Tarjouskannan kasvun myötä yhtiössä odotettiin vielä tällöinkin liikevaihdon 

kääntyvän kasvuun. Pienempiä säästötoimenpiteitä, kuten lyhytaikaisia lomautuksia 

ja kustannusleikkauksia toteutettiin, mutta toimenpiteet eivät olleet heikkoon 

taloudelliseen tilanteeseen nähden riittäviä. Tappioiden kattamiseen tarvittava 

rahoitus oli vuoteen 2011 saakka saatu järjestettyä pääomistajan vakuusreservejä 

käyttäen. Liikevaihdon kasvu ei ollut toteutunut ennustetusti, mikä johti 

tappiokierteen ja velkaantumisen syvenemiseen edelleen siten, että vuoden 2011 

tappio oli jo yli kolme miljoonaa euroa. Vuoden 2011 lopulla tultiin tilanteeseen, 

jossa pääomistajalla ei enää ollut riittävästi vapaita vakuuksia yhtiön toiminnan 

rahoittamiseen samalla tavoin ja yhtiölle päätettiin alkaa etsiä uutta omistuspohjaa. 

Tavoitteena oli, että omistusjärjestelyjen myötä yhtiön rahoitustilanteseen saataisiin 

parannusta eli uusi omistaja toisi mukanaan myös rahoitusta. 

 

 
 
Tunnusluvut 2009-2012 2009 2010 2011 2012  
      
Liikevaihto 12862 9981 8074 6368  

Sijoitetun pääoman tuotto-% 0 % 
-15,80 

% 
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% 
-143,7 

%  
Toimialan sijoitetun pääoman tuotto-%  6 % 5,60 % 6,80 % 4,80 %  
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
      
      
      

      

-160%

-140%

-120%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2009 2010 2011 2012

Tunnusluvut 2009-2012

Liikevaihto Sijoitetun pääoman tuotto-% Toimialan sijoitetun pääoman tuotto-%



48 
 
 

Taulukko 2: Kohdeyrityksen talouden heikkeneminen 2009-2012 (Luvut: 

Asiakastieto). 

 

Kaikkien teoriaosuudessa esitettyjen vaihemallien mukaan yrityksen tilanne 

heikentyy jollakin ajanjaksolla ulkoisten tai sisäisten syiden johdosta. Turnaround-

yrityksen yleisesti hyväksytyn määritelmän mukaan yrityksen tilanne heikkenee 

vähintään kahtena vuonna peräkkäinen verrattuna yrityksen aiempaan tilanteeseen 

tai toimialan ja yleisen talouden tasoon. Vaikka yrityksellä on historiassaan harvoja 

erinomaisia tulosvuosia, taulukko 2 kertoo yrityksen tunnuslukujen rajusta 

heikkenemisestä vuosina 2010-2011 verrattuna yrityksen aiempaan tasoon sekä 

aiemmassa tutkimuksessa yleisesti tilanteen heikkenemisen mittarina käytetyn 

pääoman tuottotason heikkenemisestä sekä aiempaan tilanteeseen että toimialan 

yleiseen tasoon verrattuna.  

 

Tilanteen vakavuutta voidaan arvioida suhteessa siihen, kuinka uhkaava tilanne on 

yrityksen olemassaolon kannalta. Erittäin vakava tilanne tarkoittaa välitöntä 

konkurssiuhkaa (Pearce & Robbins, 1993, 624). Useat aiemmat tutkijat ovat 

määrittäneet konkurssiuhkan käyttämällä konkurssia ennustavia Z-lukuja, joita on 

määritelty useiden tutkijoiden toimesta. Suomessa yleisesti käytetty (muun muassa 

Alma Media tietopalvelut) on Erkki Laitisen kehittämä kolmen muuttujan Z-luku, 

jonka laskukaava on (1,77xRahoitustulos-%)+(14,11xQuick 

Ratio)+(0,54xOmavaraisuusaste) (AlmaTalent-tietopalvelut 16.4.2018). 

Tunnusluvun ohjeellisten arvojen mukaisesti yrityksen tilanne on heikko, kun 

tunnusluvun arvo on 5-18 ja surkea, kun tunnusluvun arvo on alle 5. Kohdeyrityksen 

vuoden 2011 tilinpäätöksestä lasketun Z-luvun arvo on -70,8, jolloin yritys on ollut 

laskennallisesti tämän tunnusluvun mukaan määriteltynä koko ajan välittömän 

konkurssiuhan alla.  

 

Tilanteen vakavuuteen vaikuttaa olennaisesti, kuinka paljon yrityksen resurssit 

joustavat (Arogyaswamy & al., 1995, 498-499). Siksi mahdollisuus luoda joustoa 

sidosryhmien kautta korostaa keskeisten sidosryhmien  tärkeyttä vaikeassa 
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tilanteessa olevissa pienyrityksissä (Chowdhury & Lang, 1996, 176). Kohdeyritys ei 

olisi selvinnyt rajuista laskusuhdanteen vuosista eikä terveyttämisprosessista ilman 

keskeisten sidosryhmien joustamista. Ulkopuolisilla päärahoittajilla oli pääasiassa 

turvaavat vakuudet emoyhtiön taholta eli rahoituksellisesti joustoa tarjosi ennen 

kaikkea pääomistajan halu jatkaa yritystoimintaa tai välttää mahdollisen konkurssin 

aiheuttamien tappioiden kirjaaminen. 

 

Chowdhury ja Lang (1996, 176) havaitsivat tutkimuksessaan, että 

tavarantoimittajien joustavuudella yrityksen maksujen suhteen oli merkittävä 

vaikutus pienyrityksen turnaround-prosessin onnistumiselle. Näin oli myös 

kohdeyrityksessä. Yrityksen tavarantoimittajien kanssa oli neuvoteltu tilapäisistä 

maksujoustoista jo vuosien 2010-11 aikana, mutta terveyttämisprosessin alkaessa 

kontaktoitiin kaikki tällaiset velkojatahot kuten vuokranantaja, tavarantoimittajat ja 

muut yhteistyökumppanit, joiden kanssa tehtyjen maksusopimusten ansiosta 

yrityksen toiminta ja toimituskyky saatiin säilymään koko terveyttämisprosessin 

ajan. Tällaisia järjestelyjä saatiin tehtyä pääosin pitkäaikaisten, vakiintuneiden 

sopimuskumppanien kanssa. Useiden muiden tavarantoimittajien kanssa jouduttiin 

järjestelyihin, jossa tavaraa saatiin vain ennakkomaksua vastaan. Heikentyneessä 

tilanteessa korostui sidosryhmäsuhteiden ylläpito jo silloin, kun tilanne ei ollut  vielä 

kriisiytynyt. Olennainen asia oli luottamus kohdeyrityksen ja velkojien välillä. 

Luottamusta pidettiin yllä riittävän yhteydenpidon sekä annettujen lupausten 

pitämisen kautta.  

 

Yritysjärjestelyitä koskevia neuvotteluja käytiin useiden tahojen kanssa v. 2011-

2012. Vuoden 2012 alkupuolella löydettiinkin potentiaalinen ostaja, jonka kanssa 

yhtiöllä näytti olevan myös toiminnallista synergiaa. Ostajaehdokas hyväksyi 

rahoitusjärjestelyjen kuulumisen osaksi yritysjärjestelyä. Emoyhtiön ja case-

yrityksen hallitukset hyväksyivät ja allekirjoittivat toukokuussa 2012 kauppaan 

liittyvän esisopimuksen, jonka mukaan ostajataho osallistui jo 

yrityskauppaprosessin aikana yhtiön lyhyen aikavälin rahoitukseen. Ostajataho kävi 

myös keskustelua case-yrityksen päärahoittajien kanssa ja pääkohdista näytettiin 
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pääsevän sopimukseen. Yhtiössä alettiin tehdä due diligence-tutkimusta ja 

valmistella muita yrityskauppaan liittyviä toimenpiteitä. Prosessi eteni hyvin ja 

yrityskauppaan liittyviä sopimuksia viimeisteltiin kesällä 2012. Väliaikaisista 

rahoitusjärjestelyistä tehtiin sopimus ja operatiivista yhteistyötä alettiin valmistella. 

Yrityskaupan toteutusajankohdaksi sovittiin yhteisesti heinäkuun loppu vuonna 

2012. Sopimukset liitteineen saatiin valmiiksi suuritöisen rupeaman jälkeen ja kaikki 

oli valmista yrityskauppaa varten. Case-yrityksen hallitus hyväksyi 4.7.2012 

sopimusluonnokset ja allekirjoituspäiväksi päätettiin heinäkuun loppu 2012. 

 

Lopullisten neuvottelujen kuluessa ostaja kuitenkin perääntyi aiemmin annetuista 

lupauksista ja ehdotti lisäaikaa yrityskaupan järjestelyyn. Lopulta selvisi, että 

ostajaosapuoli joutui perumaan jo sovitun sopimusten allekirjoituksen 

rahoitusjärjestelyn epäonnistumisen johdosta. Kohdeyrityksen 

käyttöpääomarahoitus oli jo suunniteltu yrityskaupan ehtojen pohjalta. Emoyhtiön 

rahoituspanoksen merkittävä lisäys ei enää ollut edes teoreettisesti mahdollista 

vakuusjärjestelyjen tilanteen johdosta, joten yhtiöllä oli käsissään hyvin akuutti 

rahoituskriisi. Toimittajat ja rahoittajat odottivat saataviaan ja mikäli tilanne ei olisi 

nopeasti muuttunut, yhtiö olisi väistämättä ajautunut konkurssiin seuraavien 

viikkojen kuluessa. 

 

4.3. Terveyttämisprosessin kriittisen vaiheen päätökset 

Tällöin, kesällä 2012, case-yrityksen tilanne oli kaikin tunnusluvuin mitattuna heikko. 

Vuoteen 2011 mennessä liiketappio oli kasvanut jo kolme vuotta ollen jo yli 30 % 

liikevaihdosta. Omavaraisuusaste oli tappioiden jälkeen nollatasolla ja yhtiön oma 

pääoma oli saatu pidettyä osakeyhtiölain vaatimalla tasolla ainoastaan emoyhtiön 

antamien pääomalainojen turvin. Taseen loppusumma oli yli kaksinkertainen 

liikevaihtoon verattuna ja vieraan pääoman määrä vielä suurempi. Tunnuslukujen 

perusteella yhtiö oli ääritapaus, jolla ei yleisillä taloudellisilla mittareilla mitattuna 

ollut mitään taloudellisia edellytyksiä jatkaa toimintaansa. 
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Bibeaultin (1982, 93) mukaan riittävästi heikentyneessä tilanteessa hallitus lopulta 

päättää yhtiössä tarvittavan suuria muutoksia tilanteen korjaamiseksi tai 

taloudellinen heikkeneminen saavuttaa aallonpohjan, joka pakottaa yhtiön 

toimimaan tai keskeisten sidosryhmien puuttumaan tilanteeseen (Chowdhury, 2002, 

253-254). Pk-yritysten erityispiirteisiin kuuluu päätöksenteon keskittyminen. Kuten 

aineisto osoittaa, kohdeyrityksessä taloudellisen tilanteen heikkeneminen on ollut 

hallituksen ja sitä kautta pääomistajan tiedossa jo useiden vuosien ajan ennen 

terveyttämisen aloittamista, mutta vasta ulkopuolisilta sidosryhmiltä (yhtiön vieraan 

pääoman ehtoiset rahoittajat) tullut paine sai yhtiön hallituksen lopulta ryhtymään 

toimenpiteisiin yhtiön terveyttämiseksi. Kriittisiin vaiheisiin liittyvien päätösten 

siirtäminen heikensi yrityksen taloudellista tilannetta aina elokuussa 2012 tehdyillä 

päätöksillä aloitettuun muutosprosessiin saakka. 

 

Yksi tapa tutkia prosessin kulkua on analysoida prosessiin liittyvää päätöksentekoa. 

Kohdeyrityksestä koostettuun turnaround-tietokantaan on kirjattu 86 yhtiön 

terveyttämistä koskevaa päätöstä ajalla 10.8.-19.12.2012. Päätökset on tehty yhtiön 

johdon toimesta ja ne on kirjattu johtoryhmän pöytäkirjoihin tai yhtiön ja sen 

keskeisten sidosryhmien välisien neuvotteluiden neuvottelumuistioihin.  

 

Päätökset on luokiteltu Collet & al’n (2014, 6) esittämän 10 

terveyttämistoimenpiteen luokittelun mukaan. Collet & al ovat koonneet 

yhteenvetona 17:sta aiemmasta alan  tutkimuksesta vuosilta 1976-2009, joissa on 

käsitelty terveyttämistoimenpiteitä. Esitetyn luokittelun käyttö on perusteltua sillä, 

että näin laaja aiemman tutkimuksen katsaus kattaa kaikki terveyttämisestä esitetyt 

toimenpiteet. Collet & al’n oma tutkimus on myös yksi harvoista, joka on koskenut 

uhanalaisia pk-yrityksiä. 
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10 terveyttämistoimenpideluokkaa (Collet & al, 2013) 

 n % 

Johdon muutokset 3 3,5 

Tehostamistoimenpiteet 31 36,0 

Velkojen uudelleenjärjestely (velkojat) 10 11,6 

Talousinformaation  kehitys 0 0,0 

Omaisuuden myynti 0 0,0 

Strategian muutokset 0 0,0 

Uusi tuote-/markkinafokus 5 5,8 

Markkinoinnin parantaminen 0 0,0 

Sidosryhmien tuki, vakuusvelkojat 17 19,8 

Sidosryhmien tuki, vakuudettomat velkojat 20 23,3 

 86  
  

Taulukko 3: Terveyttämisen kriittisen vaiheen päätösten lukumääräinen 

jakautuminen Collet & al’n (2013) esittämän luokittelun mukaan. 

 

Luokittelua tarkastellessa voidaan todeta, että luokittelu sisältää kolme osa-aluetta 

(velkojen uudelleenjärjestely, sidosryhmien tuki/vakuusvelkojat ja sidosryhmien 

tuki/vakuudettomat velkojat), jotka koskevat yhteistyötä kriisiyrityksen tärkeimmän 

sidosryhmän, velkojien, kanssa. Myös Collet & al. (2014, 6) toteavat, että velkojien 

tuki on tärkeä terveyttämisen onnistumiseen vaikuttava toimenpide. Nämä velkojien 

tukea ja yhteistyötä koskevat luokat yhdistämällä noin 55% päätöksistä koski 

kriisiyrityksen tärkeintä sidosryhmää, velkojia. 

 

Noin 42% päätöksistä koski yhtiön tekemiä meno- ja tulovirtoihin vaikuttavia lyhyen 

tähtäimen tehostamistoimia (tehostamistoimenpiteet, uusi tuote- ja markkinafokus). 

Näiden lisäksi on tehty kolme yrityksen johdon ja johtoryhmän toiminnan muutoksia 

koskevaa päätöstä. Neljään luokittelussa esiintyvään osa-alueeseen liittyviä 

päätöksiä ei ole kirjattu mainitulla ajanjaksolla. 

 

Osakeyhtiölain mukaan merkittävät yhtiötä koskevat liiketoimintapäätökset tekee 

yhtiön hallitus. Kohdeyrityksen hallituksen kokouksissa on kirjattu ajalla 10.8.-

19.12.2012 yhteensä 18 yhtiön terveyttämisprosessia koskevaa päätöstä. Saman 
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luokittelun ja yhdistelyn perusteella tarkasteltuna hallituksen päätöksistä yhdeksän 

on koskenut toiminnan tehostamistoimenpiteitä, kaksi muutoksia yhtiön johdossa ja 

seitsemän yhtiön tärkeintä sidosryhmää velkojia (joko omistajaa tai ulkopuolisia 

rahoittajia). 

 

Yhtiön tekemät liiketoimintapäätökset ja niiden toteuttamispäätökset 

terveyttämisprosessin kriittiseltä ajalta voidaan siis jakaa kolmeen pääluokkaan. 

Terveyttämisprosessin kriittisellä ajanjaksolla elokuun ja joulukuun 2012 välillä 

yhtiössä tehdyt merkittävät päätökset koskevat joko yrityksen johtamisen 

muutoksia, yhtiön toiminnan tehostamista tai yhtiön rahoituksen järjestelyjä 

tärkeimpien sidosryhmien, velkojien, kanssa.  

 

4.3.1. Terveyttämispäätös 

Jonkun ryhmän, johon yleensä kuuluu omistajia, johtoa ja/tai rahoittajan edustajia, 

pitää käynnistää terveyttäminen (Slatter, 2006, 90). Terveyttämisen käynnistää 

useimmiten monta samanaikaista tekijää (Chowdhury, 2002, 254) ja 

terveyttämiseen tarvittavan muutoksen käynnistymiseen voi johtaa myös yksittäinen 

tapahtuma (Balgobin & Pandit, 2002, 303-304). Käynnistäjänä on useimmiten 

yrityksen ulkopuolinen toimija (Grinyer & McKiernan, 1990, 138). Kohdeyritys oli 

pitkään käynyt keskustelua talous- ja rahoitustilanteestaan, mutta vasta jo sovitun  

yritysjärjestelyn peruuntuminen viime hetkillä ja siitä seurannut akuutti rahoituskriisi 

saivat aikaan terveyttämistoimenpiteiden käynnistämisen. Elokuun 2012 alussa 

pääomistaja päätti, että yhtiötä ei haeta konkurssiin, vaan selvitetään toiminnan 

jatkumisen ja rahoittamisen edellytykset. Toiminnan jatkorahoitusta koskevat 

neuvottelut aloitettiin yhtiön, omistajan ja ulkopuolisten päärahoittajien välillä. 

Samanaikaisesti operatiivinen johto kävi jatkuvia neuvotteluja tavarantoimittajien 

kanssa, jotta maksuja saatiin siirrettyä ja asiakastoimituksiin tarvittavat materiaalit 

hankittua ja perustoiminta jatkumaan. Osa henkilöstöstä oli lomautettuna, myyntiin 

ja toimituksiin tarvittava henkilöstö työskenteli kuitenkin täysipainoisesti. Yritys 

muutti uusiin toimitiloihin, joiden vuokraamisesta oli tehty sopimus jo kaksi vuotta 
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aiemmin. Tilanne oli sisäisesti haasteellinen, mutta asiakkaiden suuntaan tehdyt 

sitoumukset hoidettiin kaikilta osin.  

 

Neuvotteluissa rahoittajat totesivat, että kohdeyrityksen taloudellinen asema on niin 

heikko, että ulkopuolista lisärahoitusta ei voida antaa ilman nopeita muutoksia 

toiminnassa ja uutta tilannearviota yritystutkimuksineen. Rahoitusneuvotteluihin 

perustuen yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 10.8.2012, että yhtiössä 

käynnistetään sisäisesti vapaaehtoinen yhtiön saneerausprosessi, jonka 

toteuttamisesta esitetään suunnitelma hallituksen käsittelyyn seuraavan kahden 

viikon kuluessa. Yhtiön turnaround-prosessin voidaan katsoa käynnistyneen tällä 

hallituksen päätöksellä, jota ryhdyttiin toteuttamaan välittömästi. 

 

Kohdeyrityksen hallitus antoi turnaround-päätöksen tehtyään samassa 

kokouksessa 10.8.2012 yhdelle jäsenelleen selvitystehtävän. Tämän tuli valmistella 

yhdessä yhtiön johdon kanssa pääomistajan ja päärahoittajien edellyttämä 

terveyttämissuunnitelma (sisäisesti vapaaehtoinen saneeraussuunnitelma). 

Suunnitelmaa valmisteltiin kahden viikon ajan tämän hallituksen selvitysmiehen 

johdolla pääosin yhtiön johtoryhmän toimesta. Suunnitelmaan kerättiin ensi 

vaiheessa toimenpiteet, jolla yhtiön lyhytaikainen maksuvalmius saataisiin turvattua. 

Elokuun kuluessa oli käynyt selväksi, että toisaalta ainakin yhtiön päärahoittajat, 

toisaalta akuutti kassatilanne edellyttivät nyt johdolta nopeaa muutosta kassavirran 

kääntämiseksi. Toiminta tuli suunnata lyhyellä aikavälillä pienten ja keskisuurten 

myyntihankkeiden kotiuttamiseen sekä kustannusten leikkaamiseen ja 

maksujärjestelyjen toteuttamiseen. Samalla piti toistaiseksi keskeyttää kaikki 

suuremmat tai pitkäaikaisemmat myynti- ja kehitysprojektit, joiden tuotto-odotukset 

olivat yli kuuden kuukauden päässä. Tässä vaiheessa toimenpiteet sisälsivät 

valittujen myyntihankkeiden tehostamista, kustannussäästöjä muun muassa 

lomauttamalla henkilöstöä ja leikkaamalla kiinteitä kustannuksia sekä 

maksuohjelmista sopimisen yhtiön sopimuskumppaneiden ja tavarantoimittajien 

kanssa. Suunnitelma esiteltiin omistajan ja päärahoittajan edustajille 20.8.2012.  
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Päärahoittajat tekivät omistajalle selväksi, että he eivät enää uskoneet toimivan 

johdon kykenevän riittävän nopeiden ja vaikuttavien toimenpiteiden läpivientiin. 

Rahoittajilla oli ehdoton näkemys siitä, että ehtona neuvottelujen jatkamiselle on 

terveyttämissuunnitelman lisäksi yhtiön toimitusjohtajan vaihtaminen sekä 

ulkopuolisen asiantuntija-arvio ja mahdollisesti myös konsultointiavun käyttö. 

”Paras näyttö rahoittajille on se, että kassavirta kääntyy taloon päin. 

Päätöksentekoon tarvitaan nyt superhyvät suunnitelmat ja mahdollisimman tarkka 

ja uskottava kassaennuste. Olennaisena osana suunnitelmaa tulee olla 

ulkopuolisen konsultin käyttö jossain roolissa tukemaan saneeraustoimien 

läpivientiä.”  

- yrityksen päärahoittajan edustajan sähköposti 20.8.2012 

 

Konkurssiuhkaisen pk-yrityksen sidosryhmillä on siis heikentyneeseen tilanteeseen 

johtaneista syistä riippumatta olennainen vaikutus sekä tilanteen vakavuuteen että 

terveyttämispäätöksen syntymiseen. Sidosryhmät vaikuttavat joustamalla tai 

rajoittamalla yrityksen resursseja ja puuttuvat tilanteeseen omien intressiensä 

turvaamiseksi. 

 

          SIDOSRYHMÄT 

     

   

        

 

        Tilanteen vakavuus  

 

 

            

    Konkurssi tai terveyttäminen  

 Konkurssiuhka                

          PÄÄTÖKSENTEKIJÄT 

 

 

Kuva 6. Sidosryhmien vaikutus tilanteen vakavuuteen ja 

terveyttämispäätökseen. 
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Ulkoiset 

syyt 
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4.3.2. Johtamispäätös 

Terveyttämispäätöksen jälkeen kuvan 5. mukaisessa kriittisessä vaiheessa on 

tehtävä johtamispäätös ja yhteistyöpäätös. Johtamisen osalta on päätettävä, 

kykeneekö nykyinen johto analysoimaan tilanteen, tekemään nopeasti tarvittavat 

terveyttämissuunnitelmat ja aloittamaan niiden toteuttamisen välittömästi (Bibeault, 

1982, 93-94; Slatter & al., 2006, 24). Yhteistyön osalta on arvioitava, miten kriittiset 

sidosryhmät suhtautuvat tilanteeseen (Thrams & al., 2013, 1293). Näillä päätöksillä 

on merkittävä sidonnaisuus sidosryhmien arvioidessa ennen kaikkea sitä, 

uskovatko he nykyisen tai muuttuneen johdon kykenevän turvaamaan heidän 

etunsa heikentyneessä tilanteessa. 

 

Johdon muutokset ovat mukana lähes kaikissa teoriaosuudessa esitetyissä 

vaihemalleissa. Johdon muutokset voivat tarkoittaa vaihdoksia, 

uudelleenjärjestelyjä tai ulkopuolista konsulttiapua. Kuten Arogyaswamy & al (1995) 

vaihemallissaan esittävät, johdon vaihdoksia tarvitaan erityisesti silloin, kun 

toimvialla johdolla ei ole kriittisten sidosryhmien tukea. 

 

Aiemmassa tutkimuksessa on laajasti todettu, että yrityksen ajautuminen 

konkurssiuhkaan on ylimmän johdon syytä (Hofer, 1980, 25; Bibeault, 1982, 35; 

Slatter & al., 2006, 23; Balgobin & Pandit, 2001, 204) ja muutokset ylimmässä 

johdossa vaikuttavat positiivisesti terveyttämisen onnistumiseen (Grinyer & al., 

1990, 138; Collett & al., 2014, 14).  Suuremmissa yrityksissä vastuullisia johtajia on 

myös organisaation alemmilla tasoilla, kun taas pienemmissä yrityksissä vastuu 

keskittyy aina johtoryhmätasolle. Siksi pienemmät yritykset vaihtavat suuria 

useammin johtoryhmän jäseniä yrityksen heikentyneessä tilanteessa (Barker & al., 

2001, 260). Pienemmillä yrityksillä on usein puutteita osaamisessa, jota tarvittaisiin 

heikentyneen tilanteen korjaamisessa (Boyle & Desai, 1991, 39-40). Pk-yritys voi 

hankkia osaamista ulkopuolisilta asiantuntijoilta (Cater & Schwab, 2008, 40), jos 

johto on onnistunut säilyttämään tärkeiden sidosryhmien luottamuksen. Jos 

luottamus ei ole säilynyt, sidosryhmät vaativat usein päättäväisiä toimia kuten 

muutoksia yrityksen johtoon (Thrams & al., 2013, 1294) tai hallitus voi käyttää niitä 
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syynä muutokselle silloin, kun hallituksen on sisäisten syiden takia vaikea saada 

tehtyä muutoksia johdossa (Barker & al., 2001, 257).  

 

Jos toimivalla johdolla ei ole sidosryhmien luottamusta ja johto on tärkeiden 

sidosryhmien mielestä syyllinen tilanteeseen, johdossa on tehtävä muutoksia 

lisääntyneessä sidosryhmien paineessa (Loui & Smith, 2007, 21; Slatter & al., 2006, 

51-54). Kun pk-yrityksessä on päätetty käynnistää terveyttäminen, ensimmäinen 

tehtävä ennen lopullista turnaround-suunnitelmaan on arvioida yrityksen 

johtamisresurssit. Hallituksen on nopeasti ratkaistava, onko toimivalla johdolla 

riittävä osaaminen ja motivaatio objektiiviseen tilanteen arviointiin sekä 

suunnitelman tekemiseen ja toteuttamiseen. Ellei näin ole tai jos toimivalla johdolla 

ei ole yrityksen taloudelle kriittisten sidosryhmien luottamusta, ylimmässä johdossa 

on tehtävä muutoksia.  

 

  

Kuva 7: Sidosryhmien vaikutus pk-yrityksen johtamispäätökseen. 
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Terveyttämissuunnitelma, joka sisälsi nimettyjen myyntihankkeiden toteuttamisen ja 

suunnitellut kustannusleikkaukset sekä maksujärjestelyt loppuvuodelle 2012, 

hyväksyttiin yhtiön hallituksessa 24.8.2012. Samassa kokouksessaan hallitus 

päätti, että muutoksen ulkoisen uskottavuuden turvaamiseksi yhtiön toimitusjohtaja 

vaihdetaan. Hallitus nimesi yhtiölle uuden toimitusjohtajan yrityksen sisältä 

10.9.2012 alkaen. Sen lisäksi yhtiön Hallitus päätti myös rahoitusneuvottelujen 

jatkamisesta päärahoittajien kanssa suunnitelman pohjalta sekä ulkopuolisen 

turnaround-konsultin palkkaamisesta yhtiölle ennen kaikkea objektiivisen 

tilannearvion saamiseksi rahoittajien käyttöön. 

 

4.3.3. Tehostamispäätös 

Tehostamisvaihe on mukana kaikissa aiemmin esitettyissä vaihemalleissa. 

Bibeaultin mukaan heikko tilanne pakottaa yleensä nopeisiin kustannusleikkauksiin 

(Bibeault, 1982, 99). Pearcen ja Robbinsin mukaan tehostamistoimet ovat 

välttämättömiä ja ensimmäinen vaihe terveyttämisprosessissa (Pearce & Robbins, 

1993, 623-631). Tehostamisvaiheen ensisijainen tavoite on selviytyminen ja 

positiivinen kassavirta (Balgibin & Pandit, 2001, 305). Tehostamistoimet ovat 

välttämätön, mutta yksinään riittämätön toimenpide erityisesti vakavassa tilanteessa 

olevalle yritykselle (Arogyaswamy & al, 1995, 494-495).  

 

Pienet perheyritykset ensimmäisen vaiheen terveyttämiskeinot ovat yleisiä kuten 

muutokset ylimmässä johdossa ja tehostamistoimet (Cater & Schwab, 2008, 43-44). 

Tehostamistoimia on usein tehtävä myös siksi, että uskottavuutta saadaan 

palautettua kriittisten sidosryhmien, kuten rahoittajien, silmissä (Arogyaswamy & al., 

1995, 498-499; Chowdhury & Lang, 1996, 171). Tehostamistoimet ovat 

huomattavasti yleisempi toimenpide onnistuneissa kuin epäonnistuneissa 

pienyritysten terveyttämisissä (Collet & al., 2013, 14) ja pienyritysten ensisijainen 

ellei ainoa terveyttämistoimenpide taantuman aikana (Michael & Robbins, 1998, 

42).  Siis erittäin vakavassa taloudellisessa kriisissä tehostamistoimet ovat 

välttämätön toimenpide pk-yrityksen terveyttämisprosessissa, kun 

terveyttämispäätös on tehty ja siihen tarvittavat johtamisresurssit varmistettu.  
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Terveyttämissuunnitelman täsmentäminen ja jatkokehittäminen päätettiin yhtiön 

johtoryhmän kokouksessa 10.9.2012. Suunnitelman tavoitteeksi asetettiin 

säästötoimenpiteet siten, että toiminnan resurssit mitoitettiin loppuvuonna 

toimitettavien ja meneillään olevien, nimettyjen myyntiprojektien mukaan. Toisena 

asiana päätettiin tehdä yhtiön hallitukselle toimintaa linjaava esitys yhtiön tarjous- ja 

projektiaikaisten riskien hallinnasta. Kolmanneksi tavoitteeksi asetettiin ennusteiden 

tarkentaminen ja esityksen tekeminen yhtiön omistajille ja rahoittajille siten, että 

saataisiin 1 Meuron rahoituspäätös, jolla varmistettaisiin terveyttämissuunnitelman 

läpivieminen ja yhtiön jatkorahoitus seuraavan kuuden kuukauden ajalle. 

 

Tällainen suunnitelma tehtiin 10.-30.9. välisenä aikana johtoryhmän toimesta. 

Samanaikaisesti yhtiön palkkaama ulkopuolinen turnaround-konsulttiyritys teki 

oman raporttinsa yhtiön tilanteesta. Raportissa ei ollut merkittäviä näkemyseroja 

yhtiön johdon tekemään arviointiin ja suunnitelmiin nähden, mutta raportti vahvisti 

näkemystä joidenkin toimenpiteiden, kuten johtoryhmän supistamisen ja yhtiön 

toimintojen osittaisen uudelleenorganisoinnin sekä riskienhallinnan parantamisen 

osalta. Ulkopuolisessa raportissa asetettiin kysenalaiseksi, riittääkö 1 Meuron 

lisärahoitus yhtiön toiminnan turvaamiseen taseen raskauden takia. Tämän 

johdosta ulkopuoliset rahoittajat esittivät vaatimuksen yhtiön velkojen 

uudelleenjärjestelystä ennen uutta rahoituspäätöstä, näin velkojen 

uudelleenjärjestelyn toteuttamisesta tuli terveyttämissuunnitelman kolmas tavoite. 

 

Suunnitellut ensivaiheen säästötoimenpiteet toteutettiin yhtiön toiminnan jatkumisen 

varmistamiseksi ajalla 1.10.-31.12.2012. Toimenpiteisiin kuului henkilöstön osalta 

lähes 20 henkilön työpanoksen pysyvä leikkaaminen, henkilöstön lomauttaminen 

sekä organisaation uudelleenjärjestelyjä. Myyntiosaston resurssit oli jo aiemmin 

suunnattu välitöntä kassavirtaa loppuvuonna tuottaviin hankkeisiin ja toimenpiteiden 

etenemistä seurattiin viikottain johtoryhmässä. Rahoitusneuvotteluja käytiin 

yhdessä pääomistajan ja päärahoittajien kanssa useita kertoja. Yhtiön ulkopuolisille 

tehtävä sopimusvalmistus päätettiin johtoryhmän esityksen pohjalta lopettaa 

hallituksessa 25.10.2012. Tärkeimpien tavarantoimittajien kanssa neuvoteltiin 
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maksuaikasuunnitelmat, jotta tilattuihin tuotteisiin saatiin hankittua komponentit. 

Suunnitelman toteuttamista seurattiin ensimmäisen vaiheen aikana viikoittain yhtiön 

johtoryhmän toimesta sekä hallituksen kokouksissa 5.10., 25.10. 27.11. ja 

11.12.2012. 

 

Yhtiön hallitus päätti 27.11.2012 esittää emoyhtiölle tasejärjestelyä, jossa pääosa 

ulkopuolisesta rahoituksesta siirrettäisiin emoyhtiölle ja samassa yhteydessä 

tehtäisiin yhtiön taseesta mittavat, yli 10 meuron alaskirjaukset vanhoista 

tuotekehitysaktivoinneista, tytäryhtiösaamisista ja epäkuranteista omaisuuseristä. 

Tasejärjestely rahoitettaisiin osakeannilla, jossa ei käytettäisi rahaa, vaan 

emoyhtiön omistusosuus nousisi noin 70 %:sta 95 %:n osuuteen yhtiön 

osakekannasta. Esitys hyväksyttiin emoyhtiön puolella ja yhtiön hallitus päätti 

kokouksessaan 11.12.12 esittää suunnattua osakeanti ja yhtiökokouksen 

koollekutsumista välittömästi lain salliman minimiajan puitteissa. 

 

Kahden päärahoittajan yli 7 meuron lainat siirrettiin emoyhtiön vastuulle, 

tasejärjestelyt kirjattiin joulukuussa ja ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi suunnatun 

osakeannin emoyhtiölle 19.12.2012. Yhtiön yt-neuvottelut päättyivät 4.12.2012 

lopputulokseen, jossa 14 henkilöä irtisanottiin, kaksi henkilöä siirtyi muuten pois 

yhtiön palkkalistoilta ja kolme henkilöä lomautettiin toistaiseksi. Päätös muodosti 

merkittävän pohjan vuoden 2013 budjetille, koska yli puolet yhtiön kiinteistä 

kustannuksista muodostui aiemmin henkilöstökuluista. 

 

Hallitus hyväksyi  myös yhtiölle vuodeksi 2013 budjetin, jossa vähennetyllä 

henkilöstöllä ja uudella organisaatiolla tavoitteena oli noin kahdeksan miljoonan 

liikevaihto, millä päästäisiin positiiviseen liiketulokseen. Loppuvuoden 2012 

myyntitavoitteisiin ei päästy vaan joitain merkittäviä projekteja siirtyi vuoden 2013 

puolelle, joten vuoden 2012 liikevaihto jäi 6,5 miljoonan euron tasolle, jolloin 

liiketoiminnan tappio yhdessä yli 11 miljoonan euron alaskirjausten kanssa johtivat 

yli 13 miljoonan kirjanpidolliseen tappioon. Vaikka yhtiön oman pääoman riittävyys 
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saatiin tätä kautta turvattua, vuoden 2012 huomattava liiketappio vaikutti 

myöhemmin rahoittajien arviointiin yhtiöstä ja suunnan kääntymisestä.  

 

4.3.4. Terveyttämisprosessin kriittinen vaihe kohdeyrityksessä 

Kuten aiemmin todettiin, yhtiön hallituksen terveyttämispäätös 10.8.2012 käynnisti 

terveyttämisprosessin. Tutkimusaineistosta ei löydy suoranaista vastausta siihen, 

milloin päätöstä alettiin valmistella, kuitenkin yksi käynnistävä tekijä oli 

yritysjärjestelyn epäonnistumisesta seurannut akuutti rahoituskriisi. Joka 

tapauksessa terveyttämispäätös oli myös terveyttämisprosessin kriittisen vaiheen 

ensimmäinen ja käynnistävä päätös. 

 

Bibeaultin mukaan yrityksen tasapainotettua tilanteensa, se on 

päätöksentekopisteessä, jossa on päätettävä, millä strategialla jatkaa eteenpäin 

(Bibeault, 1982, ). Tehostamistoimet tehdään ennen kuin aloitetaan strategiset 

toimenpiteet (Hambrick & Schecter, 1983, 235). Chowdhuryn mukaan eri vaiheiden 

rajoja voi olla vaikea määrittää, kun ne voivat tapahtua osittain samanaikaisesti 

(2002, 260-261). Tehostamisvaiheella voi olla jokin yrityksen tai sidosryhmien 

asettama tavoite, jonka saavuttaminen johtaa tai antaa mahdollisuuden edetä 

seuraavan vaiheeseen. Tehostamistoimilla tulee varmistaa yrityksen eloonjääminen 

ensimmäisen kolmen kuukauden kuluessa (Slatter & al., 2006, 55). Kohdeyrityksen 

terveyttämisprosessin kriittinen vaihe ajoittui siis elokuun ja joulukuun väliselle 

ajanjaksolle 2012. Kriittinen vaihe sisälsi terveyttämispäätöksen lisäksi päätökset 

yhtiön johdon muutoksista ja toiminnan tehostamistoimenpiteistä, jotka 

käynnistettiin ja toteutettiin välittömästi päätöksenteon jälkeen.  

  

Yhtiön hallitus hyväksyi uuden tarjousten ja projektien riskienarviointimallin 

tammikuussa 2013 ja päätti myös strategian uudistamiseen tähtäävän työn 

käynnistämisestä. Ensimmäisen vaiheen tavoitteiden onnistuminen ja pidemmän 

tähtäimen suunnittelutyön aloittaminen ovat merkkejä siitä, että terveyttämisen 

kriittisin vaihe päättyi joulukuussa, kun olennaiset säästötoimet oli tehty ja velkojen 
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uudelleenjärjestelypäätös ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.12.2012 avasi 

mahdollisuuden tulevalle rahoitukselle. Vaikka yhtiön toiminnan jatkumisesta ei ollut 

lopullisesta varmuutta tässä vaiheessa, säästötoimien toteutus ja rahoittajien 

myönteinen suhtautuminen tulevaan rahoitukseen tiettyjen edellytysten täytyttyä 

mahdollistivat pääomistajan lyhytaikaisen rahoituksen, jolla turvattiin toiminnan 

jatkuminen. 

 

Kuten Bibeault (1982) esitti omassa vaihemallissaan, kunkin vaiheen kesto riippuu 

yrityksen tilanteen vakavuudesta. Kohdeyrityksessä kriittisen vaiheen jälkeinen 

tasapainotusvaihe kesti hyvin pitkään ja sen kuluessa tehtiin vielä yhtiön toimintaan 

pitkällä aikavälillä vaikuttavia ratkaisuja, kuten tytäryhtiöiden lopettamisia. Kriittisten 

sidosryhmien luottamus saatiin palautettua uuden johdon toimesta, kuten 

Arogyaswamy & al. (1995) omassa mallissaan esittävät. Sekä yhtiön toiminnan 

jatkuminen kaksi vuotta kriisin jälkeen että tunnuslukujen nouseminen toimialan 

keskiarvoa paremmalle tasolle kertovat aiemmassa tutkimuksessa esitetyin 

perustein onnistuneesta terveyttämisprosessista.  

 

 

5. MALLI PK-YRITYKSEN TERVEYTTÄMISPROSESSIN KRIITTISESTÄ 

VAIHEESTA  

Tutkimuksen tarkoituksena ei alunperin ollut mallin luominen, vaan kohdeyrityksen 

terveyttämisprosessin analysointi. Tutkimuksen aikana verrattaessa analysoitua 

tapausta aiempiin vaihemalleihin muodostui kuitenkin selkeä kuva 

konkurssiuhkaisen pk-yrityksen terveyttämisprosessin kriittisestä vaiheesta, joka 

voidaan esittää yksinkertaistettuna mallina mahdollista myöhempää tutkimusta 

varten. 

 

Aiemmista tutkijoista muun muassa Pearce & Robbins (1993, 631) kehoittavat 

tutkimaan tehostamistoimia erikseen ja turnaround-prosessin osia valitsemalla 

tarkastelupisteen keskeltä prosessia, kun tärkeimmät tehostamistoimenpiteet on 
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tehty. Turnaround-tutkimuksessa pitäisi ensisijaisesti keskittyä yritysten 

olemassaolon uhkaan (Pandit, 2000, 37). Pk-yritykset ovat yhteiskunnallisesti 

tärkeitä työllistämisen ja uusien innovaatioiden luojia. Kuitenkin pk-yrityksillä on 

suurempi riski toiminnan päättymiseen heikompien taloudellisten resurssien 

johdosta (Bridge & O’Neill, 2018, 95).  

 

 

Talouden heikkenemisvaihe                  Terveyttämisprosessin kriittinen vaihe                Vaihe 2 

 

  SIDOSRYHMÄT 

 

 

 

 

   HALLITUS 

 

Kuva 8: PK-yrityksen terveyttämisprosessin kriittisen vaiheen malli. 
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499). Arogyaswamy & al. toivat ensimmäisenä sidosryhmien tärkeyden mukaan 

vaihemalleihin. Sidosryhmien ratkaiseva merkitys terveyttämisen onnistumiselle on 
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tullut esille sen jälkeen jollain tavalla sekä kaikissa myöhemmin esitetyissä 

vaihemalleissa että kohdeyrityksen tapauksessa.  

 

Sidosryhmillä oli keskeinen merkitys kohdeyrityksen terveyttämisprosessille niin 

prosessin käynnistämiselle kuin sen onnistumisellekin. Tutkitussa tapauksessa 

tehostamis- ja tasapainottamistoimia jatkettiin rinnakkain strategisen muutoksen 

kanssa, mutta kasvuun tähtäävät strategiset muutoksia kyettiin aloittamaan vasta, 

kun oltiin saavutettu sellainen taloudellinen tasapaino, että yrityksen toiminnan 

jatkuminen näytti todennäköiseltä. Johdon muutos oli välttämätön ainakin 

sidosryhmien tuen kannalta, sen vaikutusta sisäiseen ilmapiiriin ja 

päätöksentekoprosessiin ei ole erikseen tutkittu 

 

Yritys voi luoda joustoja sidosryhmiensä kautta, mutta kun jousto ei enää riitä, 

yrityksen tilanteen vakavuus alkaa uhata yrityksen toiminnan jatkuvuutta eli se 

kasvaa konkurssiuhkaksi. Useimmiten yrityksessä on tilanteen heikentyessä tehty 

päätöksiä ja toimepiteitä, jotka eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä toiminnan 

jatkuvuuden varmistamiseksi tai joku yksittäinen tapahtuma muuttaa sisäistä 

tilannetta tai sidosryhmien suhtautumista tilanteeseen siten, että yrityksellä on 

konkreettinen uhka toiminnan loppumiselle. Aiemmat vaihemallit eivät ole 

keskittyneet tähän vaiheeseen, mutta Gopinath (1991, 98-100) on kuvannut 

kriittisen vaiheen kappaleessa 4.3.1 esitetyllä tavalla.  

 

Kohdeyrityksen tilanne oli heikentynyt jo pitkään, mutta vasta yksittäinen 

tapahtuma, järjestellyn yrityskaupan peruuntuminen, sai aikaan akuutin kriisin 

tunteen ja suuremman muutoksen käynnistämisen yhtiön hallituksen toimesta ja 

rahoittajien edellyttämänä Balgobinin ja Panditin esittämällä tavalla. Muutos 

käynnistettiin todennäköisesti viime hetkellä, mutta tässä tapauksessa 

terveyttäminen onnistui myöhäisestä käynnistämisestä huolimatta. 

Aiemmat vaihemallit esittävät terveyttämistoimenpiteitä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. 

Yin (1998,11) siteeraa Schrammin tutkimusta vuodelta 1971, jonka mukaan 
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tapaustutkimuksen erityisenä tarkoituksena on valaista päätöstä tai sarjaa 

päätöksiä. Pk-yrityksen hallitus voi tehdä terveyttämispäätöksen tärkeiden 

sidosryhmien hyväksymänä tai aloite voi tulla sidosryhmiltä ja hallitus tehdä 

päätöksen aloitteen pohjalta. Cater & Schwab (2008) tuovat mallinsa tutkimuksessa 

esiin päätöksenteon vaikeuden perheyrityksissä. Samanlaisia vaikeuksia 

kohdataan myös muissa pk-yrityksissä muun muassa heikomman informaation ja 

objektiivisuuden puutteen takia (Bridge & O’Neill, 2018, 93-94) ja kohdeyrityksen 

tapauksessa. Sekä Lohrke & al. (2004) että Thrams & al. (2013) korostavat 

vaihemalleissaan johdon roolia sekä heikentyneen tilanteen havaitsemisessa että 

sen perusteella tehtävissä päätöksissä.  

 

Terveyttämispäätös edellyttääkin, että yrityksellä on oikeanlaisia johtamisresursseja 

arvioida tilannetta, tehdä terveyttämissuunnitelma ja toteuttaa sitä. Hallituksen on 

arvioitava sekä johdon kyvykkyys että se, onko johdolla kriittisten sidosryhmien tuki. 

Vaatimus johdon muutoksiin voi tulla myös tärkeiltä sidosryhmiltä, kuten rahoittajilta 

tai omistajilta. Thrams & al. (2013). Kuten aiemmin kappaleessa 3.3.1. on esitetty, 

johdon roolin tärkeys ja mahdolliset muutokset turnaround-tilanteessa nousevat 

esiin pääosassa aiempaa tutkimussa, niin myös kaikissa esitetyissä aiemmissa 

vaihemalleissa lukuunottamatta Pearcen & Robbinsin (1993) mallia, jossa johdon 

rooliin ei ole otettu kantaa.  

 

Sen sijaan Pearcen & Robbinsin (1993) kaksivaiheinen malli keskittyy 

tehostamistoimenpiteiden tärkeyteen terveyttämisessä. Tehostamistoimien tärkeys 

on hyväksytty myös kaikissa myöhemmissä vaihemalleissa ja laajasti turnaround-

tutkimuksessa. Arogyaswamy & al. (1995) esittivät, että tehostamistoimenpiteet 

eivät ole eksplisiittisesti ennen strategisia toimenpiteitä. Tähän näkemykseen on 

yhtynyt muitakin alan tutkijoita, mutta kun tutkimuksen kohteet rajoitetaan niihin 

yrityksiin, joiden olemassaolo on uhattuna, tehostamistoimet ovat välttämättömiä ja 

ensisijaisia. Caterin ja Schwabin (2008) esittämän vaihemallin ensimmäiseen 

vaiheeseen kuuluvat johdon muutokset sekä tehostamistoimenpiteet. Yrityksessä 

on päätettävä tehostamistoimien toteuttamisesta oikeanlaisina, riittävän tasoisina ja 
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riittävän nopeasti. Tehostamistoimilla saavutetaan lyhytaikainen vaikutus tilanteen 

tasapainottamiseen, jota tärkeät sidosryhmät yleensä edellyttävät olemassaolon 

turvaavien päätöstensä, kuten velkojen uudelleenjärjestelyn tai jatkorahoituksen 

tekemiseksi. Sidosryhmien tasapainotusvaatimukset tulevat esille myös 

kohdeyrityksen terveyttämisprosessissa. Kohdeyrityksen tilanteessa oli selvää, että 

tehostamisvaihe ja -keinot olivat olennaisia toiminnan jatkumisen ja terveyttämisen 

onnistumisen kannalta. Kuten kappaleessa 3.2. on esitetty, mikäli turnaround-

kohteeksi määritellään yritykset, joiden olemassaolo on välittömän uhan alla, 

tehostamisvaiheen tärkeys korostuu todennäköisesti kaikissa näissä tapauksissa. 

 

Päätöksentekoketjun ja päätösten implementoinnin kautta yrityksen olemassaolo ja 

toiminnan jatkuvuus turvataan ja yrityksen terveyttämisprosessi voi jatkua muilla 

toimenpiteillä. Tässä tutkimuksessa keskitytään terveyttämisprosessin 

olemassaolon kannalta kriittiseen vaiheeseen, joten muut toimenpiteet on mallissa 

nimetty ”Vaihe 2”:ksi. 

 

 

6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1. Yhteenveto 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälainen prosessi johtaa vaikeuksissa 

olevan pk-yrityksen selviytymiseen konkurssiuhasta. Pk-yritysten 

kansantaloudellinen merkitys innovaatioiden luojana ja ihmisten työllistäjänä on 

suuri. Kuitenkin pk-yrityksillä on kokoon liittyvistä rajoitteista johtuen suurempi 

todennäköisyys epäonnistua kuin suuremmilla yrityksillä. Taloudellisten vaikeuksien 

kohdatessa pk-yrityksen toimintaa voidaan jatkaa onnistuneen yrityksen 

terveyttämisprosessin kautta.   

 

Yrityksen terveyttämisprosessia voidaan määritellä ja kuvata monin eri tavoin. 

Aiempi tutkimus määrittelee  turnaround-tilanteen tietyllä ajanjaksolla heikentyneen 

tilanteen suhteellisena paranemisena verrattuna esimerkiksi toimialan yleiseen 
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tuottotasoon. Olennaista on tutkia erikseen terveyttämistilanteita, joissa yrityksen 

olemassaolo on uhattuna ilman välittömiä toimenpiteitä. Tarkastelu voidaan tehdä 

tunnuslukujen valossa, yrityksen oman arvion perusteella, ulkopuolisen 

asiantuntijan tai tärkeän sidosryhmän toimesta. Luotettavin tapa on yhdistellä useita 

tapoja tai näkemyksiä. 

 

Yrityksen terveyttämisessä on elementtejä, jotka toistuvat tapauksesta toiseen. 

Terveyttäminen on prosessi, joten sitä on luontevaa ja perusteltua tarkastella 

vaiheittaisten mallien kautta. Vaiheiden rajoja on toisinaan vaikea määritellä ja 

vaiheiden kesto vaihtelee riippuen useista tekijöistä kuten organisaation 

ominaisuuksista ja tilanteen vakavuudesta. Terveyttämistilanteessa voidaan 

yleisesti erottaa talouden heikkenemisvaihe, varsinainen terveyttämisvaihe ja 

prosessin tulos. Terveyttämisvaihe voidaan jakaa kahteen tai useampaan osaan ja 

kun tarkastelun kohteena on yritys, jonka olemassaolo on välittömän uhan alla,  

voidaan tarkastella erikseen yrityksen eloonjäämisen kannalta kriittistä vaihetta. 

 

Tutkielmassa esitetään vaihemallien kehittyminen turnaround-tutkimuksessa 1980-

luvulta 2010-luvulle. Vaihemalleista on löydettävissä samat keskeiset elementit: 

Yrityksen taloudellisen tilanteen heikkeneminen sisäisten ja ulkoisten syiden 

johdosta, olennaiset terveyttämistoimenpiteet kuten toiminnan tehostaminen ja 

muutokset yrityksen johdossa sekä keskeisten sidosryhmien vaikutus yritykseen. 

 

Pk-yrityksen terveyttämisprosessi noudattaa yleisiä, aiemmassa tutkimuksessa 

esitettyjä malleja, mutta myös eroavaisuuksia löytyy. Pk-yritykset ovat usein 

joustavampia muuttamaan toimintaansa, mutta niillä on suuriin yrityksiin verrattuna 

vähemmän luontaista joustovaraa resursseissaan ja vähemmän 

terveyttämiskeinoja käytettävissään. Olemassaoloa uhkaavassa tilanteessa 

keskeisessä asemassa ovat yrityksen tärkeimmät taloudelliseen asemaan 

vaikuttavat sidosryhmät, kuten omistajat, rahoittajat ja muut mahdolliset velkojat. 

Sidosryhmien kautta pk-yritys voi luoda tarvittavaa joustoa ja sidosryhmillä on 

ratkaiseva vaikutus keskeisiin päätöksiin ja sitä kautta prosessin lopputulokseen. 

Prosessin kriittisen vaiheen kannalta keskeisiä päätöksiä ovat terveyttämispäätös, 

johtamispäätös ja tehostamispäätös. Tämän päätöksentekoketjun kautta turvataan 
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yrityksen olemassaolo ja terveyttämistä voidaan jatkaa muilla tarvittavilla 

toimenpiteillä. 

 

Tutkimuksen kohteena ollut pk-yritys oli tunnuslukujen perusteella selviytymisen 

kannalta kriittisessä tilanteessa. Kohdeyrityksen terveyttämisprosessi noudatti 

aiemmassa tutkimuksessa esitettyjä malleja. Tapauksen osalta korostui keskeisten 

sidosryhmien ratkaiseva asema sekä nopeiden ja vaikuttavien tehostamistoimien 

merkitys konkurssiuhan alla olevalle yritykselle. Kohdeyrityksen 

terveyttämisprosessista analysoitiin kriittinen vaihe, jonka jälkeen yrityksen 

toiminnan jatkuminen näytti todennäköiseltä. Tutkitun tapauksen ja aiemman 

tutkimuksen esittämien vaihemallien perusteella on esitetty jatkotutkimuksen 

pohjaksi malli pk-yrityksen terveyttämisprosessin kriittisestä vaiheesta.  

 

 

6.2. Johtopäätökset 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, minkälainen on yrityksen terveyttämisprosessi. 

Yhteneväisesti aiemman tutkimuksen kanssa myös kohdeyrityksen 

terveyttämisprosessi oli vaiheittainen muutosprosessi, jonka keskiössä oli 

terveyttämiseen liittyvä päätöksenteko.  

 

Toiseksi esitettiin tutkimuskysymys, miten pk-yrityksen terveyttämisprosessi eroaa 

suuremman yrityksen tai liiketoimintayksikön prosessista. Kohdeyrityksessä 

olennainen ero oli päätöksenteon keskittyminen yrityksen toimitusjohtajalle tavalla, 

joka selvästi johti terveyttämispäätösten viivästymiseen siihen saakka, kunnes 

ulkopuoliset rahoittajat puuttuivat tilanteeseen. Aiemman tutkimuksen mukaan 

päätöksenteon keskittyminen yhdelle tai harvoille henkilöille on yleistä pk-

yrityksissä, erityisesti sellaisissa joissa yritystä johtaa omistaja-yrittäjä. Toinen 

merkittävä ero oli käytettävissä olevien terveyttämiskeinojen vähäisyys verrattuna 

kirjallisuuden esittämiin esimerkkeihin suuryrityksistä, joilla on kokonsa ja 

asemansa johdosta parempi mahdollisuus vaikuttaa markkinaan, suurempi 

taloudellinen liikkumavara ja enemmän strategisia keinoja kuten erilaisia 

yritysjärjestelymahdollisuuksia käytössään.  
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Kolmannessa tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin, mitä vaiheita 

terveyttämisprosessissa on ja mitkä niistä ovat kriittisiä pk-yrityksen selviytymisen 

kannalta. Jokainen terveyttämisprosessi on ainutkertainen, mutta niistä voidaan 

löytää yhteneviä vaiheita. Terveyttämisprosessin taustalla on yrityksen talouden 

heikkeneminen. Itse prosessin vaiheita voidaan jaotella useilla eri tavoilla, 

kohdeyrityksen selviämisen kannalta kriittinen prosessin osa oli prosessiin liittyvä 

päätöksenteko talouden heikkenemisvaihetta seuranneessa kriisissä.  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälainen prosessi johtaa uhanalaisen pk-

yrityksen selviämiseen siten, että liiketoimintaa voidaan jatkaa. Pk-yritys selvisi 

olemassaoloaan uhkaavasta tilanteesta tekemällä toiminnan kriittisessä vaiheessa 

tärkeimpien sidosryhmien tuella päätökset yrityksen terveyttämisestä, johdon 

muutoksista ja toiminnan tehostamisesta sekä toteuttamalla viipymättä päätösten 

edellyttämät toimenpiteet yrityksessä.  

 

6.3. Tutkimuksen rajoitukset 

Tutkimuksessa analysoitiin yksittäisen pk-yrityksen terveyttämisprosessia ja 

keskityttiin prosessin etenemiseen ja päätöksentekoon. Prosessin lopputulos olisi 

voinut olla toisenlainen, jos olisi päätetty ja toteutettu eri terveyttämistoimenpiteitä 

tai jos lähtötilanne olisi ollut erilainen. Taloudellisten tunnuslukujen  perusteella 

yritys on esimerkki ääritapauksesta konkurssiuhan suhteen. Jokainen yrityksen 

terveyttämistilanne on kuitenkin yksilöllinen eikä tutkimustuloksia voi suoraan 

yleistää koskemaan kaikkia konkurssiuhan alla toimivia pk-yrityksiä.  

Kuten teoriaosuudessa esitettiin, terveyttämisprosessiin vaikuttavia taustamuuttujia 

on lukuisia. Tutkimuksessa ei selvitetty kaikkien taustamuuttujien vaikutusta 

prosessiin. Kohdeyrityksen osalta ainakin yrityksen omistusrakenteella on voinut 

olla vaikutusta terveyttämisprosessiin ja lopputulokseen. 
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6.4. Pohdintaa ja jatkotutkimusehdotukset 

Kohdeyrityksen terveyttämisprosessista löytyy paljon samankaltaisuutta aiemman 

tutkimuksen kanssa, mutta myös kohdeyrityksen tilanteen ja taustamuuttujien 

aiheuttamia erityispiirteitä. Tulokset ovat hyödyllisiä erityisesti pk-yritysten 

omistajille ja johdolle. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että varhainen puuttuminen 

taloudellisen tilanteen heikkenemiseen, nopea ja selkeä päätöksenteko sekä 

tärkeimpien ulkopuolisten sidosryhmien tuki ovat avainasemassa 

konkurssiuhkaisen pk-yrityksen selviytymisessä konkurssiuhkatilanteesta. 

Päätöksenteon osalta kriittinen vaihe sisältää päätöksen terveyttämisprosessin 

käynnistämisestä, yrityksen johtamisesta sekä toiminnan tehostamistoimista. 

Toiminnan  jatkon ollessa uhattuna tärkeimmät sidosryhmät ovat yrityksen oman ja 

vieraan pääoman rahoittajat. Avoin keskustelu yrityksen ja sen tärkeimpien 

sidosryhmien välillä turvaa parhaiten kaikkien osapuolten intressit tällaisessa 

tilanteessa.  

 

Tutkimuksen lopuksi esitetään myöhempää tutkimusta varten vaihemalli  

olemassaoloa uhkaavassa tilanteessa olevan pk-yrityksen terveyttämisprosessin 

kriittisestä vaiheesta. Esitettyä mallia on myöhemmässä tutkimuksessa testattava 

laajemmalla, olemassaoloa uhkaavassa tilanteessa olevista pk-yrityksistä 

koostuvalla aineistolla.  

 

Jokaisella yrityksellä on vaikessakin tilanteessa erityinen tilanne ja yksilölliset 

taustatekijät, jotka vaikuttavat yrityksen tilanteen vakavuuden kehittymiseen ja 

terveyttämisprosessin vaiheisiin ja kulkuun. Erityisen huomion kohteeksi tulisi ottaa 

yrityksen tärkeät sidosryhmät ja niiden vaikutus prosessiin esimerkiksi tutkimalla 

erikseen omistajan ja ulkopuolisen rahoittajan vaikutusta päätöksentekoon ja sitä 

kautta prosessin kulkuun.  
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