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1 JOHDANTO 

Seuraavassa tuodaan esille tärkeimmät työn tekemiseen vaikuttaneet tekijät sekä 

tekijän että yhteiskunnan näkökulmista. Samoin kerrotaan itse tutkimuksen 

tarkoitus ja sen tavoitteet. Niiden tarkentamiseksi esitellään tutkimuksen 

päätutkimuskysymys ja auttavat alakysymykset. Rajataan tutkimuksen kohde 

määrätylle pk-yritysten alueelle ja esitellään tutkimuksessa käytetty  metodologia. 

Diplomityön rakenteen esittäminen ohjaa lukijaa ymmärtämään tehtyä tutkimusta. 

 

1.1 Työn taustaa 

Motivaatio tämän työn tekemiselle syntyi tekijän toimiessa pk-yritysten IT-

toimittajien parissa. Erityisesti mielenkiinto kohdistui pk-yritysten haluun ja 

kykyyn käyttää ja omaksua uusia IT-toimintoja ja -palveluita. Keskustelua 

käydään digitalisaation tuomista mahdollisuuksista sekä toimittajille että pk-

yrityksille. Työn aikana ilmestyi myös uusi hallitusohjelma, jossa tuodaan esille 

digitalisaation mahdollisuudet edistää uusien digitaalisten palveluiden kasvua 

sekä perinteisillä toimialoilla että uusissa kasvuyrityksissä (Hallitusohjelma 

2015).  

 

Pk-yrityksistä toivotaan kasvun vetureita, joten tuntuu luonnolliselta arvioida 

niiden kykyä onnistua digitalisaatiossa, jossa IT-toiminnoilla on merkittävä rooli. 

Pienillä pk-yrityksillä on haastavaa keskittyä vahvasti muuhun kuin omaan 

liiketoimintaansa, joten usein myös IT-toimittajan kykyyn, valintaan ja 

palveluihin ei kiinnitetä niin suurta huomiota kuin suuryrityksissä. Kuitenkin IT-

toimittajan rooli voi olla merkittävä yrityksen liiketoiminnan kehittymisen 

näkökulmasta.  

 

Yritysten välisen kilpailun kiristyessä taistelussa asiakkaista ja markkinoista 

yritykset etsivät keinoja oman kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. 

Yhä useammin yritykset ostavat oman ydinliiketoiminnan ulkopuolisia palveluja 

eri palveluntuottajilta ja -tarjoajilta. IT-palvelut, kuten sähköposti, tietokoneet ja 
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tietoliikenneyhteydet ovat eräs niistä. Toimialat ovat erilaisia, samoin IT-

palvelujen kysyntä ja vaatimus muuttuu yrityksen elinkaaren mukaan. Aloittelevat 

yritykset hoitavat usein itse IT-laitteistonsa ja -palvelunsa, mutta kasvun aikana 

saatetaan siirtyä ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluihin. 

 

Eri palveluntarjoajien määrä on suuri ja vertailu eri toimittajien välillä hankalaa. 

Se luo haasteita niin pk-yrityksille, kuin myös IT-palveluiden tarjoajille. 

Erityisesti palvelujen skaalattavuus on tärkeää pk-yritykselle. Tarjottavien 

palveluiden tulisi palvella myös pienempiä yrityksiä kustannustehokkaasti. 

Digitalisaatio tuo uusia ulottuvuuksia ei vain yritysten liiketoimintaan vaan myös 

niiden kykyyn vastata sen tuomiin haasteisiin. Siten ulkopuolisen IT-toimittajan 

asiantuntemus ja oppimiskyky korostuu ja yritysten on hyvä ymmärtää kuinka 

nopeasti ne voivat mukautua alati muuttuvaan ympäristöön.  

 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää IT-peruspalveluiden toimittajan valintaan 

liittyvää asioita, kuten päätöksentekoa ja valinnan kriteereitä sekä niihin 

vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on tekijöiden analysoinnin avulla paremmin 

ymmärtää pk-yritysten IT-toimittajan valintaa ja kuinka pk-yritykset tekevät IT- 

hankintoja.  

 

IT-toimittajien valintaan voi liittyä useita eri tekijöitä. Siihen voivat vaikuttaa 

yritysten toimiala ja kuinka kriittisiä IT-palvelut yrityksille ovat. Päätöksentekoon 

voi vaikuttaa myös tarjoavan yrityksen koko, IT-tarjoajan palvelujen tarjonnan 

monipuolisuus ja tarjonnan maantieteellinen laajuus. Työssä keskitytään pk-

yrityksiin ja heidän IT-palvelujen hankintoihin osallistuviin päätöksentekijöihin.  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä esitetään: 

 Mitkä ovat pk-yrityksen IT-toimittajan valintaan liittyvät tekijät? 

 

Pääkysymystä tukevina alakysymyksinä esitetään: 
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 Mitkä tekijät ovat tärkeimmät IT-toimittajan valinnassa? 

 Kuinka valinta tapahtuu? 

 

Kysymysten perusteella saadaan vastaus työn tavoitteeseen IT-toimittajan 

valintaan liittyvistä tekijöistä ja valintaprosessista. 

 

1.3 Tutkimuksen metodologia ja rajaukset 

Tutkimuksen metodologia on kvalitatiivinen tapaustutkimus. 

Tutkimuskysymysten avuksi suoritetaan teoreettinen kirjallisuusselvitys, jonka 

avulla muodostetaan teoreettinen viitekehys. Mikäli kirjallisuusselvityksessä 

nousee esille sellaisia tekijöitä, jotka eivät suoraan kuulu tapaustutkimuksen pk-

yritysten piiriin, jätetään ne vähemmälle huomiolle.  

 

Muodostetun teoreettisen viitekehyksen avulla rakennetaan puolistrukturoitu 

kyselyrunko, joka palvelee empiirisen tutkimusosion kvalitatiivista 

tapaustutkimusta. Tutkimukseen osallistuvat kymmenen pk-yritystä eri 

toimialoilta. Haastattelut litteroidaan sanatarkasti ja analysoidaan teoriaosuuden 

viitekehyksen antaman jaottelun perusteella. Haastatteluiden ja 

kirjallisuusselvityksen pohjalta tehdään johtopäätökset ja vastataan 

tutkimuskysymyksiin, jotka yhdessä muodostavat työn tuloksen.  

 

1.4 Diplomityön rakenne 

Tutkimuksen aluksi selvitetään syitä, taustoja, rajauksia IT-toimittajan valintaan 

liittyvien tekijöiden tutkimiselle. Seuraavassa luvussa on tutkimuksen empiirinen 

osio, jossa aluksi kirjallisuusselvityksellä muodostetaan käsitys tärkeimmistä 

näkökulmista IT-toimittajan valintaan. Omaksutun tiedon perusteella 

muodostetaan tutkimuksen teoreettinen viitekehys.  

 

Teoreettisen osuuden jälkeen siirrytään empiiriseen tutkimusosuuteen. Aluksi 

käydään läpi empiirisen tutkimuksen taustat sekä esitellään tapaustutkimukseen 
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osallistuneet yritykset. Johtopäätösten tekemiseksi esitellään haastatteluista 

kerätty aineisto teoriaosuuden viitekehyksen luoman jaottelun perusteella. 

 

Seuraavaksi keskitytään johtopäätöksiin, jossa tutkimuksen tärkeimmät havainnot 

esitetään kootusti teoreettisessa tarkastelussa luotuun viitekehykseen. Tämän 

jälkeen siirrytään tutkimuksen tuloksiin, jossa käydään läpi tutkimuksen 

tärkeimmät löydöt ja pohditaan niiden merkitystä. Samoin vertaillaan tuloksia 

teorian ja empirian välillä. Lopuksi vastataan tutkimuksen alussa määriteltyihin 

tutkimuskysymyksiin, esitetään niiden tuomia vaikutuksia ja pohditaan 

jatkotutkimusaiheita. 

 

Viimeisessä kappaleessa tehdään yhteenveto koko tutkimuksesta. Yhteenvedossa 

käsitellään lyhyesti koko tutkimuksen kulku ja tulokset. Työn kokonaisuuden 

paremmin ymmärtämiseksi seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) esitetään koko 

työn rakenne- ja toimintakaavio. 

 

Taulukko 1 Työn rakenne- ja toimintakaavio 

 

SYÖTE  TOIMINTA  TULOS 
 

1. Johdanto 
Pk-yritysten 
tärkeyden 
tunnistaminen, oma 
motivaatio ja siitä 
johdetut 
tutkimusidea- ja 
suunnitelma. 

 
 
 
è 

Kirjataan työhön 
ryhtymisen motivaa-
tiot, tavoitteet, tutki-
muskysymykset  ja 
rajaukset sekä tutki-
muksen toteutus ja 
rakenne.   

 
 
 
è 

Esitys rajatulle pk-
yrityksille 
kohdistetun  
tutkimuksen 
tavoitteista, 
toimintatavasta ja  
rakenteesta. 

 

2. Teoreettinen käsittely 

IT-toimittajan 
valintaan liittyvien 
tekijöiden laaja 
kirjallisuusselvityksen 
aineisto. 

 
 
è 

Läpikäydään ja 
analysoidaan tieteel-
lisiä artikkeleita ja 
muita lähteitä. Laajaa 
aineistoa supistetaan 
oleelliseen.  

 
 
è 

Aineiston esittely, 
tarkastelu ja sen 
luoma viitekehys eri 
näkökulmista IT-
toimittajan valintaan. 

 
3. Empiirinen tutkimus 
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Teoreettisen 
tarkastelun tulokset 
sekä  kymmenen pk-
yrityksen haastattelut 
yhdistettyinä 
tutkimuskysymyksillä 

 
 
è 

Haastattelujen 
analysointi ja niiden 
havaintojen 
esittäminen teoriasta 
johdetuissa 
näkökulmissa. 

 
 
è 

Tutkimusmenetelmän 
ja -strategian valossa 
tuodaan esille 
yritykset. Esitetään 
haastattelujen 
tulokset kootusti.  

   
4. Johtopäätökset 

  

Teorian ja empirian 
antama tieto sekä 
tutkimuskysymykset.  

 
 
 
è 

Havaintojen analy-
sointi ja kokoaminen; 
tutkimuskysymyksiin 
vastaaminen. Teorian 
ja empirian välinen 
tarkastelu. 

 
 
 
è 

Tulokset ja tutkimus-
kysymysten 
vastaukset, 
tutkimustulosten 
johtopäätökset, 
vaikutukset  ja 
jatkotutkimusehdo-
tukset  

   
5. Yhteenveto 

  

Koko työn teoria, 
empiria, työn aikana 
opittu tieto ja 
kirjoitettu sisältö.  

 
è 

Luetaan moneen 
kertaan ja tiivistetään 
oleellinen yhteiseksi 
tarinaksi.  

 
è 

Kerrotaan lukijalle 
tiivistetysti koko 
tutkimuksen sisältö. 

 

 
1.5 Keskeiset käsitteet 

IT/ICT 

Termi IT (Information Technology) on perinteisesti käytetty termi 

tietotekniikasta. Termi ICT (Information and Communication Technology) 

laajentaa käsitteen tieto- ja viestintäteknologiaksi. Työssä käytetään molempia 

termejä yhteisesti tarkoittaen tietotekniikkaa. 

 

IT-toimittaja 

Työssä käytetään termiä IT-toimittaja. Tällä tarkoitetaan IT-palveluita tarjoavaa 

yritystä, joka pystyy toimittamaan ja hallinnoimaan pk-yrityksen tietoteknisiä 

tarpeita kattavasti. Tarkoittaen yrityksen perustoimintaan liittyviä tietoteknisiä 

toimintoja, kuten laitteet, toimisto-ohjelmistot ja muut perussovellukset, jotka 

voidaan sellaisenaan kopioida yrityksestä toiseen. Pois rajataan IT-toimittajat, 

jotka suunnittelevat ja kehittävät sovelluksia suoraan asiakkaan vaatimusten 

mukaan.  
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Sovellustoimittaja  

ASP (Application Service Provider) tarkoittaa sovellusten toimittajaa. Yritys voi 

ostaa tai lisensoida sovelluksia, jotka eivät välttämättä sijaitse hänen omissa 

koneissaan, vaan tarjotaan muualta. (Bayrak 2013.) Tässä työssä on hyvä 

ymmärtää tämän termin käyttö joskus myös osana IT-toimittajan tarjoamaa 

palvelua. 

 

Pilvipalvelut 

Pilvipalvelut ovat nykyisin yleistyneet terminä, joka ei enää tarkasti määrittele 

missä yrityksen palveluihin tarvittavat laitteisto- ja ohjelmistoresurssit sijaitsevat. 

Ne voivat olla omia tai vuokrattuja laitteita muiden tiloissa, virtuaalisia käyttö- ja 

sovellusjärjestelmiä suuremmista kokonaisuuksista. Palvelut sijaitsevat koti- tai 

ulkomailla erillisten sopimusten mukaisesti. Tyypillistä näille palveluille on 

käytöstä maksettu korvaus, määrätyn palvelutason ja kuormituksen mukainen 

hinnoittelu sekä varmistettu ja turvallinen käyttöympäristö. 

 

Pk-yritys 

Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) määritellään yrityksiksi, joiden 

palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on 

enintään 50 miljoonaa euroa (40 miljoonaa euroa ennen vuotta 2003) tai taseen 

loppusumma on enintään 43 miljoonaa (27 miljoonaa euroa ennen vuotta 2003) 

euroa ja jotka täyttävät alla määritellyn perusteen riippumattomuudesta. 

Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista 

osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen 

omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa 

tilanteen mukaan joko pk-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää. 

(Tilastokeskus 2015.)  
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2 TEOREETTINEN OSUUS 

Tutkimuksen teoreettisena osana suoritetaan kirjallisuusselvitys. Teoriaosuudessa 

käsitellään pk-yritysten toimintoja eri näkökulmista, jotta ymmärrettäisiin IT- 

toimittajan valintaan liittyviä tekijöitä ja niiden vaikutusta. Tavoitteena on 

ymmärtää kuinka pk-yritykset tekevät valinnan, IT-toimittajan tuomat hyödyt ja 

mitkä ovat tärkeimmät valintaan vaikuttavat tekijät. 

 

Teoriaosuuden näkökulmat johdettiin sekä tutkimuksen pää- ja alakysymyksistä 

että laajemmin kirjallisuutta tutkimalla (ks. tarkemmin Teoreettinen viitekehys 

Kuvio 12). Yrityksen liiketoiminnan tärkeys on itsestään selvyys jokaiselle 

yritykselle, jonka johdosta tarkastellaan tietotekniikan merkitystä yrityksen 

liiketoiminnassa. Ostokäyttäytyminen tuo tietoa valintaan vaikuttavista tekijöistä 

ja antaa käsityksen yrityksen kriteereistä toimittajan ominaisuuksia arvioitaessa. 

Asiakkaan kokeman arvon ja niihin vaikuttavien tekijöiden tarkastelu tuo 

lisäarvoa valinnalle sekä itsenäisesti että lisäksi molempiin aikaisempiin 

tekijöihin. 

 

2.1 Tietotekniikan merkitys yrityksille 

Seuraavassa käsitellään tietotekniikan merkitystä yrityksille analysoimalla 

yrityksen saamia liiketoiminnallisia hyötyjä arvoketjuanalyysin avulla. Lisäksi 

esitetään tietoa IT:n käytön valmiuksista pk-yrityksissä sekä arvioita 

digitalisaation tuomasta merkityksestä yrityksen liiketoiminnalle.  

 

2.1.1 Arvoketjuanalyysi 

Tutkittaessa yrityksen eri aktiviteettejä ja niiden merkitystä yrityksen 

menestykselle yksi klassisimmista teorioista on arvoketjuanalyysi. 

Arvoketjuanalyysi esittää joukon yrityksen aktiviteeteista, joiden tavoitteena on 

suunnitella, tuottaa, markkinoida, toimittaa ja tukea yrityksen tuotetta tai palvelua. 

Yrityksen arvoketju ja kuinka se suorittaa yksittäisiä aktiviteetteja perustuu 
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yrityksen historiaan, strategiaan, strategian implementointiin ja kuinka 

taloudellisia aktiviteetit itsessään ovat. (Porter 1985.) 

 

Arvoketjujen erilaisuudet kilpailijoiden välillä luovat kilpailuedun. Arvo kuvaa 

määrää, jonka ostajat ovat valmiita maksamaan siitä mitä yritys heille tarjoaa. 

Yritys on kannattava silloin, kun tuotteen arvo ylittää sen tuottamiseen käytetyt 

kustannukset. (Porter 1985.) 

 

Arvoketju kuvaa kokonaisarvoa ja koostuu arvoa luovista aktiviteeteista ja 

katteesta. Arvon luomisaktiviteetit ovat fyysisesti ja teknologisesti erilliset 

aktiviteetit, joita yritys suorittaa. Nämä ovat rakennuspalikoita, joiden avulla 

yritys luo asiakkailleen arvokkaan tuotteen. Kate kuvaa kokonaisarvon ja 

kokonaiskustannusten välistä eroa. (Porter 1985.) 

 

Arvon luomisaktiviteetit voidaan jakaa kahteen eri ryhmään: perustoiminnot ja 

tukitoiminnot. Perustoiminnot ovat aktiviteetteja, jotka kuuluvat tuotteen 

valmistamiseen, myyntiin ja kuljetukseen asiakkaalle, kuin myös myynnin 

jälkeinen tuki. Perustoimintoihin kuuluvat tulologistiikka, operaatiot, 

lähtölogistiikka, myynti ja markkinointi, ja lisäksi huolto. Tukitoiminnot tukevat 

perustoimintoja ja toisiaan. Tukitoiminnot toimivat koko yrityksen laajuisesti ja 

niihin lukeutuvat hankinta, tekniikan kehitys, henkilöstöhallinto ja yrityksen 

infrastruktuuri. (Porter 1985.) 
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Kuvio 1 Porterin yleinen yritysten arvoketjumalli (Porter 1985) 

 

Yritykset etsivät parempia tapoja parantaa tietotekniikkaansa siten, että se sopii 

yrityksen tarpeisiin pienempien investointien kautta tai jopa kustannuksia 

leikkaamalla. Tämä on erityisesti nähtävissä pk-yritysten IT-hankinnoissa. 

(Bayrak 2013.) Toisaalta IT:n oikeanlainen adoptointi auttaa pk-yrityksiä 

kustannusten leikkaamisessa muualta. Sisäisten prosessien, 

asiakaskommunikaation nopeutuminen ja tuotteen nopea jakaminen ja 

näkyvyyden edistäminen verkon kautta auttavat pk-yritystä tehostamaan 

liiketoimintaansa. IT:llä on mahdollisuus parantaa pk-yrityksen ydinliiketoimintaa 

liiketoimintaprosessin jokaisessa vaiheessa. (Kotelnikov 2007.) 

 

Tallon, Kraemer & Gurcaxani (2001) käyttävät tutkimuksessaan termiä IT:n 

liiketoiminta-arvo, joka kuvaa IT:n tuomia etuja ja hyötyjä yritykselle. Heidän 

mukaan aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet tutkimaan IT:n vaikutuksia 

yrityksen tuottavuuteen, kun heidän analyysissä keskitytään kokonaisvaltaisesti 

analysoimaan IT:n tuomaa arvoa yritykselle.  
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IT:n tuomaa arvoa yritykselle on helppo tarkastella arvoketjun kautta (Tallon et. 

al. 2001). Seuraavassa kuviossa (Kuvio 2) Kotelnikov (2007) on käyttänyt 

Porterin arvoketjua esittämään IT:n tuomia hyötyjä yrityksille.  

 

 
Kuvio 2 IT-toimintojen hyödyt Porterin arvoketjussa (Kotelnikov 2007) 

 

Tallon et. al. (2001) käyttävät tutkimuksessaan Porterin (1996) määritelmiä 

toimintatehokkuus ja strateginen asema IT:n tavoitteina. Esimerkiksi IT:n avulla 

kustannusten pienentäminen tai tuotettavuuden parantaminen on suoraan 

liiketoiminnan tehostamista. IT:n käyttö tuo yritykselle joustavuutta ja 

reagointikykyä markkinoiden muutoksiin. IT mahdollistaa lisäksi yrityksille 

maantieteellisten rajojen ylittämisen ja markkinoiden tai toimialan muutoksen. 

Tallon et. al. (2001) käyttävät seuraavaa kuviota (Kuvio 3) kuvaamaan kuinka 

tarkoituksenmukainen IT:n käyttö vaikuttaa yrityksen toimintaan.  
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Kuvio 3 IT:n liiketoiminta-arvon malli  (Tallon et. al. 2001) 

 

Tutkimuksessaan Tallon et. al. (2001) luokittelevat yritykset eri kategorioihin, 

riippuen siitä miten yritys hyödyntää IT:tä heidän liiketoiminnassaan. 

Painottavatko yritykset IT-tavoitteissaan enemmän strategista asemaa IT:n 

tuomien hyötyjen kautta, toiminnan tehokkuutta vai molempia. Tämä on tärkeä 

kategoriointi mietittäessä yritysten IT-hankintojen tavoitteita. Kuvio 4 esittää 

neljä eri kategoriaa mainittujen muuttujien suhteessa. 

 
Kuvio 4 Yritysten IT-tavoitteet (Tallon et. al. 2001) 

 

!
Toimintosuuntautunut!
!
Nykyiset!IT+tavoi/eet!kohdistuvat!
kustannusten!alentamiseen,!laadun!
ja!nopeuden!parantamiseen!sekä!
koko!firman!tehokkuuden!
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!
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!
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toimintojen!tehostamista!ja!
markkinasuuntautuneisuu/a!

!
Ilman!suuntautumista!
!
IT!ei!ole!tärkeää!yrityksen!strategian!
kannalta.!
Nykyisistä!IT+tavoi/eista!puu/uu!
fokus!ja!suunta!

!
Markkinasuuntautunut!
!
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Vasemmalla alakulmassa olevat yritykset ovat nimetty fokusoimattomiksi, koska 

niillä ei ole selkeitä IT-tavoitteita tai ovat välinpitämättömiä IT:tä kohtaan. 

Välinpitämättömyys näkyy usein yrityksissä IT-kulujen minimoinnilla eikä niitä 

koeta investointina. Todennäköisesti tällaisen yrityksen johtajien aikaisemmat 

kokemukset IT:stä ovat olleet suurimmaksi osaksi negatiivisia. Yleensä he 

odottavat IT-hankintojen kanssa niin kauan kun ei ole enää vaihtoehtoa. 

Tällaisissa yrityksissä usein IT:n hallinta on toteutettu huonosti ja johtaa häijyyn 

kierteeseen, joka syövyttää nykyisten ja tulevien IT-investointien hyödyt. (Tallon 

et. al. 2001.) 

 

Toinen yritysluokka on ylhäältä vasemmalta taulukosta löytyvä toimintoihin 

fokusoituneet yritykset. Tällaiset yritykset määrittelevät selkeästi IT:n tuomat 

tavoitteet toimintojen tehokkuuden parantamiseksi. Tällaisissa tapauksissa IT:tä 

käytetään pääasiassa kustannusten alentamiseen ja liiketoimintojen 

kokonaistehokkuuden parantamiseen kohdentaen parannukset laatuun, nopeuteen, 

joustavuuteen ja läpimenoaikaan. Tällaiset yritykset hyödyntävät IT:tä saadakseen 

paremman kontrollin heidän sisäisistä prosesseista ja siten pystyvät paremmin 

vastaamaan ympäristön epävarmuuteen ja uusien kilpailijoiden tuloon. (Tallon et. 

al. 2001.) 

 

Markkinoihin kohdistuneet yritykset löytyvät alhaalta oikealta. Tällaiset yritykset 

käyttävät IT:tä parantaakseen heidän strategista asemaa. He tavoittelevat 

asiakkaan arvolupauksen parantamista IT:stä saatavilla hyödyillä. Vaikka 

tällaisten yritysten IT tavoitteet ovat ulkoisia, se ei tarkoita että nämä yritykset 

eivät hyödyntäisi IT:tä yrityksen toiminnoissa. Onnistunut asiakkaan 

arvolupauksen parantaminen vaatii aina jonkun asteista panostusta toimintoihin. 

(Tallon et. al. 2001.) 

 

Yrityksiä, jotka fokusoivat IT:n käytön toimintojen tehokkuuden parantamiseen ja 

strategiseen positiointiin, kutsutaan kaksoissuuntautuneeksi. Tällaiset yritykset 

yhdistävät toimintojen tehostamiseen markkinoiden kasvattamisen ja uusien 

markkinoiden luomisen. Tutkimuksessaan Tallon et. al. (2001) huomasivat 
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tällaisten yritysten tavoittelevan IT:n kautta liikevaihdon ja kannattavuuden 

kasvua. Yrityksillä täytyy olla etevä IT:stä vastuussa oleva johtaja, joka on täysin 

vakuuttunut IT:n tuomista hyödyistä heidän liiketoimintaan nyt ja 

tulevaisuudessa. 

 

2.1.2 IT ja sen käytön valmiudet pk-yrityksissä 

Useat tutkimukset pk-yrityksien IT:n käytettävyydestä viittaavat pk-yritysten 

heterogeenisyyteen kolmessa asiassa: resurssien saatavuus, omistajajohtajan rooli 

ja asenne IT:tä kohtaan (Spinelli, Dyerson & Harindranath 2013). Artikkelissaan 

Spinelli et. al. (2013) kategorisoivat pk-yrityksiä niiden valmiuden mukaan 

käyttää tietotekniikkaa. He argumentoivat, että vanhemmat tutkimukset eivät ole 

keskittyneet profiloimaan pk-yrityksiä niiden kykyjen mukaan, eli miten ne 

käyttävät tietotekniikkaa tarkoituksenmukaisesti. He käyttävät tutkimuksessaan 

termiä ”IT-valmius”, jonka he ovat määritelleet seuraavasti ”joukko strategisia, 

organisatorisia ja rakenteellisia ominaisuuksia, jotka muodostavat läsnäolollaan 

ennakkoehdot pk-yrityksille hyödyntää kokonaan IT:n potentiaalin”. Heidän 

mukaansa ”IT-valmiuden” muodostavat kolme tekijää: strateginen visio, 

prosessijohtamiskyvyt ja IT-sovellusinfrastruktuuri.  

 

Strategisella visiolla he (Spinelli et. al. 2013) tarkoittavat, että pk-yritykset 

tarvitsevat omistajajohtajan, jolla on visio hyödyntää IT:tä siten, että sen käytöllä 

on jokin tietty liiketoiminnallinen vaikutus. Prosessi- ja projektijohtamiskyvyillä 

he tarkoittavat strategisen vision toimeenpanoa siten, että pk-yritys saa haluamat 

hyödyt IT-investoinneista. Sovellusinfrastruktuurien erilaisuus pk-yrityksissä 

heijastaa myös perustaa pk-yritysten heterogeenisyydestä ja vaikuttaa siten pk-

yritysten IT-valmiuteen. 

 

Consoli (2012) laajentaa tutkimuksessaan pk-yritysten IT:n omaksumiseen 

vaikuttavat tekijät viiteen eri kategoriaan: yksilöllinen, organisatorinen, 

ympäristö, teknologinen ja taloudellinen. Kuvio 5 esittää nämä tekijät. 
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Kuvio 5 IT:n omaksumiseen vaikuttavat tekijät (Consoli 2012) 

 

Yrityksen saamat hyödyt ja edut näkyvät vasta omaksumisen jälkeen. Saadut 

hyödyt ja edut riippuvat yrityksestä, liiketoiminta-alasta, sisäisistä muutoksista, 

kuten henkilöstön koulutuksesta, ja vuorovaikutuksesta toimittajan ja asiakkaan 

välillä. Saadut hyödyt voidaan jakaa neljään eri ryhmään: suorituskyky, kasvu, 

laajeneminen ja uudet tuotteet. Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi on tärkeää 

kohdentaa IT-investoinnit samaan linjaan yrityksen sisäisten kyvykkyyksien ja 

organisatoristen prosessien kanssa.  

 

 
Kuvio 6 IT:n eri vaikutustekijät organisaatiossa (Consoli 2012) 

IT:n%omaksuminen%
Määräävät%tekijät%

Yksilöllinen)tekijä)
4  Ylimmän%johdon%sitoutuminen%
4  Persoonalliset%tekijät%(ikä,%

koulutus%yms.)%
4  Tietojärjestelmäkul?uuri%
4  Tekniset%taidot%%
4  Tekemisen%kau?a%oppiminen%

Ympäristötekijä)
4  Kilpailullinen%paine%
4  Asiakkaiden%

innovaaCovaaCmukset%
4  Julkiset%määräykset%

Taloudellinen)tekijä)
Makrotalouden%kustannus%

Teknologinen)tekijä)
Nykyinen%teknologinen%
infrastruktuuri%

Organisatorinen)tekijä)
4  Yritysten%koko%
4  Aineeton%pääoma%
4  OrganisaaCokul?uuri%
4  Työntekijöiden%osallistuminen%

Uudet&tuo(eet&
!  Uudet'tuo)eet/palvelut'
!  Tuo)eiden'laatu'
!  Asiakastyytyvöisyys'

Laajeneminen&
!  Organisaa:on'laajentuminen'
!  Toimitusketjun'parannukset'
!  Kansainvälinen'kommunikoin:'

Suorituskyky&
!  Tehokkuus,'vaiku)avuus'ja''

kilpailukyky'
!  Innova:ivinen'liiketoiminta'
!  Ainee)omat'hyödyt'

Kasvu&
!  Tuo)avuuden'kasvu'
!  Strateginen'kasvu'
!  Myynnin'kasvu'

IT:n'vaikutus'
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Useat organisaatiot epäonnistuvat IT-investoinneissa. Lisäksi ne valmistelevat 

investoinnit erittäin huonosti. Tämä on totuus erityisesti pk-yrityksissä, joissa IT- 

hallinta perustuu lyhytaikaisiin, vapaamuotoisiin ja ad-hoc -käytäntöihin. 

(Rantapuska & Ihanainen 2008.) 

 

Syyt epäonnistuneihin IT-valintoihin ovat usein linkittyneet vanhoihin 

informaatiojärjestelmien arviointi- ja valintamalleihin. IT-valinnat nähdään 

ainoastaan ostotapahtumina ilman, että täysin ymmärretään niiden sidos yrityksen 

strategiaan ja tavoitteisiin. Lisäksi IT-investointiprosessi nähdään teknisenä 

prosessina ja liian vähän huomioidaan sen sosiaalista luonnetta. (Rantapuska & 

Ihanainen 2008.) 

 

Tutkimuksessaan Rantapuska & Ihanainen (2008) etsivät tapoja kuinka johtajat 

käyttävät tietoa tehdessään IT-investointipäätöksiä. He löysivät tutkimuksessaan  

kolme erilaista pk-yrityksen päätöksentekijätyyppiä: ongelmasuuntautuneet, 

tuotesuuntautuneet ja toimittajasuuntautuneet päätöksentekijät. 

 

Ongelmasuuntautuneet päätöksentekijät näkevät IT-investoinnit pääasiassa 

ongelmana, joka pitää ratkaista. Tämän tyyppiset päätöksentekijät painottavat 

hankintaprosessin alkuvaiheen tärkeyttä. He yrittävät ilmaista käyttäjätarpeiden 

hiljaista (tacit) tietoa eksplisiittisin termein. Käyttäjän vastuulle jää tarpeiden 

selkeä ilmaiseminen toimittajalle. Tällaiset päätöksentekijät aloittavat tekemälle 

”teknistä siivousta” ja tämän jälkeen etsivät sopivaa ratkaisua. Lopullinen valinta 

tehdään sen perusteella kuinka ohjelmisto ratkaisee ongelman. Toimittajan rooli 

tulee tärkeämmäksi vasta myöhemmin implementoinnin vaiheessa. (Rantapuska 

& Ihanainen 2008.) 

 

Tuotesuuntautuneet päätöksentekijät painottavat ohjelmiston teknistä puolta, 

kuten funktionaalisia ominaisuuksia, implementointia, yhteensopivuutta, 

luotettavuutta ja hintaa. He arvioivat huolellisesti olemassa olevat vaihtoehdot ja 

valmistelevat kattavan sopimuksen toimittajan kanssa. Onnistunut 

hankintaprosessi koostuu projektin oikea-aikaisuudesta ja molempien osapuolien 
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tehtävien luotettavasta suorituskyvystä. Tämän kaltaiset ostajat tietävät olemassa 

olevat ohjelmistot erittäin hyvin. He haluavat edetä askel kerrallaan ilman 

minkäänlaisia suuria riskejä. Tämän tyyppiselle päätöksentekijälle on tärkeää 

ymmärtää kuinka toimittaja implementoi ohjelmiston henkilökohtaisen 

kommunikoinnin ehdoilla. (Rantapuska & Ihanainen 2008.) 

 

Toimittajasuuntautuneet päätöksentekijät suhtautuvat IT-hankintaprosessiin 

pääasiallisesti ohjelmistotoimittajan toimitusprosessina. IT-investoinnin 

onnistuminen riippuu kuinka huolellisesti toimittaja valitaan. Asiakas-

toimittajasuhde nähdään läheisenä ja pitkäaikaisena palveluna, jossa tulokset 

realisoituvat jälkeenpäin. Paljon huomiota kiinnitetään toimittajan ominaisuuksiin, 

esimerkiksi taustaan, kokoon, luotettavuuteen ja siihen kuinka tunnettu yritys on. 

Tämän tyyppisten päätöksentekijöiden hankintaprosessi alkaa toimittajan 

valinnalla ja tarkastamalla millainen yritys on kyseessä. Yleensä tämä tehdään 

kutsumalla toimittaja käymään ja kokeilemalla toimiiko kasvokkain 

kommunikointi. Tällaiset päätöksentekijät yleensä listaavat hyvät ja huonot puolet 

ja arvioivat niitä ryhmissä. (Rantapuska & Ihanainen 2008.) 

 

2.1.3 Digitalisaation vaikutus yrityksen liiketoimintaan 

Tutkimukseen valittiin mukaan myös digitalisaation tarkastelu, joka on tärkeä 

ajankohtainen murrosta aiheuttava ilmiö liike-elämässä ja johon IT vahvasti 

liittyy. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM 2015) teettämä raportti tarkastelee 

palveluliiketoiminnan digitalisoitumista. Heidän keskeisenä johtopäätöksenä on, 

että palvelusektori muuttuu yhtä voimakkaasti digitalisaation vaikutuksesta kuin 

teollisuus.  

 

Digitalisaation vaikutus on näkynyt taloudessa vasta noin kaksi vuosikymmentä, 

joten se on vasta alkuvaiheessa. Digitalisaatio on johtanut syvälliseen murrokseen, 

joka jatkuu ja koskettaa koko yhteiskuntaa. Yrityssektorilla palveluista on 

digitalisaation kautta tullut paikasta riippumattomia, joten niitä voidaan tuottaa eri 

paikassa, missä niitä kulutetaan. Digitalisaatio aiheuttaa muutosta palveluissa ja 
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niiden tuottamistavoissa. Se mahdollistaa palveluiden skaalattavuuden ja 

palveluyritysten globaalin kilpailun. (TEM 2015.)  

 

Palveluliiketoiminnan tulevaisuuteen digitalisaation vaikutus on merkittävä. Sen 

hyödyntäminen olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden uudistamisessa 

kasvattaa korkean arvolisän palveluiden kysyntää. Sen kautta kasvava ja kerättävä 

tiedon määrä mahdollistaa uusien palveluiden ja liiketoimintakonseptien tuomisen 

markkinoille. Digitalisaation kautta syntyneiden uusien liiketoimintamallien 

tapauksessa on havaittavissa, että usein voittaja vie kaiken. Tämä tarkoittaa, että 

palveluliiketoiminnan puolella on varauduttava teollisuutta rajumpaan 

rakennemuutokseen. Digitalisaation vaikutus tietyn toimialan yrityksiin voi 

vaihdella, koska muutokseen vastaaminen jää yrityksen vastuulle. (TEM 2015.) 

 

Digitalisaatio, joka koskettaa koko yhteiskuntaa, voidaan kuvata älykkäiden 

tuotteiden ja palveluiden verkostolla. Yritysten näkökulma digitalisaation kenttään 

on teollinen internet, joka on tällä hetkellä tärkeimpiä murroksia 

maailmanlaajuisesti. (ETLA 2015.) 

 

Pääsyitä teollisen internetin tämän hetkiseen tulemiseen on kolme: tuotteiden 

älykkyyden kehittämiseen tarvittavan teknologian kypsyminen ja kustannusten 

lasku, tietoverkkojen laajentuminen maailmanlaajuisiksi ja yhteyksien 

nopeutuminen sekä internetin mahdollistama globaalitoiminta edullisia ja 

tehokkaita pilvipalveluita hyödyntäen. Osasyinä voidaan mainita “big data”-

alustojen ja analytiikan kehityksen mahdollistama suureen tietomäärään perustuva 

liiketoiminta ja työtekijöiden tietoteknisten taitojen kehittyminen. (ETLA 2015.) 

 

Teolliseen internetiin vaikuttavat trendit ovat globalisaatio, kaupungistuminen ja 

edellä mainittu digitalisaatio. Globalisaatiolla tarkoitetaan talouskasvun 

keskittymistä kehittyviin kansantalouksiin. Kaupungistuminen kautta yhä 

suurempi osuus jalostusarvosta syntyy kaupungeissa. Digitalisaation merkitys 

näkyy fyysisen todellisuuden täydentymistä digitaaliseksi. Näiden yhteisvaikutus 

muuttaa talousmaantiedettä esimerkiksi tuotannon ja kulutuksen kannalta. Tämä 
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merkitsee uudenlaista asiakaskäyttäytymistä ja uusiutuvia arvo- ja toimitusketjuja. 

(ETLA 2015.) 

 

ETLA (2015) käyttää raportissaan General Electricin (Evans 2012) määritelmää 

teollisen internetin rakenteesta. GE:n mukaan se koostuu kolmesta pääelementistä, 

jotka ovat älykkäät koneet, edistynyt analytiikka sekä ihmiset työssä. Älykkäät 

koneet, jotka muodostavat verkon, pitävät sisällään edistyksellistä teknologiaa. 

Fysikaalisten suurteiden mittaamiseen yhdistetään ennustavia algoritmeja, 

automaatiota sekä kattava alakohtainen osaaminen, mikä mahdollistaa 

edistyksellisen analytiikan. Digitaalinen työympäristö mahdollistaa työntekijöiden 

paremman osallistumisen yrityksen eri toimintoihin.  

 

ETLA (2015) jakaa raportissaan teollisen internetin kautta tavoiteltavat hyödyt 

yrityksille kolmeen kategoriaan. Ensinnäkin yritys voi hyödyntää teollista 

internetiä nykyisen liiketoiminnan tehostamiseen, mikä on erityisen tärkeää 

yrityksen tuotteiden ja palveluiden menestymiseen uusilla globaaleilla 

markkinoilla. Kaksi muuta yritysten tavoittelemaa hyötyä ovat kokonaan uusi 

liiketoiminta ja tuotteen arvon kasvattaminen. Näiden edellytyksenä on palvelu- ja 

informaatioliiketoiminnan kehittäminen, mikä tapahtuu älykkään tuotteen tai sen 

lisäarvopalveluiden ja järjestelmätason kokonaisuuksien muodossa. 

Lisäarvopalveluiden edellytyksenä ovat suuren tietomäärän analytiikkaosaaminen 

ja kokonaisuuksien hallinta.  

 

Teollisen internetin merkittävä hyödyntämismahdollisuus on järjestelmien hallittu 

avaaminen ulkopuolisille toimijoille. Perinteisesti käytössä olevat suljetut 

järjestelmät, kuten intranet avataan hallitusti ulkopuolisille sidosryhmille. Tämä 

mahdollistaa ulkopuolisten sidosryhmien, kuten asiakkaiden kanssa tehtävän 

yhteistyön, mikä luo yritykselle uusia markkinoita sekä liiketoiminta-, investointi- 

ja työllistämismahdollisuuksia. (ETLA 2015.) 

 

ETLA:n raportissa (2015) on kuvattu teollisen internetin toimijatasoja. Tämä 

auttaa ymmärtämään, millaisessa teknologiakentässä yritykset nykyään toimivat ja 
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millaisia toimijoita eri tasoilla toimii. Tämä on hyvä kuvaus nykyisestä IT-

toimijoiden kentästä ja se helpottaa hahmottamaan IT-toimittajien merkitystä 

yrityksille.  Kuvio 7 esittää teollisen internetin toimijatasot. 

 

 
Kuvio 7 Teollisen internetin toimijatasot (ETLA 2015) 

 

Kuviossa kuvataan eri tasojen kautta, kuinka liiketoiminta kytkeytyy alimmalla 

tasolla oleviin älykkäisiin laitteisiin ja koneisiin. Tieto siirtyy kuvion alareunasta 

kohti yläreunaa ja samalla tiedon tuottama arvo kasvaa. Tieto syntyy koneissa ja 

laitteissa olevien mittareiden ja antureiden kautta. Tietoliikennelaitteiden ja 

yhteyksien kautta syntynyt tieto siirtyy eri IT-alustoille tai -palveluille. 

Automaatiojärjestelmät hyödyntävät näitä kolmea tasoa ja rikastavat tietoa 

automaation kautta. Ylimpänä tasolla tapahtuva datan analysointi voi tapahtua 

paikallisesti tai erilaisia pilvipalveluita hyödyntäen. Tietoturva toiminnot, hallinta 

ja operointi sekä järjestelmäintegraatio täytyy huomioida jokaisella tasolla. 

(ETLA 2015.) 
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Merkittävintä tästä kuviosta on havaita, että jokaisella tasolla toimii eri IT-

toimittajia. Tietoliikenne laitteita tuottavat esimerkiksi Nokia Networks, 

tiedonsiirron voi mahdollistaa useampi eri toimija esimerkiksi Elisa ja IT-alustoja 

tarjoavat esimerkiksi Microsoft ja SAP. (ETLA 2015.) 

 

Tietotekniikan merkityksestä yritykselle tarkasteltiin tässä osiossa arvoketjua, 

IT:n käyttöä ja sen valmiutta yrityksissä sekä taustatiedoksi arvioitiin 

digitalisaation merkitystä yrityksille. Arvoketjulla pyritään tuomaan esille 

liiketoiminnan ja IT:n suhdetta toisiinsa. IT:n käytöllä ja valmiudella on 

merkitystä yrityksen kykyyn siirtää IT:n edut liiketoiminnan hyväksi arvoketjuun. 

Digitalisaatio on koko yrityssektorin ympärillä vaikuttava trendi jossa IT:llä on 

suuri merkitys nyt ja tulevaisuudessa.  

 

Seuraavassa kuviossa (Kuvio 8) ovat kaikki kolme tekijää yhdessä kuvattuna pk-

yrityksen liiketoimintaan vaikuttavina tekijöinä. Teoreettisessa viitekehyksessä 

tätä kokonaisuutta nimitetään kokonaisvaltaiseksi arvoketjuksi. IT lisää arvoa 

yrityksen liiketoiminnan tuottamaan arvoon ja tärkein tällä hetkellä sitä uhkaava 

ja lisäävä tekijä on digitalisaation tuoma murros.  

 

 
Kuvio 8 Kokonaisvaltainen arvoketju 

 

Digitalisaa(o*

Pk-yritys*

Uhkat/mahdollisuudet/

IT/osaaminen/IT:n/hyödyt/

Osaaminen/

Liiketoiminnallinen//
hyöty/

IT:n/tavoi9eet/
Toimintojen/tehokkuus/
/strategiset/tavoiteet/

Liiketoiminnallinen/arvoketju//

IT:n/arvo/
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2.2 Ostokäyttäytyminen 

Tässä kappaleessa perehdytään yritysten ostokäyttäytymiseen. Etsitään niitä 

alueita joiden tekijät vaikuttavat, kun yritykset tekevät päätöksiä hankinnoista. 

Ostokäyttäytymisen tarkastelu erityisesti pk-yrityksissä osoittaa suhteiden 

merkityksen näkökulman hankinnoissa. 

 

2.2.1 Ostokäyttäytyminen pk-yrityksissä 

Asiakkaiden potentiaalin ymmärtäminen on etusijalla usealla sektorilla, kuitenkin 

pk-yritysten ostokäyttäytymisestä on yllättävän vähän tehty tutkimuksia (Ozmen, 

Oner, Khosrowshahi & Underwood 2013). Tutkimuksessaan Ozmen et. al. (2013) 

nostavat esille useita tärkeitä seikkoja, mitä edelliset tutkimukset pk-yrityksien 

ostokäyttäytymisestä eivät ole ottaneet huomioon.  

 

Ostokäyttäytymistä käsitellään usein ainoastaan suuryritysten tai kuluttajien 

näkökulmasta. Tämä toteutuu myös markkinoinnin tutkimuksissa. Usein 

tutkimuksissa käytetään termiä pk-yritykset, vaikka keskitytään ainoastaan 

analysoimaan keskisuuria yrityksiä. Näistä tutkimuksista saatuja tuloksia ei voida 

yleistää koko pk-yrityssektoriin, koska keskisuuret yritykset ovat vain pieni osa 

koko sektoria. Tutkimuksissa keskitytään usein analysoimaan keskisuurten 

yritysten hankintasuhteita toimittajien kanssa, kuitenkin on huomioitava pienien 

yritysten hankinnat kuluttajapuolen ajatusmaailmassa. Tämä estää tutkijoita 

ajattelemasta pk-yritystä hyödykkeiden loppukäyttäjänä, vaan pikemminkin ohjaa 

ajattelemaan niitä raaka-aineiden hankkijana tai jälleenmyyjänä. (Ozmen et. al. 

2013.) 

 

Huomattavaa on se, että pienillä yrityksillä on usein yksi omistaja, jonka kautta 

viralliset tai epäviralliset ostopäätökset menevät. Lisäksi omistaja päättää 

suurimmaksi osaksi yrityksen kulttuurista. Tutkimukset osoittavat, että omistaja ei 
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pysty muuttamaan käytöstään robottimaisesti liiketoimintaan liittyvissä tilanteissa. 

(Ozmen et. al. 2013.) 

 

Ozmen et. al (2013) ovat adoptoineet tutkimukseensa Wilsonin (2000) esittämän 

ajatuksen, jossa on jaoteltu pk-yritykset ostokäyttäytymisen perusteella neljään eri 

ryhmään hyödyntäen kolmea eri ulottuvuutta. Wilsonin (2000) hyödyntämät 

kolme eri ulottuvuutta ovat ostoasenne, koettu tarve ja koetun tarpeen hankinnan 

tärkeys. Näiden kolmen ulottuvuuden kautta Wilson (2000) on erottanut neljä 

ostokäyttäytymiseltään erilaista ryhmää. Nämä neljä ryhmää ovat konservatiiviset, 

normatiiviset, välinpitämättömät ja impulsiiviset ostajat.  

 

Ozmen et. al. (2013) ovat koonneet tutkimuksessaan lisäksi neljä tekijää, jotka 

vaikuttavat pk-yritysten ostokäyttäytymiseen. Nämä voimat ovat ympäristön 

ärsykkeet, ostoasenne, tarpeen arviointi ja pk-yrityksen ominaisuudet. He ovat 

koonneet kuvion Wilsonin (2000) ajatuksen ympärille, joka määrittelee  

ostokäyttäytymiseltään erilaiset ostajat. Kuvio 9 esittää ostopäätökseen 

vaikuttavat tekijät.  

 

 
Kuvio 9 Ostopäätökseen vaikuttavat voimat (Ozmen et. al. 2013, Wilson 2000)  

Ostokäy(äy)
tymistyypit-
(Wilson,-
2000)-

Ostoasenne(
Kotlerin-viisi--
ostopäätöksen--
alatekijää--

Tarpeen(arvioin.(
Tarveajuri-
Hankinnan-tärkeys-
Sijoituksen-ominaisuudet-

Ympäristön(ärsykkeet(
Talous-ja-poliBikka-
Demografia-

Pk6yrityksen((
ominaisuudet(
Kul(uuri-
Omistajuus--
ja-päätöksenteko-
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Uudemmassa tutkimuksessa Ozmen, Öner, Khosrowshahi & Underwood (2014) 

tutkivat luodun mallin (Ozmen et. al. 2013) avulla pk-yrityksiä Turkissa. He 

esittävät, että useat tutkimukset 2000-luvulla olettavat pk-yritysten olevan 

normatiivisia tai konservatiivisia ostajia. Heidän tutkimuksensa kumoaa tämän 

käsityksen. Heidän tuloksensa osoittavat, että 70 % tutkimukseen osallistuneista 

yrityksistä ei ole normatiivisia ostajia. Tämä tarkoittaa, että suurin osa pk-

yrityksistä on ostokäyttäytymisen osalta verrattavissa kuluttajiin.  

 

Johtamisen liittyvässä kirjallisuudessa on kauan tunnistettu tehokkaan hankinnan 

tuomat edut. Pressey, Winklhofer & Tzokas (2009) tutkivat hankintojen tehokasta 

johtamista pk-yrityksissä. He ovat rajanneet tutkimuksensa kolmeen osa-

alueeseen: strategisen hankinnan aktiviteetit pk-yrityksissä, toimittajien arviointiin 

tarkoitettujen järjestelmien käyttö pk-yrityksissä ja millaisia kyvykkyyksiä pk-

yritykset arvostavat toimittajissa. 

 

Strateginen hankinta alkaa pitkän tähtäimen hankintasuunnitelman teosta, jota 

tarkennetaan ja muokataan siten, että se sopii yrityksen strategisiin suunnitelmiin. 

Suunnitelmassa mietitään millaiset suhteet yritys haluaa sen avaintoimittajiin ja 

yhteistyöstä muiden toimintojen kanssa. (Carr & Pearson 1999.)  

 

Tutkimuksessaan Pressey et. al. (2009) esittävät, ettei pk-yrityksissä suoraan tehdä 

edellä kuvatun määritelmän mukaista strategista hankintaa, koska se ei ole 

mahdollista suurimmaksi osaksi yritysten koon vuoksi. Heidän mukaan laajan 

hankintasuunnitelman tekeminen saattaa olla sopimatonta pk-yrityksille, joiden 

suhteet ja aktiviteetit toimittajien kanssa ovat vähemmän virallisia.  

 

Heidän tutkimuksestaan käy kuitenkin ilmi, että hankintojen suunnittelua tehdään 

tietyllä tasolla pk-yrityksissä. Tätä tukee heidän tuloksensa siitä, että joka 

neljännessä tutkimukseen osallistuneessa yrityksessä hankinnat tekee johto. Pk-

yrityksille toimittavien yritysten kyvykkyyksiä arvostetaan laajasti. 
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Kyvykkyyksien huomioiminen luo tarpeen myös arvostaa niiden tuomaa 

strategista tärkeyttä yritykselle. 

 

Tutkimuksessaan Pressey et. al. (2009) havaitsivat, että noin puolet osallistuneista 

pk-yrityksistä arvioivat toimittajia tiettyjen kriteerien perusteella. Loput 

yrityksistä eivät pitäneet niin tärkeänä toimittajien arviointia. Tämä voi johtua 

siitä, että jollain pk-yrityksillä ei ole aikaa tai resursseja käytettävänä toimittajien 

arviointiin. Tutkimuksessa havaittiin myös, että pk-yritykset eivät käytä mitään 

standardoituja tapoja arvioidessaan toimittajia. Tälle mahdollinen selitys on se, 

että hankinnat tehdään usein omistajan tai pienen johtoryhmän toimesta, jotka 

hyödyntävät vähemmän virallisia prosesseja. Huomattavaa on kuitenkin, että 

toimittajien arviointi on pk-yrityksen keskuudessa on levinnyt laajemmalle, kuin 

strateginen hankinta. 

 

Kaikki pk-yritykset pitävät tuotantoa ja toimitusta tärkeänä toimittajan 

kyvykkyytenä, kuten Pressey et. al. (2009) olettivat.  Tutkimuksessa kuitenkin 

havaittiin paljon hajontaa pk-yritysten välillä. Osa yrityksissä oli vaativampia 

toimittajiensa kyvykkyyksien suhteen, mikä osakseen johtuu siitä millä alalla 

yritys toimii. Mikäli yritys toimii korkean teknologian alalla on 

todennäköisempää, että yritys on enemmän riippuvainen toimittajistaan, kuin 

matalan teknologian alalla toimiva yritys. Yritykset, jotka ovat vaativampia 

toimittajien kyvykkyyksiä tarkastellessa, tekevät enemmän toimittajien arviointia 

ja siten myös arvostavat strategista hankintaa muita yrityksiä korkeammalle. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että osa pk-yrityksistä kehittää yhteistyösuhteita 

toimittajien kanssa.  

 

2.2.2 Suhteiden merkitys ostokäyttäytymisessä 

Ostaja-myyjä suhteiden johtaminen on tärkeää organisaation menestymisen 

kannalta. Suuryritysten ja pk-yritysten välillä on eroja toimittajasuhteiden 

johtamisessa. (Morrissey & Pittaway 2004) Tutkimuksessaan Morrissey & 

Pittaway (2004) keskittyivät analysoimaan pk-yrityksen, jota johtaa 
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omistajajohtaja, ja suuryrityksen välisiä eroja suhteiden johtamisessa. Taulukko 2 

esittelee heidän löytämät eroavaisuudet.  

 

Taulukko 2 Suhteiden johtamisen eroja eri yritystyypeissä (Morrissey & Pittaway 

2004) 

Avainmuuttujat	   Yritystoimija	   Omistajajohtaja	  yritys	  
Motiivit	   Voiton	  maksimointi	   Vaihtelevia,	  mutta	  ei	  aina	  

voittoa	  maksimoiva	  
Kongruenssi	  liiketoiminnan	  
ja	  itsensä	  kanssa	  

Resurssit	   Merkittävät,	  sisältää	  
kolmansien	  osapuolien	  
tarjoamat	  palvelut	  esim.	  
Lakipalvelut	  

Rajalliset,	  erityisesti	  
pääoman	  saanti	  

Taidot	   Toiminnalliset,	  
ammattilaiset	  tavoittelevat	  
yrityksen	  ja	  omia	  
motiivejaan	  

Yrittäjän,	  useita	  teknisiä	  ja	  
johtamisen	  ominaisuuksia	  

Suhteen	  merkitys	  suhteessa	  
liikevaihtoon	  

Suhteellisen	  pieni	   Suhteellisen	  suuri	  

Vaihdannan	  kustannukset	   Suhteellisen	  pieni	   Suhteellisen	  suuri	  
Taipumus	  riskeihin	   Laskennallinen,	  suunniteltu	  

lähestyminen	  minimoida	  
riskit	  
Tietoinen	  riskeistä	  

Intuitiivinen	  lähestyminen,	  
etsii	  mahdollisuuksia	  
riskeistä	  

Fokus	  toimitusketjussa	   Downstream	  korkea	  
Upstream	  keskiverto	  

Downstream	  korkea	  
Upstream	  matala	  

Vaatimukset	  toimittajille	   Ulkoista	  ongelmat	  -‐	  
maksimoi	  voitto	  

Ratkaisu	  ongelmaan	  

 

Heidän (Morrissey & Pittaway 2004) suurimmat huomiot tutkimuksessa ovat 

nykyiset hankintateoriat eivät ole sovellettavissa pk-yrityksiin, omistajajohtajan 

henkilökohtaisilla motiiveilla on suuri merkitys ja heidän päätökset eivät aina 

perustu voiton maksimointiin.  

 

Uudemmassa tutkimuksessaan (Morrissey & Pittaway 2006) tutkivat kuinka pk-

yritykset johtavat toimittaja-asiakassuhteitaan. Heidän tutkimuksesta kävi ilmi, 
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että suurin osa tutkimukseen osallistuneista yrityksistä johtivat aktiivisesti heidän 

ostosuhteitaan. Pienemmissä yrityksissä omistajajohtaja yleensä teki hankinnat. 

Suuremmissa yrityksissä on olemassa yleensä joku ostajan roolissa toimiva 

henkilö, joka tekee hankinnat, kuitenkin yleensä omistajajohtaja toimii tässä 

roolissa. Tämä johtuu pk-yritysten resurssirajoitteista, joten ostaja ei ole 

ammattilainen, vaan tekee sitä yleensä oman työn ohella.  

 

Analysoidessaan suhteiden avaintekijöitä Morrissey & Pittaway (2006) 

huomasivat, että omistajajohtajat johtavat toimittaja-asiakassuhteitaan 

hintaperusteisesti. Havaittiin myös, että tämä eroaa palkattujen ammattilaisten 

tavoista toimia hankinnoissaan pk-yrityksille. Tähän syynä voi olla 

omistajajohtajan vastuu yrityksen tuloksesta.  

 

Tutkimuksen aikana havaittiin, että luottamuksella on suuri rooli omistajajohtajan 

johtamissa toimittajasuhteissa. Omistajajohtajat käyttävät sosiaalisia tekijöitä 

rakentaessaan luottamusta ja hallinnoidessaan kaupallisia suhteita. Tämä eroaa 

suuryrityksistä, jotka rakentavat luottamusta virallisten järjestelyiden kautta, kuten 

sopimusten ja luottoehtojen. Tämän takia pk-yritysten kanssa rakennettuja 

suhteita tulee käsitellä eri tavalla. (Morrissey & Pittaway 2006.) 

 

Ulaga (2003) argumentoi artikkelissaan, että asiakkaan täytyy miettiä kannattaako 

sijoittaa uuteen toimittajasuhteeseen, pitää yllä ja kehittää arvokasta suhdetta vai 

luopua vähäarvoisesta suhteesta. Hän on tutkimuksessaan erottanut kahdeksan eri 

arvonluonnin ulottuvuutta valmistajan ja toimittajan välisissä suhteissa. Taulukko 

3 esittää kahdeksan eri ulottuvuutta yrityksen ja toimittajan välillä.  
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Taulukko 3 Teollisuusyrityksen ja toimittajan välisen suhteen tekijät (Ulaga 2003) 

 
 

2.3 Asiakkaan kokema arvo 

Seuraavassa tuodaan esille asiakkaan kokeman arvon (Customer Perceived Value, 

CPV) eri tekijöitä. Arvon määritys, asiakkaan ja toimittajan näkökulmat luovat 

kuvan pk-yritykselle palveluntarjoajasta. Arvoa käsitellään myös kuluttajan 

näkökulmasta, koska ostokäyttäytyminen pk-yrityksessä näkyy usein osana 

henkilökohtaista valintaprosessia. 

 

2.3.1 Mitä on arvo 

Monroe & Chapman (1987) esittää tutkimuksessaan, että useat tutkijat ovat 

huomanneet hinnan ja koetun laadun välisen positiivisen suhteen. Hän laajentaa 

tutkimuksessaan näkemystä asiakkaan kokemasta laadusta yhdistämällä kaksi 

tutkimuslinjaa yhteen teoriaan. Hänen mukaansa olisi odotettavissa, että 

kuluttajan preferenssit tai valinnat riippuisivat siitä, kuinka he arvioivat tuotteen 

laadun tai tuotteesta saatavat hyödyt suhteessa kustannuksiin tai muihin 

Tuo$een'laatu'
•  Tuo$een'suorituskyky'
•  Tuo$een'luote$avuus'
•  Tuo$een'yhtenäisyys'

Huoltotuki'
•  Tuo$eisiin'lii$yvät'palvelut'
•  Asiakas5eto'
•  Ak5vitee6en'ulkoistus'

Toimitus'
•  Ajallaan'toimitus'
•  Toimituksen'joustavuus'
•  Toimitustarkkuus'

Toimi$ajan'asiantuntemus'
•  Tietämys'tarjonnan'markkinoista'
•  Nykyisten'tuo$eiden'parantaminen'
•  Uusien'tuo$eiden'kehi$äminen'

Time1to1market'
•  Suunni$elutehtävät'
•  Prototyypin'kehitys'
•  Tuo$een'testaus'ja'validoin5'

Henkilökohtainen'vuorovaikutus'
•  Kommunikoin5'
•  Ongelmanratkaisu'
•  Yhteiset'tavoi$eet'

Tuo$een'suorat'kustannukset'(hinta)'
•  Hinta'verra$una'kilpailijoihin'
•  Vuosi$aiset'hintaDalennukset'
•  Kustannusten'alennusohjelmat'

Prosessikustannukset'
•  Varastonhallinta'
•  Tilausten'käsi$ely'
•  Tulevat'tarkastukset'
•  Valmistus'
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uhrauksiin. Hän esittää seuraavaa menetelmää asiakkaan kokeman arvon 

arvioimiseen: 

 

Koettu arvo = Koetut hyödyt/Koetut uhraukset  

 

Menetelmässä koetuilla hyödyillä tarkoitetaan käytännössä ostajan kokemaa 

laatua tuotteesta. Monroen & Chapmanin (1987) esittämässään mallissa koettu 

laatu vaikuttaa positiivisesti koettuun arvoon ja koetut uhraukset negatiivisesti. 

Koettu arvo taas vaikuttaa positiivisesti asiakkaan ostohalukkuuteen.  

 

Zeithaml (1988) perustaa oman mallinsa koetusta arvosta samoihin tekijöihin, 

kuin Monroe & Chapman (1987). Zeithamlin (1988) malli on kattavampi ja se 

koostuu ylemmän ja alemman tason ominaisuuksista, jotka vaikuttavat koettuun 

laatuun, uhrauksiin ja koettuun arvoon. Hän on lisäksi esittänyt mallissaan 

asiakkaan käsityksen alemman tason ominaisuuksista. Seuraavassa kuviossa 

(Kuvio 10) on esitelty Zeithamlin (1988) malli koetun arvon muodostumisesta. 

 

 
Kuvio 10 Keino-päämäärä -malli suhteessa hinta, laatu ja arvo (Zeithaml 1988) 

 

Zeithaml (1988) määrittelee koetun laadun neljän ominaisuuden kautta, joita ovat 

(1) eroavaisuus objektiivisen tai todellisen laadun välillä, (2) abstrakti käsite, joka 

Ulkoiset))
ominaisuudet)

Todellinen)
(objek3ivinen))

hinta)

Sisäiset)
ominaisuudet)

Sisäiset)
ominaisuudet)

Koe:u)
laatu) Koe:u)arvo)

Korkean)tason)
ominaisuudet)

Asiakkaan)
näkemys)
hinnasta)

Koe:u)
uhraus)

Asiakkaan)
kokema)ei>)
rahallinen)
kustannus)

Ostota>
pahtuma)

Korkean)tason)ominaisuudet)

Näkemys)alemman)tason)ominaisuuksista)

Alemman)tason)ominaisuudet)
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ei kuvaa tiettyä tuotteen ominaisuutta, (3) yleismaailmallinen arvio, joka joskus 

muistuttaa asennetta, (4) kuluttajan arviointi tuotteen herättämästä laadusta. Hän 

argumentoi, että todellista laatua ei mahdollisesti ole, koska kyseessä on aina 

jonkun näkemys laadusta. Toisin sanoen laatu on aina koettua laatua. Tähän 

samaan pohdintaan liittyy myös abstraktivisuus. Laatu katsotaan yhtenä muotona 

arvioida tuotetta kokonaisuudessaan, mikä verrattavissa asenteeseen. Kuluttaja 

arvioi tuotteen laadun sen substituuttien mukaan.  

 

Zeithamlin (1988) on mallissaan koonnut koettuun laatuun vaikuttavia tekijöitä, 

joita ovat näkemys hinnasta, sisäiset ominaisuudet, brändi ja markkinoinnin taso. 

Kaksi viimeistä voidaan luokitella ulkoisiksi ominaisuuksiksi. Todellinen hinta 

muodostaa asiakkaan näkemyksen hinnasta. Sisäiset ominaisuudet muodostavat 

abstrakteja ulottuvuuksia, jotka koostuvat abstrakteista ominaisuuksista, kuten 

esimerkiksi tuotteen luotettavuus, maku ja käytönhelppous. Ulkoiset ominaisuudet 

muodostavat yrityksen maineen.  

 

Asiakkaan näkemys hinnasta koostuu todellisesta hinnasta, joka on ylemmän 

tason attribuutti. Todellinen hinta muodostaa asiakkaan näkemyksen hinnasta, 

joka yhdessä ei-rahallisten kustannusten kanssa muodostavat asiakkaan kokeman 

uhrauksen. Tärkeää on huomata ei-rahallisten kustannusten merkitys asiakkaan 

kokemassa uhrauksessa tuotteen saamisen eteen. Ei-rahallisiin kustannuksiin 

kuuluvia tekijöitä ovat esimerkiksi ajan kustannukset, etsinnän kustannukset ja 

fyysiset kustannukset, jotka kaikki joko epäsuorasti tai suorasti liittyvät asiakkaan 

tekemään uhraukseen. (Zeithaml 1988.) 

 

Eri näkökulmia koetusta arvosta tuovat Flint, Woodruff & Gardinal (1997) 

tutkimuksessaan esiin kolme erilaista arvon muotoa, jotka ovat arvojen 

käsittäminen, haluttu arvo ja arvovalinnat Eri arvomuotojen kautta kyetään 

paremmin hahmottamaan tapahtumat, jotka laukaisevat muutoksen asiakkaan 

kokemassa arvossa.  Tämä muutos vaikuttaa asiakkaan tyytyväiseen ja sitä kautta 

myös asiakaspysyvyyteen.  
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Asiakasyrityksen arvot, kuin myös asiakasyrityksen tietyssä asemassa olevien 

henkilöiden arvot eivät muutu kovin useasti. Arvojen muutos yrityksen sisällä 

vaatii usein ihmisten vaihtumisen yrityksen sisällä tai jonkun tapahtuman, joka 

muuttaa nykyisten työntekijöiden arvomaailmaa. Asiakkailla ja organisaatioilla on 

eri tasoisia arvoja ja tavoitteita. Korkeamman tason arvona voi olla esimerkiksi 

ympäristöystävällisyys. Matalamman tason arvot ja tavoitteet täytyy saavuttaa 

ensin, ennen kuin on mahdollista saavuttaa korkeamman tason arvot ja muodostaa 

haluttu arvo. (Flint et. al. 1997.) 

 

Haluttu arvo kuvaa asiakkaan käsitystä siitä, mitä he haluavat tapahtuvan tietyssä 

käyttötilanteessa, missä he pääsevät haluttuun tavoitteeseen tuote- tai 

palvelutarjooman avustuksella. Arvon luonti tapahtuu siinä vaiheessa, kun 

tuotteista ja palveluista saatavat edut auttavat asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa 

eri tilanteissa. Haluttua arvo voidaan katsoa kahdesta eri näkökulmasta, jotka ovat 

omistamisen arvo ja käytön arvo. Käytön arvo tarkoittaa tuotteen tai palvelun 

käytön kautta asiakaan saavuttamia tiettyjä tavoitteita. Omistamisen arvo kuvaa 

tuotteen tai palvelun luontaista merkitystä asiakkaalle. Tämä voidaan nähdä 

esimerkiksi asiakkaan haluna toimia markkinoiden parhaan toimittajan kanssa 

pelkästään sen vuoksi, että se luo heille turvallisen tunteen. (Flint et. al., 1997.) 

 

Arvovalinnat kuvaavat tietyn palvelu-/tuotetoimittajan tuoman arvon arviointia. 

Flint et. al. (1997) määritelmä arvovalinnoista on samankaltainen Monroen & 

Chapmanin (1987) koetun arvon määritelmän kanssa. He määrittelevät 

arvovalinnan seuraavasti; “asiakkaan arvio toimittajan luomasta arvosta, joka on 

kaikkien tilannesidonnaisten hyötyjen ja uhrauksien välisen vaihtokaupan tulos”. 

Kaikki arvon muodot vaikuttavat asiakkaan tyytyväisyyteen toimittajan tiettyjä 

tuotteita ja palveluita kohtaan. Erityisesti haluttu arvo tai arvovalinnat muuttavat 

todennäköisesti asiakastyytyväisyyttä. (Flint et. al. 1997.) 

 

Anderson & Narus (1998) tutkivat arvoa yritysasiakkaan näkökulmasta. Heidän 

määritelmänsä mukaan arvo yritysasiakkaille muodostuu rahallisesta 

näkökulmasta katsottuna niistä teknologisista, taloudellisista, palvelullisista ja 
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sosiaalisista hyödyistä, joita asiakasyritys saa vaihdossa siihen mitä se maksaa 

tietystä tarjoomasta markkinoilla. Heidän mukaansa markkinatarjoomalla on kaksi 

perusominaisuutta: sen arvo ja sen hinta. Hintaa muuttamalla tarjooman arvo ei 

muutu asiakkaalle, vaan se muuttaa asiakkaan kannustinta ostaa tarjooma. Mikäli 

yritysmarkkinoilla tarjoomalle ei löydy vertailtavaa vastinetta, aina on olemassa 

kilpailukykyinen vaihtoehto. Anderson & Narus (1998) kuvaavat arvoa 

seuraavalla yhtälöllä: 

 

(ArvoS – HintaS) > (ArvoA – HintaA)  

 

Yhtälön vasemmalla puolella on toimittajan tarjooman arvo ja hinta (S) ja oikealla 

puolella on seuraavaksi parhaan vaihtoehdon arvo ja hinta (A). Arvon ja hinnan 

välinen ero vastaa asiakkaan kannustinta ostaa. Toisin sanoen toimittajan 

tarjooman kannustin täytyy olla suurempi, kuin parhaan vaihtoehtoisen tarjooman. 

(Anderson & Narus 1998.) 

 

Useat tutkijat ovat luoneet erilaisia viitekehyksiä mittamaan yritysasiakkaiden 

kokemaa arvoa (Anderson & Narus, 1998; Ulaga & Chacour, 2001). Yksi 

mittareista on asiakasarvon analyysi, joka koostuu viidestä keskeisestä elementistä 

(Ulaga & Charcour, 2001). Ensimmäinen näistä elementeistä on Monroen & 

Chapmanin (1987) kuvailema yhtälön mukaisten koetun arvon muodostavien 

tekijöiden (hyödyt/uhraukset) tunnistaminen. Toinen arvon luonnin tekijä on 

laadun ja hinnan välinen vaihtokauppa, jota Zeithaml (1988) kuvaa artikkelissaan 

kuluttajan kontekstissa. Kolmas elementti arvonluontiin on asiakassegmenttien ja 

tilanteen tunnistaminen, mikä tarkoittaa asiakkaat kokevat saman tuotteen arvon 

eri tavalla riippuen segmentistä ja tilanteesta. Viimeinen elementti Ulagan & 

Chacourin (2001) mallissa on vaihtoehtoisten toimittajien tarjoomien 

vertaaminen, kuten Anderson & Narus (1998) yhtälössään esittivät.  

 

Asiakasarvon analyysin jälkeen yrityksen tulee miettiä, kuinka arvo esitetään 

asiakkaalle. Tästä yleisesti käytetty termi on arvolupaus (Anderson, Narus & 

Rossum, 2006). Anderson et. al. (2006) esittävät kolme eri arvolupausta: kaikki 
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hyödyt, erilaistaminen ja fokusointi. Yritykset voivat listata kaikki hyödyt, jotka 

uskoo asiakkaan saavan tarjoomasta. Arvoluonnin erilaistaminen on hyödyllistä, 

jos asiakkaalla on toinen vaihtoehto. Fokusointi tulisi olla arvonluonnin standardi. 

Sen tarkoitus on kohdentaa arvolupaus asiakkaan kriittisimpien kysymysten 

mukaisesti. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 4) on esitetty eri arvolupaukset:  

 

Taulukko 4 Arvolupaukset (Anderson et. al. 2006) 

 
 

2.3.2 Asiakkaan kokema arvo pk-yrityksissä 

Palveluyritysten päätehtävä nykypäivän kilpailuilla markkinoilla on tuottaa 

ylivoimaista arvoa asiakkailleen. Asiakkaalle arvoa tuova palvelu takaa yritykselle 

kilpailuedun. Sen vuoksi johtajat ja tutkijat ovat kiinnostuneet, kuinka asiakkaat 

arvioivat ja kokevat palvelusta saadun arvon. (Hansen, Samuelsen & Siltseth 

2008.) Tämä on erityisen tärkeää IT-toimittajayrityksille, jotka suurimmaksi 

osaksi tuottavat IT-palveluita asiakkailleen. 

 

Tutkimuksissa asiakkaan kokemasta arvosta pystytään erottamaan kaksi erilaista 

näkökulmaa (Coutelle-Brillet, Riviere & des Garets 2014). Coutelle-Brillet et. al. 

(2014) mukaan nämä kaksi näkökulmaa ovat Zeithaml:n (1988) esittelemä malli, 

jossa asiakkaan kokema arvo määritellään asiakkaan kokonaisarviona tuotteen 

Arvolupaus:+ Kaikki%hyödyt% Erilaistaminen% Fokusoin5%

Koostuu:% Kaikki%hyödyt,%jotka%
asiakas%saa%tarjoomasta%

Kaikki%suotuisat%
näkökulmat,%jotka%ero:aa%
tarjooman%seuraavaksi%
parhaasta%vaihtoehdosta%

Yksi%tai%kaksi%
erilaistamiskohtaa,%joiden%
parantaminen%antaa%
asiakkaalle%parhaan%
mahdollisen%arvon%
lähitulevaisuudessa%

Vastaa%asiakkaan%
kysymykseen:%

“Miksi%yrityksemme%
pitäisi%ostaa%teidän%
tarjooma?”%

“Miksi%yrityksemme%pitäisi%
ostaa%teidän,%eikä%kilpailijan%
tarjooma?”%

“Mikä%on%yrityksellemme%
tärkeintä%muistaa%teidän%
tarjoomasta?”%

Vaa5mukset:% Tietoa%omasta%
tarjoomasta%

Tietoa%omasta%tarjoomasta%
ja%parhaasta%vaihtoehdosta%

Tietoa%kuinka%tarjooma%
antaa%asiakkaalle%
ylivoimaista%arvoa,%
verra:una%parhaaseen%
vaihtoehtoon%

Mahdollinen%
ongelma:%

Hyötyjen%
vakuu:aminen%

Ole:amukset%arvosta% Tarvitsee%asiakasarvon%
tutkimusta%
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hyödyllisyydestä. Tämä malli perustuu siihen, mitä asiakas saa eli hyötyy ja siihen 

mitä annetaan eli uhrataan tuotteen saamisen eteen. Toinen näkökulma, jonka 

Coutelle-Brillet et. al. (2014) mainitsevat, on Holbrookin (1999) näkökulma, 

jonka mukaan arvo on relativistinen (vertailevissa oleva, tilannesidonnainen, 

henkilökohtainen) valinta/preferenssi, joka luonnehtii asiakkaan kokemusta 

vuorovaikutuksesta jonkun objektin kanssa, toisin sanoen minkä tahansa tuotteen 

tai palvelun.  

 

Coutelle-Brillet et. al. (2014) argumentoivat tutkimuksessaan, että palveluiden 

koetusta arvosta on tehty hyvin vähän tutkimuksia B2B kontekstissa. Toiseksi 

heidän mukaansa Zeithaml:n (1988) näkökulma hyödyistä/uhrauksista ei ota 

huomioon ei-rationaalisia elementtejä, kuten sosiaaliset arvot. Heidän mukaansa 

Holbrookin (1999, 2006) malli on kattavampi analysoidessa palveluista koettua 

arvoa B2B kontekstissa. Tutkimuksensa tuloksena Coutelle-Brillet et. al. (2014) 

esittävät viitekehyksen (Taulukko 5) avuksi analysoimaan asiakkaan kokemaa 

arvoa palveluinnovaatiosta B2B kontekstissa.  

 

Hansen et. al. (2008) ovat tutkimuksessaan rajanneet asiakkaan kokeman arvon 

aiheuttamat tekijät neljään: yrityksen maine, tiedon jakaminen, jakelun 

oikeanmukaisuus ja joustavuus. Yrityksen maine on markkinoiden testaama 

informaatio. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksellä ei voi olla hyvä maine ellei 

markkinat ajattele näin ja päinvastoin. Tiedon jakamisella tarkoitetaan, kuinka 

hyvin palveluyritys informoi asiakkaitaan heidän väliseen suhteeseen 

vaikuttavista ominaisuuksista. Esimerkkinä näistä vaikuttavista tekijöistä on 

hinnan muutokset tulevaisuudesta ja niistä ilmoittaminen. Jakelun 

oikeanmukaisuudella tarkoitetaan asiakkaan näkökulmaa siitä jakautuuko voitot ja 

menetykset tasaisesti suhteessa olevien yritysten välillä. Joustavuudella 

tarkoitetaan toimittajan joustavuutta, jossa mitataan toimittajan adaptoitumista 

tilanteisiin, missä asiakkaalla on tarpeita, jotka poikkeavat tavanomaisista 

nykyisistä standardeista. Heidän tutkimuksessaan kuulopuhe asiakkaalta muille ja 

uusien vaihtoehtojen etsiminen ovat asiakkaan kokeman arvon aiheuttamia 

vaikutuksia. Positiiviset kuulopuheet asiakkaalta saattavat osoittaa sitoutumista 
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suhteeseen. Uusien vaihtoehtojen etsintä on ensimmäinen vaihe, joka saattaa 

johtaa suhteen päättymiseen. Mikäli suhde ei ole tuottaa vain vähän arvoa 

asiakkaalle, asiakas on kärkkäämpi etsimään uusia vaihtoehtoja.  

 

Taulukko 5 Asiakkaan kokeman arvon analysoinnin viitekehys (Coutelle-Brillet 

et. al. 2014) 

 
 

Hansen et. al. (2008) huomasivat tutkimuksessaan, että suurin vaikutus asiakkaan 

kokemaan arvoon on yrityksen maineella, jolla on huomattavasti korkeampi 

merkitys kuin tiedon jakamisella ja joustavuudella. Jakelun 

oikeudenmukaisuudella ei huomattu olevan merkittävää vaikutusta asiakkaan 

kokemaan arvoon. Tärkeimmät seuraukset asiakkaan kokemasta arvosta, 

Asiakkaan/tarjouksen.vuorovaikutuksen.
arvo.

Toimijoiden.välisen.
kanssakäymisen.

arvo.
Ulkoinen. Sisäinen.

To
im

ite
tu
n.
ar
vo
n.
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st
aa
no

8a
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t.

Yrityksen.
henkilökunnan.
jäsenet.(työntekijät,.
hankintayksikön.
henkilökunta).

Erinomaisuusarvo+
(suorituskyky,.
joustavuus).

.
Tehokkuusarvo+

(budje@n.
kontrolloin@,.ajan.
säästö,.sopivuus).

.
Sosiaalinen+arvo+
(yrityskuvan.
edistäminen.
työntekijöille.

Tunnearvo+
(amma@llinen/

henkilökohtainen.
tasapaino,.hyvinvoin@,.

rauhallisuus,.
turhautuminen,.

pelko).
.

Ee2nen+arvo+
(kansalaisuus).

Kansainvälinen+arvo+
(henkilökohtainen.
vuorovaikutus.

toimi8ajan.kanssa,.
ostaja).

Koko.organisaa@o. Erinomaisuusarvo+
(suorituskyky,.
joustavuus).

.
Tehokkuusarvo+
(rahan.ja.ajan.

säästö,.parantunut.
tuo8avuus)..

Tunnearvo+
(yleinen.tunnelma).

.
Ee2nen+arvo+

(yhteiset.vastuuarvot,.
sosiaalinen.

sitoutuminen).

Ulkoiset.
sidosryhmät.

Erinomaisuusarvo+
(sopeutuvuus,.laatu).

.
Tehokkuusarvo+

(myyminen.hyvällä.
hinnalla,.

kilpailukyvyn.
parantuminen.

asiakkaita.varten).
.

Sosiaalinen+arvo+
(yrityskuvan.
edistäminen).

Emo5onaalinen+arvo+
(tehdä.vaikutus.
asiakkaisiin.ja.
kilpailijoihin).

.
Ee2nen+arvo.
(sosiaalinen.
sitoutuminen).
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kuulopuheet toimittajasta ja uusien vaihtoehtojen etsiminen, ovat 

avainindikaattorit suhteen vahvuudesta. Kuulopuheet ovat merkittävä 

informaation lähde markkinoilla uusille potentiaalisille asiakkaille, koska 

potentiaalisilla asiakkailla on taipumus luottaa puolueettomiin neuvonantajiin. 

Matala motivaatio etsiä uusia vaihtoehtoja on selkeä indikaattori asiakkaan ja 

toimittajan välisestä vahvasta suhteesta. Kuvio 11 esittää asiakkaan kokemaan 

arvoon vaikuttavat tekijät ja sen aiheuttamat vaikutukset.  

 

 
Kuvio 11 Asiakkaan kokeman arvon tekijät ja seuraukset (Hansen et. al. 2008) 

 

Pk-yrityksen kokemaa arvoa voidaan tarkastella osittain myös kuluttajan 

asiakastyytyväisyyden näkökulmasta, koska usein pk-yrityksen 

ostopäätöksentekijänä toimii yksittäinen henkilö. MacDougall & Levesque (2000) 

ovat tutkineet asiakkaan tyytyväisyyttä palveluihin. He käyttävät 

asiakastyytyväisyyttä mittarina. Heidän hypoteesin mukaan 

asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat palvelun laatu-ulottuvuudet ja koettu arvo.  

 

Palvelu laatu-ulottuvuuksia on kaksi: ydinlaatu ja suhteellinen laatu. Ydinlaadulla 

tarkoitetaan palvelun tulosta, eli millaista palvelua asiakkaalle toimitetaan. 

Suhteellinen laatu viittaa palveluprosessiin, eli asiakkaan ja työntekijän väliseen 

suhteeseen. Kolmas asiakastyytyväisyyteen vaikuttava tekijä on koettu arvo. 

Asiakastyytyväisyyden kasvu johtaa tuottojen kasvuun, positiiviseen 

Yrityksen*maine*

Joustavuus*

Tiedon*jakaminen*

Vaihtoehtojen*
etsiminen*

Kuulopuheet**

Asiakkaan*kokema*
arvo*
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kuulopuheisiin ja pienempiin markkinointikustannuksiin. Palveluiden tuottajille 

näiden yhteyksien merkitys on suuri. (MacDougall & Levesque 2000.) 

 

MacDougall & Levesque (2000) havaitsivat, että kaikilla kolmella vaikuttavalla 

tekijällä on merkittävää vaikutusta asiakastyytyväisyyteen. Merkittävin vaikuttava 

tekijä asiakastyytyväisyyteen on koettu arvo. 

 

2.4 Teoreettinen viitekehys 

Teoreettisen viitekehyksen muodostamiseksi tarkastellaan kaikkia edellä 

mainittuja osa-alueita yhdessä. Tutkimuskysymyksistä, teoreettisen osuuden 

kirjallisuusselvityksestä ja muista lähteistä kootun aineiston perusteella on 

muodostettu käsitys pk-yrityksen IT-toimittajan valintaan liittyvistä tekijöistä. 

Kuvio 12 esittää niiden tuloksena luodun teoreettisen viitekehyksen, joka sisältää  

tärkeimmät näkökulmat.  

 
Kuvio 12 Teoreettinen viitekehys 

 

Seuraavissa taulukoissa (Taulukko 6 ja Taulukko 7) on esitettynä eri 

kirjallisuuslähteiden yhteenveto näkökulmittain 

 

.  

Kokonaisvaltainen,
arvoketju,

IT:n,strateginen,rooli,

Pk5yritys,

IT,valmiudet:,
omaksuminen,,
valinta,ja,käy;ö,

Digitalisaa>o,

IT5palvelun,,
toimi;aja,

Ostokäy;äytyminen,

Omistajajohtaja,
Kyvykkyydet,

Johto,

Koe;u,arvo, Arvovalinnat,Arvolupaus,
Omistajajohtaja,
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Taulukko 6 Teoreettisen osuuden yhteenveto I 

 
  

Merkitykselliset*teemat Rakenneosat Lähde Ominaisuudet

Arvoketjuanalyysi

Porter1(1985,11996)

Bayrak1(2013)

Kotelnikov1(2007)

Tallon1et.1al.1(2001)

Porterin1arvoketjun1kaikissa1

operatiivisissa1osissa1korostuu1IT,1

jolloin1tarkastellaan1

tuottavuutta.1Nykyisin1korostuu1

enemmän1osien1yhteinen1

ominaisuus,1kuin1yksittäinen1ITH

ratkaisu.1Silloin1seurataan1

enemmän1IT:n1tuomaa1

kokonaisvaltaista1arvoa1

yritykselle.1Puhutaan1IT:n1

liiketoimintaHarvon1mallista.1IT1

on1yrityksen1strateginen1

pääoma.

IT1valmiudet

Spinelli1et.1Al.1(2013)

Consoli1(2012)

Rantapuska1&1Ihanainen1

(2008)

Valmiudet:

Strateginen1visio

Prosessijohtamisen1kyvykkyys

ITHsovellusinfrastruktuuri

Omaksuminen:

Yksilöllinen

Organisatorinen

Ympäristö

Teknologinen

Taloudellinen

Haaste1pkHyrityksissä:

Ei1järjestäytynyttä1käyttöH1ja1

valintaprosessia.1Puuttuu1

strateginen1visio1ja1

prosessitehokkuus.1

Henkilökohtaisuus1korostuu1

käytössä1ja1valinnassa.

Digitalisaatio

TEM1(2015)

ETLA1(2015)

Suuri1murros,1joka1vaikuttaa1

liiketoiomintaan1ja1IT:n1käyttöön1

liiketoiminnassa.1

Palveluliiketoiminnan1muutos1

aikaisempaa1nopeampaa.1

Varautuminen1vielä1liian1hidasta.

Teollisen1internetin1merkitys1

muuttaa1myös1yritysten1ITH

infrastruktuuria1ja1kykyä1

omaksua1asioita.1Älykkäät1

koneet,1suureiden1mittaaminen1

ja1analysointi1sekä1ihmisten1

osaaminen1muuttavat1koko1

ekosysteemin1ja1sen1

kehittämisen.

Tietotekniikan1merkitys1

yrityksille
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Taulukko 7 Teoreettisen osuuden yhteenveto II

 

Merkitykselliset*teemat Rakenneosat Lähde Ominaisuudet

Pk#yrityksissä

Ozmen/et./al./(2013)
Pressey/et./al./(2009)
Carr/&/Pearson/(1999)

Wilson/(2000)

Omistajan/yrityskulttuuri/ja/
tahtotila/korostuu./Neljä/voimaa:/
ympäristö,/ostoasenne,/tarve/ja/
pk#yrityksen/ominaisuudet./Ei/
strategista/hankintaa./Tuotanto/
ja/toimitusvarmuus/tärkeimmät./

Johto/ratkaisee/ja/toimittajien/
kyvyykkyyksiä/arvostetaan./

Suhteiden/merkitys
Morrisey/&/Pittaway/(2004)

Ulaga/(2003)

Omistajan/mielipide,/
henkilökohtainen/tunne/ja/
motiivi
Luottamus/ja/sen/perusta
Ongelmat/pyritään/ratkaisemaan/
yhdessä

Määritelmä

Monroe/(1987)
Zeithaml/(1988)
Flint/et./al./(1997)

Anderson/&/Narus/(1998)
Ulaga/&/Chacour/(2001)

Anderson/(2006)

Koettu/arvo/muodostuu/tehtyjen/
uhrausten/(rahallisten/ja/
aineettomien)/suhteesta/saatuun/
arvoon/(aineellisten/ja/
aineettomien).

Rahalliset/muodostuvat/
näkemyksellisestä/hinnasta/ja/
koetusta/uhrauksesta/(aika,/
etsintä,/fyysiset/kustannukset)./

Aineettomat/ja/usein/välillisiä/
koettuja/arvoja/ovat/saatuja/
hyötyjä/kun/tuotteista/ja/
palveluista/saadaan/hyötyä/ja/ne/
toteuttavat/yrityksen/tavoitteita.

Palveluyritys/puhuu/
arvolupauksesta/ja/asiakas/tekee/
arvovalintoja/toimittajan/
tarjoomasta,/eli/arvio/toimittajan/
luomaa/arvoa/itselleen.

Pk#yrityksissä

Hansen/et./al./(2008)
Coutelle#Brillet/et./al./

(2014)
Zeithaml/(1988)

Holbrook/(1999,/2006)

Asiakkaan/kokeman/arvon/kaksi/
näkökulmaa:/kokonaisuuden/
tuottama/arvo/ja/suhteellinen/
arvo/verrattuna/johonkin/
muuhun,/ja/tapahtuu/usein/
vuorovaikutuksen/aikana/
palveluun.

Ulkoisen/ja/sisäisen/arvon/
vertailu/analysoimalla/eri/
palvelun/vastaanottajien/
näkökulmista./

Arvoa/arvioidaan/myös/yrityksen/
maineen/perusteella,/tiedon/
jakamisen/kyvykkyydellä/ja/
joustavuudella./Laadun/merkitys/
korostuu//palvelun/tyytyväisyyttä/
mitattaessa,/joka/korreloi/myös/
koettuun/arvoon.

Ostokäyttäytyminen

Asiakkaan/kokema/arvo
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3 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

Tässä osiossa esitetään tapaustutkimuksen liittyvät asiat ja itse haastattelujen 

analysoinnin tulokset. Esitellään tutkimusstrategia- ja menetelmä sekä 

perustellaan niiden valintaa. Seuraavaksi esitellään tutkittava 

liiketoimintaympäristö ja viimeisessä osiossa tutkimusaineiston analyysin 

tulokset. 

 

3.1 Tutkimusstrategia ja tutkimusmenetelmä 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan pienen joukon valintoja ja käyttäytymistä tietyssä 

liiketoimintatapahtumassa. Jokaisesta joukon jäsenestä kerätään yksityiskohtaista 

tietoa heidän toiminnastaan tämän liiketoimintatapahtuman eli tapauksen 

puitteissa. Näin ollen tässä tutkimuksessa täyttyvät Hirsjärven, Remeksen & 

Sajavaaran (2008, 130) kuvaamat tapaustutkimuksen piirteet.  

 

Mietittäessä tutkimuksen tarkoitusta Hirsjärven, Remeksen & Sajavaaran (2008, 

134) listaaman neljän piirteen perusteella, voidaan todeta tutkimuksen olevan 

kartoittava. Kartoittavaan tutkimukseen Hirsjärvi et. al. (2008, 134) liittävät 

tutkimusstrategiaksi tavallisimmin kvalitatiivisen tutkimuksen. He listaavat 

kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä, joista tässä tutkimuksessa 

toteutuvat seuraavat tekijät: 

 

• Tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, ja aineisto 

kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. 

• Suositaan ihmistä tiedon keruun instrumenttina. 

• Käytetään induktiivista analyysiä. 

• Laadullisten metodien käyttö aineiston hankinnassa. 

• Valitaan kohdejoukko tarkoituksen mukaisesti, ei satunnaisotoksen 

menetelmää käyttäen. 

• Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä. 

• Käsitellään tapauksia ainutlaatuisina ja tulkitaan aineistoa sen mukaisesti. 
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Täten tutkimusstrategiaksi valikoitui kvalitatiivinen tapaustutkimus. 

 

Tuomi & Sarajärvi (2011, 71) listaavat laadullisen tutkimuksen yleisimmät 

aineistonkeruumenetelmät, jotka ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisiin 

dokumentteihin perustuva tieto. Heidän mukaansa, mikäli halutaan selvittää mitä 

ihminen ajattelee tai syitä toiminnan takana, on järkevää haastatella häntä 

aiheeseen liittyen. Haastattelun tavoitteena on saada mahdollisimman paljon tietoa 

halutusta aiheesta. Lisäksi haastattelu on erittäin joustava työkalu, koska 

haastattelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys, korjata, oikaista ja selventää 

kysymystä tai ilmaisua. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 73.)  

 

Tutkimushaastatteluihin löytyy eri lajeja, joita Hirsjärvi & Hurme (2010) ovat 

listanneet teoksessaan. Eräs haastattelulajeista on puolistrukturoitu haastattelu, 

johon Hirsjärvi & Hurme (2010, 47) ovat keränneet kolme eri näkemystä: 

• Ennalta määrättyjä kysymyksiä, mutta haastattelija voi vaihdella niiden 

sanamuotoa.  

• Haastattelija voi vaihdella kysymysten järjestystä.  

• Haastateltavat vastaavat kysymyksiin omin sanoin.  

 

Yksi puolistrukturoitu haastattelumenetelmä on teemahaastattelu. Haastattelu 

kohdistetaan tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan haastateltavan kanssa. Sen 

etuna on sitoutumattomuus, koska se ei sido haastattelua tiettyyn 

tutkimusmenetelmään. Yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee 

tiettyjen teemojen ympärillä. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 48.) 

 

Edellä mainittujen syiden takia tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valittiin 

teemahaastattelu. Haastattelurunko (Liite 1) suunniteltiin tutkimuskysymysten ja 

teorian pohjalta. Haastattelurunko on jaettu kolmeen eri teemaan ja kysymykset 

on suunniteltu teeman perusteella. Haastattelurunko esitellään kokonaisuudessaan 

työn liitteessä (Liite 1).  
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3.2 Tutkittava liiketoimintaympäristö ja otos 

Haastateltavien yritysten määräksi valikoitui kymmenen. Kaikki haastatellut ovat 

pk-yrityksiä, joista henkilöstömäärältään suurin työllistää 120 ihmistä ja pienin 10 

ihmistä. Liikevaihdoltaan pienin yritys on kolmesataatuhatta euroa ja suurin yritys 

8,6 miljoonaa euroa. Yritysten liikevaihdot ja henkilöstömäärät on esitelty 

seuraavassa taulukossa (Taulukko 8). 

 

Taulukko 8 Haastatellut yritykset 

Yritykset Liikevaihto 

(M€) 

Työntekijöiden 

määrä (kpl) 

Yritys A 6,3 38 

Yritys B 1,2 14 

Yritys C 0,9 13 

Yritys D 1,5 14 

Yritys E 5,0 30 

Yritys F 8,6 120 

Yritys G 1,0 14 

Yritys H 0,5 15 

Yritys I 0,3 10 

Yritys J 2,0 10 

 

 

Yritys A tuottaa poria maantutkimusta varten. Yritys suunnittelee ja rakentaa 

koneet asiakkaan tarpeiden mukaan. Haastateltavana toimi yrityksen 

toimitusjohtaja.  

 

Yritys B on insinööritoimisto, joka on erikoistunut LVI suunnitteluun. Yrityksellä 

on toimintaa myös Suomen ulkopuolella. Haastateltavana toimi yrityksen 

toimitusjohtaja.  

 



 

 

47 

Yritys C on insinööritoimisto, joka tekee sähkö-, automaatio-, tele-, turva- ja AV-

tekniikkasuunnitelmia. Yritys on vanhin tutkimuksessa mukana olleista 

yrityksistä. Haastateltavana toimi yrityksen toimitusjohtaja.  

 

Yritys D on arkkitehtitoimisto, joka on erikoistunut julkisen sektorin 

suunnittelutöihin. Yrityksen ydinosaaminen on voimaloiden suunnittelussa. 

Haastateltavana toimi yksi yrityksen osakkaista.  

 

Yritys E valmistaa nanoteknologisia laitteita. Yritys hyödyntää nanoteknologiaa 

ilman puhdistamisessa. Haastateltavana oli yrityksen toimitusjohtaja.  

 

Yritys F on ohjelmistotalo, joka myy ja valmistaa tuotannonohjausjärjestelmän 

optimointisovellusta. Yritys on haastateltavista yrityksistä merkittävästi suurempi 

kuin muut yritykset. Haastateltavana toimi yrityksen IT-infrastruktuurista 

vastaava henkilö. 

 

Yritys G valmistaa ja myy webpalvelua asiakkailleen. Yritys on kaikista 

haastateltavista yrityksistä selkeästi nuorin. Haastateltavana toimi yrityksen yksi 

perustajista.  

 

Yritys H myy ja tuottaa kieliohjelmistoja webpalveluna. Yritys on haastateltavista 

yrityksistä toinen, joka myy pilvipalvelua asiakkailleen. Haastateltavana oli 

yrityksen IT-hankinnoista vastaava työntekijä. 

 

Yritys I on tietotekniikkayritys, joka suunnittelee web-sivuja, erilaisia 

verkkosovelluksia ja toiminnanohjausjärjestelmää. Yritys on haastateltavista 

yrityksistä liikevaihdoltaan kaikista pienin. Haastateltava oli yrityksen 

toimitusjohtaja.  

 

Yritys J on konsultointiyritys, joka on erikoistunut paperiteollisuuteen. 

Haastateltavana toimi yrityksen toimitusjohtaja. 
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Haastateltavat yritykset valittiin tarkoituksella eri aloilta, jotta saadaan 

mahdollisimman moniulotteiset tutkimustulokset. Tämä mahdollistaa eri alojen 

yritysten vertailun ja analysoinnin. Lisäksi pystytään etsimään samankaltaisuuksia 

eri alojen yritysten välillä. Haastateltaviksi valittiin yleensä henkilö, joka päättää 

yrityksen IT-hankinnoista, mikäli päättäjällä ei ollut aikaa, valittiin 

haastateltavaksi IT-hankintoihin osallistuva tai niistä tietävä henkilö.  

 

Haastattelut suoritettiin vuoden 2015 touko-kesäkuun aikana noin kuuden viikon 

mittaisella ajanjaksolla haastattelurungon (Liite 1) mukaisesti. Yhden haastattelun 

pituus oli noin 20-40 minuuttia. Kontaktit haastatteluja varten saatiin Helsingin 

kauppakamarin yritysluettelosta ja käyttämällä henkilökohtaisia suhteita. 

Haastattelut sovittiin puhelimitse haastateltavien kanssa. Yritykset valikoituivat 

haastateltaviksi niiden sijainnin ja toimialan vuoksi. Toimialoja arvioidessa 

valikoitiin yrityksiä, jotka käyttävät IT:tä hyödyksi päivittäisessä työssään.  

 

3.3 Tutkimusaineiston analysointi 

Tutkimuksen aikana kerätyn sanatarkasti litteroidun aineiston analysoinnissa 

käytetään sisällönanalyysiä. Tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena on 

haastateltavien kanssa käydyt haastattelut eli kommunikaatio haastattelijan ja 

haastateltavan välillä. Hirsjärven et. al. (2008) mukaan sisällönanalyysiä 

käytetään työkaluna kommunikaation sisällön analysointiin.  

 

Sisällönanalyysiä voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Se 

on monipuolinen työkalu, jolla voidaan tehdä monenlaista tutkimusta. 

Sisällönanalyysillä voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja 

objektiivisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2011.) Tässä tutkimuksessa dokumentit 

muodostaa haastatteluista saatu sanatarkasti litteroitu materiaali.  

 

Sisällönanalyysiä ja sisällön erittelyä ei pidä sekoittaa keskenään. Sisällön 

erittelyn tavoitteena on kuvata kvantitatiivisesti tekstin sisältöä, kun taas 

sisällönanalyysissä keskitytään kuvaamaan dokumenttien sisältöä sanallisesti. 
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Sisällönanalyysillä on erilaisia muotoja, kuten aineisto- ja teorialähtöinen 

sisällönanalyysi. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi keskittyy tutkimusaineiston 

analysointiin. Tarkoituksena kuvata tutkittavaa ilmiötä ja luoda sanallinen selitys 

ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysin avulla aineisto 

järjestetään tiiviiseen ja järkevään muotoon kadottamatta sen sisältämää 

informaatiota. (Tuomi & Sarajärvi 2011.) 

 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi, jota tässä tutkimuksessa käytetään, voidaan 

jakaa kolmivaiheiseksi prosessiksi. Ensimmäisenä vaiheena on aineiston 

pelkistäminen, jossa auki kirjoitetusta aineistosta karsitaan tutkimukselle 

epäolennainen pois. Sisällönanalyysin toisessa vaiheessa aineisto klusteroidaan, 

eli ryhmitellään aineistosta koodattuja pätkiä eroavaisuuksien ja 

samankaltaisuuksien kautta ryhmiksi. Ryhmittelyn jälkeen aineistosta luodaan 

käsitteitä tutkimuksen kannalta olennaisen tiedon kautta. (Tuomi & Sarajärvi 

2011.) Tutkimusaineisto on analysoitu edelle mainittuja vaiheita noudattaen.  

 

Seuraavassa keskitytään tutkimaan kerättyä tutkimusmateriaalia, jonka apuna 

käytetään kirjallisuusselvityksen yhteenvetona luotua viitekehystä. 

Sisällönanalyysin avuksi valittiin seuraavat kategoriat aineiston ryhmittelyä 

varten: 

 

• Ostokäyttäytyminen 

• Liiketoimintahyödyt 

• Organisaation vaikutus 

• Koettu arvo 

• Yrityksen IT-valmiudet 

• IT-toimittajan ominaisuudet 

 

Ryhmät valittiin kirjallisuusselvityksen yhteenvetona luodun viitekehyksen 

avulla. Ryhmien avulla pyritään aineistosta löytämään tutkimuksen kannalta 
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oleelliset asiat ja vertaamaan aineistoa teoreettisen viitekehyksen kanssa. Muut 

mahdolliset uudet kategoriat tulevat esille analyysin aikana. 

 

Ostokäyttäytyminen  

 

Tutkimuksen yhdeksi osaksi valittiin tutkittavien yritysten ostokäyttäytymiseen 

perehtyminen. Ostokäyttäytymisen analysointiin valittiin kaksi eri näkökulmaa. 

Ensimmäinen näkökulma ostokäyttäytymisen analysointiin on hankintaprosessi. 

Tavoitteena oli ryhmitellä aineisto sen mukaan, kuinka kohdeyritykset tekevät IT-

hankintojaan ja valitsevat IT-toimittajansa.  

 

Suurin osa eli kahdeksan haastateltavista yrityksistä kilpailutti osan IT-

hankinnoistaan, joihin sisältyi IT-toimittajan valinta. Kuitenkin mikään 

haastatelluista yrityksistä ei kilpailuttanut kaikkia hankintojaan. Kaksi yrityksistä 

ei kilpailuttanut mitään IT-hankinnoistaan, vaan molemmilla yrityksillä on yksi 

IT-toimittaja, jonka kautta tulee suurin osa yrityksen tärkeimmistä IT-tarpeista. 

Sama toimija on ollut kyseisillä yrityksillä yrityksen perustamisesta asti. Näiden 

yrityksen haastateltavat eivät osanneet sanoa tarkkaa kuinka kauan heillä on ollut 

sama toimittaja.  

 

”Palvelinpuolella, oli tunnettu, tunnettiin se porukka entuudestaan, ne tunsi tän 

talon entuudestaan tai tän toimiston entuudestaan. Sitten, toi Internet-

palveluntarjoaja, mä en tiedä miten se on valikoitunu mä veikkaan et se on 

kilpailija, kilpailutuksen kautta valikoitunu aikanaa. Ja se on ollu tosiaan meillä 

jo toistakymment vuotta varmasti sama. Mutta, ollaan oltu siihen kyl edelleen 

tyytyväisiä. Ja sitte nää monitoimilaitteet, sillon ku se laite rupee vetelee viimesiä 

nii sillon ne kilpailutetaa. Ihan, näillä periaatteella oikeestaa et.” - Yritys C 

 

Neljä haastateltavista yrityksistä käyttää osakseen IT-hankinnoissaan omaa 

harkintaansa ja valitsevat IT-ratkaisuja tuntuman perusteella. Silloin yritykset 

tekevät IT-hankintoja usein kokeilun kautta ilman mitään erityisiä vaatimuksia 
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hankinnoille tai toimittajalle. Kaksi näistä yrityksistä on ydinliiketoiminnaltaan 

IT-alan yrityksiä. 

 

”Päivän aikavälillä tyyliin. Oikeesti siis, jos ilmenee jonkinnäkönen tarve ja joku 

löytää vaikka jonkun sovelluksen. Sit testataa sitä, jos se osottautuu meidän työtä 

helpottavaks ni sitte, sit ostetaan, oli se lisenssi tai jotain, sit me mennään sillä. Ei 

nyt sen pidempään.” - Yritys I 

 

Kolme yritystä ovat valinneet jonkun IT-toimittajistaan muilta saatujen 

suositusten kautta. Neljä yrityksistä ovat valinneet yhden tai useamman IT- 

toimittajistaan tuttavuussuhteen kautta. Kahdessa näistä tapauksista toimittaja on 

tullut yrityksen omistajien suhteiden kautta.  

 

”Meil on, oikeestaan kaks pääsääntöstä, toimittajaa on, molempien kanssa ollaan 

tehty 80-luvulta asti, ne on tuttuja ja, he tietää mikä meininki täälä on ja sen 

mukaan mennään, varsinki ku vaihteistoo liittyen nii se on, se on hyvä juttu et on 

pieni tietyllä tapaa.” - Yritys D 

 

Toinen näkökulma ostokäyttäytymisen analysointiin on päätöksentekoprosessi. 

Neljä yrityksistä valitsee IT-toimittajansa ja tekee hankintansa demokraattisesti 

valintakriteerien mukaisesti. Tässä tapauksessa selkeää prosessia ei ollut 

nähtävissä, vaan yrityksen päättäjän lisäksi osallistuu satunnaisesti muita 

yrityksen työntekijöitä, joiden kanssa valinnoista käydään keskustelua. Hankinnat 

tehdään yhdessä miettien parasta vaihtoehtoa.  

 

”Mut mä veikkaan et meille keskeisin on semmonen, et kun joku on kertonu et 

meil on tämmönen tarve tai me on ite huomattu et meil on tämmönen tarve aika 

nopeesti me pystytään organisoitumaan niin, et me päätetään tarvitaanks me joku 

IT-ratkasu siihen ja sit se hankintaprosessiki on monesti suoraviivanen.” - Yritys 

G 
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Kahdessa yrityksessä päätöksen tekee yrityksen päättäjä yksin. Hän päättää yksin 

kaikista IT-hankinnoista ja päätöksen tekoon ei osallistu muita yrityksen 

työntekijöitä. Neljässä haastatellussa yrityksessä päättäjä teki päätöksen yksin, 

mutta muita työntekijöitä kuunnellen. Työntekijät tekivät ehdotuksia uusista 

tarpeista ja auttavat päättäjää päätöksessään, mutta lopullisen päätöksen päättäjä 

tekee yksin.  

 

”No siis, tuohon päättäjään siis se että, me ollaan kummiski niin pieni firma että, 

tarve kartottaa yheksää sitte, sitte katotaan mitä me tarvitaan mikä siihen on 

lääke ja periaattees sitte minä sanon kyllä tai ei, viimisenä siihen että, tehdäänkö 

tai vai.” - Yritys B 

 

Liiketoimintahyödyt 

 

Tietotekniikan ja IT-toimittajan tuomat liiketoiminnalliset hyödyt nähtiin 

tutkimuksen kannalta tärkeänä osana tutkittavan aineiston analyysiä. Tutkittavaa 

aineistoa ryhmiteltiin sen perusteella kuinka yritykset kokivat IT:n merkityksen ja 

sen tuomat hyödyt oman liiketoiminnan kannalta. 

 

Enin osa eli kahdeksan haastateltavista yrityksistä kokee tietotekniikan 

vaikuttavan merkittävästi heidän liiketoimintaansa. Neljä näistä yrityksistä käyttää 

tietotekniikkaa työkaluna tuottaessaan asiantuntijapalveluita asiakkailleen. 

Haastatteluista käy ilmi, että näissä neljässä yrityksessä on panostettu erittäin 

paljon tietotekniikkaan, joilla palvelut tuotetaan. Yritykset eivät miettineet 

liiketoimintaa tukevia tietoteknisiä ratkaisuja laajemmin. Eräs yrityksistä 

kertookin heidän toimittajan vaatineen heitä päivittämään tietotekniikkansa 

nykypäivän standardien mukaiseksi. 

 

”meil on koko ajan semmosii niinku nyt me esimerkiks laitettiin mulle ihan 

tuntematon juttu, mutta meiän yks toimittaja vaati et pitää saada (Lync)-

neuvotteluja tehä. Ehän mää sit tienny mikä se on, nii sitte se näytettiin kerrottii ja 
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otetti käyttöö ja, ihan hienoo ja skulaa ja nopeesti ja aika monimutkanen sille … 

kymmene vuotta sit sillä tekniikalle.” - Yritys B 

 

Neljä muuta yritystä, joiden liiketoimintaan tietotekniikka vaikuttaa merkittävästi, 

ovat IT-palveluita ja ratkaisuja asiakkailleen tuottavia yrityksiä. Näiden yritysten 

liiketoiminta perustuu tietotekniikkaan ja ne toimittavat tietoteknisiä ratkaisuja 

asiakkailleen. Haastattelujen perusteella näiden yritysten ja pelkästään 

tietotekniikkaa työkaluna käyttävien yritysten välillä on selkeä ero. IT-ratkaisuja 

tuottavat yritykset käyttävät liiketoimintansa tukena paljon pilvipalveluita, kun 

taas tietotekniikkaa työkaluna käyttävät tukeutuvat enemmän perinteisiin 

ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin.  

 

Eräs haastatelluista yrityksistä kokee tietotekniikan vaikuttavan keskinkertaisesti 

heidän liiketoimintaansa. Yritys kokee tietotekniikan välttämättömänä paheena, 

mutta ei kiellä kokonaan sen merkitystä heidän liiketoiminnalleen. Yrityksen 

mukaan heidän menestystekijät eivät ole IT sidonnaisia, vaan ne löytyvät muualta. 

 

”No se on työkalu. Se on mahdollistaja. Se on semmonen joka, tukee 

liiketoimintaa ja mahdollistaa sitä. On niin vaikee ajatella enää nykyään et mikä 

tilanne olis jos ei olis näitä, IT-palveluit mitä me käytetään. Se on vähän niinku 

välttämätön paha. Mä en näe et siit vois tulla ihan hirveesti kilpailuetua meille.” - 

Yritys E 

 

Ainoastaan yksi haastatelluista yrityksistä ei koe tietotekniikan vaikuttavan juuri 

lainkaan heidän liiketoimintaansa. Yritys kuvaileekin tietotekniikan merkityksen 

olevan marginaalinen heidän liiketoiminnan kannalta.  

 

”Joo. Ni sanoisin et nyt meiän tyyppises tapaukses ni sen merkitys on varsin pieni 

ja siihen ei oo juurikaan, investoitu käytännös.” - Yritys J 
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Organisaation vaikutus 

 

Tutkimuksen kannalta on tärkeää tietää miten tutkittavien yritysten sisäinen 

organisaatio vaikuttaa hankintoihin ja kuinka hankintoja johdetaan organisaation 

sisällä. Kuten teoriaosuudesta käy ilmi, pk-yrityksissä on usein omistajajohtaja, 

joka hoitaa kokonaisvaltaisesti yrityksen liiketoimintaa. Seuraavaksi käydään läpi 

miten tutkittavissa yrityksissä hankintoja johdetaan ja kuinka organisaatio niihin 

vaikuttaa.  

 

Viidessä haastatellussa yrityksessä johto ohjaa IT-hankintoja ja päättää viime 

kädessä mikä IT-toimittaja valitaan. Näissä neljässä yrityksessä on ulkopuolinen 

omistaja, joka on palkannut johtajan yritykseen. Vaikka johtajat kaikissa 

yrityksissä ovat kokeneita, käy ilmi, että heidän tuntemus uusimmista IT-

teknologioista ei ole kovin korkealla. Toinen seikka, joka haastatteluissa käy ilmi 

on johtajien ajan puute. Ajan puutteen vuoksi esimerkiksi kilpailutusprosessi jää 

lyhyeksi. 

 

“Kilpailutan joskus niitä ja sit kun meil tulee uusia hankintoja niin ne mä kyllä 

haluan käydä läpi. Ne kuuluu mulle oikeestaan sitten että hankitaaks me jotain. 

Vaihetaaks me järjestelmää vai ei.” - Yritys A 

 

Poikkeustapaus näistä viidestä yrityksestä on tutkimuksen henkilöstömäärältään 

suurin yritys, jossa vastuuta IT-hankinnoista on jaettu useamman henkilön kesken.  

 

Viiden yrityksen toimintaa pyöritti omistajajohtajat tai omistajalla on muuten 

vahva vaikutus yrityksen liiketoimintaan. Näissä yrityksissä päätökset kulkee 

omistajajohtajien kautta. IT-hankinnat ja toimittajan valinta tapahtuu 

omistajajohtajan päätöksellä. Kolmessa näistä yrityksistä omistajia on enemmän 

kuin yksi. Yhdessä näistä yrityksistä johtajalle ei ole valtaa IT-toimittajan 

valinnassa, vaan omistaja päättää ja johtaja ainoastaan ohjaa. 
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“Eli mä en itte, käytännös pysty juurikaan vaikuttamaan siihen toimittajaan eli 

toimittajavalintaan en juurikaan pysty vaikuttamaan. Mut et pystyn ohjaamaan 

sitä toimittajan toimintatapaa.” - Yritys J 

 

Koettu arvo 

 

Yhdeksi ryhmäksi datan analysointia varten valittiin yritysten kokema arvo IT-

toimittajasta. Koettu arvo on vahvasti subjektiivinen tunne ja tässä sitä käsitellään 

laajasti. Sen vuoksi myös teoriaosuudessa tuotiin asiakkaan kokema arvo laajasti 

esille ja siihen vaikuttavia tekijöitä esiteltiin useista eri tutkimuksista.  

 

Data ryhmiteltiin kolmeen kategoriaan koetun arvon suuruuden mukaan, pieni, 

keskisuuri ja korkea. Kolmella yrityksellä selkeästi IT-toimittajasta saadut hyödyt 

ja sitä kautta koettu arvo on pientä. Haastatteluista käy ilmi, että heidän mukaansa 

IT-hankintojen keskittäminen ei ole hyödyllistä yritysten pienuuden takia. Nämä 

yritykset näkevät, että he eivät koe mitään lisäarvoa käyttämällä ulkopuolisia IT-

toimittajia.  

  

“No ei, jotenki just se että, mä näkisin et ois vaikee kenenkään toimittajan yrittää 

solmia jonkunnäköstä sopimusta tän suurusen firman kanssa että, tästä eteenpäin 

me toimitamme kaikki teille. Vaikka laitteet ni, kuulostaa tosi kaukaselta ja 90-

lukulaiselta. Et en mä tiedä, pitääks näissä olla erilainen sitte jos oltas vaikka 200 

hengen firma?” - Yritys I 

 

Yksi yrityksistä, joka koki IT-toimittajan arvon pieneksi toimii IT-alalla ja heillä 

on oma IT-hallinta. Haastatteluista käy ilmi, että he pyrkivät selviämään 

mahdollisimman itsenäisesti tietotekniikan ylläpidosta ja hankinnoista. 

 

Kolme yrityksistä kokee IT-toimittajasta koetun arvon keskisuureksi. Heillä on 

omaa osaamista yrityksen sisällä. Kaksi näistä yrityksistä tuottaa IT-palveluita 

asiakkailleen. Haastattelujen perusteella heidän liiketoimintansa on riippuvainen 

toimittajien toiminnasta ja pätevyydestä. Analyysin tuloksena käy ilmi, että heillä 



 

 

56 

ei ole itsellään resursseja tai varaa ylläpitää palvelua itsenäisesti, vaan joutuvat 

tukeutumaan ulkopuolisiin IT-toimijoihin. 

 

Neljä haastatelluista yrityksistä kokee IT-toimittajasta saadun arvon korkeana. 

Nämä yritykset toimivat alalla, jolla tietotekniikka on tärkeä työkalu. Heidän 

liiketoiminta pysähtyy kokonaan, mikäli johonkin järjestelmään tai muuhun 

tietotekniseen laitteeseen tulee vika. Lisäksi yrityksillä ei ole sisäisiä resursseja, 

joilta pyytää apua vika tilanteessa tai IT-hankinnoissaan. Haastattelujen 

perusteella näillä yrityksillä on IT-kumppani, joka auttaa heitä kokonaisvaltaisesti. 

 

“Kyl mä sano et jos ei oo sataprosenttisesti itsellä, henkilöitä jotka hallitsee ja 

osaa sen ni, sit pitää olla kyl sopimukset ja kumppanit, kunnossa tämmösten kans 

et saadaan se tuki sillon ku se tarvitaan. Sillon ku tääl rupee 16 ihmistä pyörittää 

peukaloo sen takia että, palvelimet ei toimi ja jotai muuta ei toimi ni, se maksaa 

yllättävän paljo.” - Yritys C 

 

Yrityksen IT-valmiudet 

 

Tutkimuksen kannalta merkittävä aspekti on analysoida tutkittavien yritysten IT-

valmiuksia. Aineistoa ryhmiteltiin sen mukaan kuinka valmiita ja tietoisia 

tietotekniikan hyödyntäjiä kohdeyritykset ovat.  

 

Alhaisimman tietoteknisen ymmärryksen omaavat kolme yritystä ymmärtävät ja 

käsittävät tietotekniikan merkityksen, mutta IT-valmiudet, tietotaito ja yleinen 

ymmärrys tietotekniikasta on alhaisella tasolla. Kaikilla näistä yrityksistä on IT-

toimittajia, joihin he luottavat. Tämän kategorian yritykset eivät osaa etsiä uusia 

IT-ratkaisuja itse ja vaihtavat vanhentunutta teknologiaansa ainoastaan pakon 

edessä. Haastatteluista käy ilmi, että tällaiset yritykset pitäytyvät vanhoissa 

totutuissa ratkaisuissa ja suhtautuvat skeptisesti uusiin tietoteknisiin ratkaisuihin. 

 

“Eli sä et, mut silti päivitetään ne hemmetin paljo myöhemmin kun ne tulee 

markkinoille, mutta se ehkä kuvastaa sitä. Eli et me ostetaan koneita sillon ku me 
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tarvitaan sit me katotaa mikä tilanne on, ja yritetään ostaa semmosta siihen 

hetkeen kohtuullista tekniikkaa mut ei mitään, vimpan päälle lainausmerkeissä.” - 

Yritys B 

 

Kaksi haastatelluista yrityksistä ymmärtävät tietotekniikan tuoman hyödyn heidän 

liiketoiminnalleen. Yritykset ymmärtävät tietotekniikan merkityksen heidän 

toiminnan kannalta. Nämä yritykset eivät ole niin riippuvaisia IT-toimittajistaan, 

vaan osaavat hyödyntää tietotekniikkaa toimintansa tehostamiseksi. Näissä 

yrityksissä tietotekniikkaa käytetään työkaluna, joka haastattelujen perusteella 

ymmärretään yrityksissä yhtenä osana liiketoiminnan tehostamista.  

 

”No se on ensinnäki, me toivotaa että me saadaan siitä mahdollisimman paljo 

tehoo irti jotta meiän kannattavuus nousee sitä kautta. Mutta miinuspuolella on se 

että nää kulut kasvaa myös ohjelmistot kallistuu jatkuvasti, mitä 

monimutkasemmaks ne ohjelmat tulee niiltä vaaditaa aika paljon nykyään ikään 

kun.” - Yritys D 

 

Haastattelujen perusteella kolme kohdeyritystä ymmärtää IT:n merkityksen ja 

osaa käyttää sitä hyväkseen liiketoiminnassaan. Kaksi näistä yrityksistä on IT-alan 

yrityksiä ja yksi korkean teknologian alan yritys. Nämä yritykset etsivät 

aktiivisesti uusia IT-ratkaisuja tehostamaan liiketoimintaansa. Haastattelujen 

perusteella yritysten sisällä on IT-osaamista, joten heidän on helppo ymmärtää 

tietotekniikkaa ja pysyä kehityksen mukana. Nämä yritykset ymmärtävät, kuinka 

uudet IT-toimittajat, hankinnat tai ratkaisut voivat auttaa heitä tehostamaan 

liiketoimintaa ja heidän asiakkailleen tuotettua arvoa.  

 

”Mä sanoisin noi, palvelimet. Varmaan tällä hetkellä. Se on, kuitenkin meidän 

palvelut kuitenkin pilvipalvelu niin se on ihan täysin riippuvainen siitä että, se 

palvelin on se sitten palveluntarjoajan palvelin missä tahansa niin et se pysyy, 

pystyssä. Se on aivan äärimmäisen tärkeetä. Meillä on kummin, päätuote on 

kumminkin kun se on se pilvipalvelu, niin se on niin tärkeessä roolissa että jos 

meillä, on kummin tärkeetä et me pystytään se meidän palvelu tuottamaan meidän 
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asiakkaille ja että se on saatavilla, just tän pilvipalvelun mukaisesti 24/7.” - Yritys 

H 

 

Kaksi haastatelluista yrityksistä ymmärtää tietotekniikan tulevaisuuden haasteet, 

kuten digitalisaation. Molemmat näistä yrityksistä tarjoaa asiakkailleen 

ohjelmistopalvelua. Haastatteluista käy ilmi, että näiden yritysten menestyminen 

riippuu siitä, kuinka hyvin he pystyvät vastaamaan kilpailuun alalla, jonka kenttä 

muuttuu nopeasti. Lisäksi näiden yritysten on tärkeä seurata uusia trendejä, jotka 

mahdollistavat tulevaisuudessa paremman palvelun heidän asiakkailleen.  

 

“No joo siis, mun mielest se on paradoksaalista et merkitys tavallaan IT-

palveluilla kasvaa ja tietyn verran, niin IT-palvelun tarjoojilla kasvaa, mut saman 

aikaan siin tulee myös tietyllä tavalla kasvottomampaa siit käytöstä koska ne tulee 

pilvestä ja ne on (SaaS)-palveluita. Ja sit toisaalta, niiden kyvykkyys käyttää niit 

ite on varmaan aika hyvä. Ehkä tommosii, et me ollaan varmaan tyyppiesimerkki 

siit et firmasta mikä on rakennettu sillä aikakaudella, että sä voit suoraan olla 

digitaalinen ja suoraan olla pilvipalvelut käytössä, meillä ei oo mitää omii softii 

mitä me tääl asenneltais et kaikkee on käytännös pilves.” - Yritys G 

 

IT-toimittajan ominaisuudet 

 

Tutkimus tarkoituksena on tutkia pk-yritysten hankintoja ja IT-toimittajan 

valintaa, joten yhdeksi tekijäksi ryhmittelyä varten valittiin IT-toimittajan 

ominaisuudet. Tavoitteena on ryhmitellä haastattelut haluttujen IT-toimittajan 

ominaisuuksien mukaan.  

 

Haastatteluista käy ilmi, että eniten haluttu ominaisuus IT-toimittajalta on nopeus. 

Haastattelujen perusteella suurin osa eli kahdeksan yrityksistä toivoi toimittajan 

reagoivan mahdollisimman nopeasti heidän tarpeisiin ja saavan vastauksen 

kysymyksiinsä mahdollisimman pian. Nopeuden alle kategorioidaan myös 

joustavuus, helppous, aktiivisuus ja tavoitettavuus. Haastattelujen perusteella 
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nämä ovat ensisijaisen tärkeitä IT-toimittajan ominaisuuksia näille kahdeksalle 

yritykselle.  

 

“Se että se on, sen tavoitettavuus kun me tarvitaan apua, tai halutaan keskustella 

joistakin, niin se pitäis olla niin että se saa vähintään seuraavana päivänä 

saadaan soitto takaisin että, tai vastataan e-mailiin.” - Yritys A 

 

Seuraavaksi eniten haluttu toimittajan ominaisuus on luotettavuus, jonka mainitsi 

kuusi tutkittavista yrityksistä. Haastattelujen perusteella luotettavuudella 

tarkoitetaan IT-toimittajan toimitus- ja palveluvarmuutta, mutta myös 

yhteydenpitoa asiakkaan kanssa ja luotettavaa kasvollista yhteistyökumppania. 

 

Neljälle yrityksistä merkitsee, että IT-toimittaja on tuttu. Haastatteluista käy ilmi, 

että tämä ominaisuus on merkittävä näissä neljässä, koska yritykset toivoivat 

löytävänsä pitkäaikaisen yhteistyökumppanin. Haastattelujen perusteella 

tuttavuussuhde on hyvä alku pitkäaikaiselle yhteistyösuhteelle. 

 

IT-toimittajan hinnat merkitsevät neljälle haastatelluista yrityksistä. Muita 

enemmän kuin yhden maininnan saaneita IT-toimittajan ominaisuuksia olivat 

toimittajan pätevyys, suomalaisuus, tarjooma ja tunnettuus. Kahden yrityksen 

mielestä IT-toimittajan tulee olla pieni kokoinen ja proaktiivinen toiminnassaan.  

 

”Valitettavan harvoin, et sitä me ollaan just peräänkuulutettu et jos me valitaan 

teiät ni, ootteks te proaktiivisii koska meit ei sinänsä kiinnosta et tuleeks joku uus 

läppäri et me laitetaan joku kaveri kattelee sitä et saadaanks me se viimesin malli. 

Vaan me toivottas et se meidän partneri, ottas meihin yhteyttä et, "moi et tää tuli 

ulos et te ootte aikasemmin käyttäny tätä ja tää on hyvin vastaava mutta parempi 

et haluisitteks te näitä ostaa sit jatkossa". Se on haaste, mikä kohdataan usein 

valitettavan usein. Sama menee kaikkiin palvelimiin läppäreihin ja muihin että, 

jonkun pitäis aktiivisesti ehdotella.” - Yritys F 

.   
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Seuraavassa tuodaan esille tutkimuksen johtopäätökset. Aluksi esitetään 

tutkimuksen aikana haastatteluista tehdyt havainnot kootusti ja tuodaan esille 

niistä tehdyt johtopäätökset. Sitten vertaillaan saatuja tuloksia 

kirjallisuusselvityksessä esiin tuotuihin teorioihin ja pohditaan syitä teorian ja 

empirian välisiin eroihin ja samankaltaisuuksiin. Viimeksi esitetään tutkimuksen 

tulokset ja vastataan tutkimuskysymyksiin, arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta 

ja suositellaan jatkotutkimusehdotukset.  

 

4.1 Tulokset 

Ennen varsinaisia tuloksia esitellään haastatteluista tehdyt havainnot kootusti 

taulukossa (Taulukko 9). Taulukko on jaettu kuuden teoriaosuudessa esiin 

nousseen näkökulman mukaisesti. Ostokäyttäytyminen eroteltiin kahteen eri 

sisältöön, joista hankintaprosessilla tarkoitetaan mitä eri menetelmiä tutkittava 

yritys käyttää IT-toimittajaa valitessaan. Päätöksentekoprosessilla tarkoitetaan, 

kuinka päätös IT-toimittajan valinnasta tehdään. Liiketoimintahyödyt jaettiin 

samoin kahteen kategoriaan. IT:n vaikutus tarkoittaa sen merkitystä yrityksen 

liiketoiminnan kannalta. IT:n tuomalla hyödyllä tarkoitetaan käyttääkö yritys 

tietotekniikkaa tuottamaan ja tukemaan omaa tuotantoaan vai tuottaako se IT-

palveluita. Organisaation vaikutus ilmaisee päätöksentekijän, joka viimekädessä 

päättää IT-toimittajan valinnasta. Koetulla arvolla kuvataan IT-toimittajasta 

koettua arvon määrää ja IT-toimittajan merkitystä yritykselle. Yrityksen IT-

valmiuksia mietittiin neljän eri tason kautta, joista korkein ymmärtää 

digitalisaation tuoman murroksen, kun taas alhaisen tason yritykset ymmärtävät 

jotenkin IT:n merkityksen heidän liiketoiminnalleen. Toimittajan ominaisuuksiin 

on yritysten kohdalle kerätty kaksi tai useamman maininnan saanutta 

ominaisuutta. 
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Taulukko 9 Yhteenveto haastattelutuloksista 

 
 

Seuraavaksi tuodaan kootusti esille empiirisen tutkimuksen aikana havaitut 

tulokset. Tulokset esitetään kuuden eri näkökulman kautta, jotka valittiin 

kirjallisuusselvityksen perusteella tärkeimmiksi näkökulmiksi tutkimuksen 

tavoitteiden kannalta.  

Hankinta Päätöksenteko IT:n0vaikutus IT:n0hyöty
A Kilpailutus Yksin Vahva Työkalu
B Tuntuma,0Tuttavuus Muita0kuunnellen Vahva Työkalu

C
Kilpailutus,0Suositus,0
Tuttavuus

Muita0kuunnellen Vahva Työkalu

D Kilpailutus,0Tuttavuus Muita0kuunnellen Vahva Työkalu

E
Kilpailutus,0Tuntuma,0
Suositus

Muita0kuunnellen Keskinkertainen Työkalu

F Kilpailutus Valintakriteerit Vahva Liiketoiminnallinen

G
Kilpailutus,0Tuntuma,0
Suositus,0Tuttavuus

Valintakriteerit Vahva Liiketoiminnallinen

H Kilpailutus Valintakriteerit Vahva Liiketoiminnallinen
I Kilpailutus,0Tuntuma Valintakriteerit Vahva Liiketoiminnallinen
J Tuttavuus Yksin Pieni Työkalu

A Johto Korkea0 Korkea Nopeus,0hinta,0pätevyys

B Omistajajohtaja Korkea Matala
Nopeus,0luotettavuus,0
pätevyys

C Johto Korkea Matala
Pätevyys,0tarjooma,0
luotettavuus,0nopeus,0
tuttavuus

D Omistajajohtaja Korkea Keskitaso

Tuttavuus,0pieni,0
luotettavuus,0
tunnettavuus,0
suomalaisuus

E Johto Keskisuuri Keskitaso
Tuttavuus,0nopeus,0
luotettavuus,0hinta,0
pieni

F Johto Pieni Digi
Proaktiivisuus,0nopeus,0
tarjooma

G Omistajajohtaja Keskisuuri Digi
Tunnettavuus,0
tuttavuus,0hinta

H Johto Keskisuuri Korkea
Hinta,0nopeus,0
suomalaisuus

I Omistajajohtaja Pieni Korkea
Tarjooma,0
suomalaisuus,0nopeus

J Omistaja Pieni Matala
Luotettavuus,0nopeus,0
proaktiivisuus

ITLvalmiudet Toimittajan0ominaisuudet

Yritykset
Ostokäyttäytyminen Liiketoimintahyödyt

Organisaation0vaikutus Koettu0arvoYritykset
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Ostokäyttäytyminen 

 

Millään haastatelluista yrityksistä ei ollut IT-strategiaa, jonka avulla he 

suunnittelisivat IT-hankintojaan. Suunnittelemattomuuden vuoksi tutkittavat 

yritykset tekevät osaksi hankintoja välittömästi tarpeen ilmaantuessa. Hankinnat 

tehdään yleensä vasta kun huomataan, että jokin asia ei toimi halutulla tavalla, 

joku kriittinen osa hajoaa tai tarvitaan jotain lisää. 

 

Suurin osa yrityksistä kuitenkin kilpailuttaa osan IT-hankinnoistaan ja 

toimittajistaan. Muiden yritysten suositukset nähdään muutaman tutkittavan 

yrityksen näkökulmasta luotettavana keinona valita IT-toimittaja. Suositus ei 

välttämättä tule yrityksen ulkopuolelta päättäjälle, vaan myös työntekijä voi löytää 

sopivan IT-ratkaisun tai toimittajan ja valinnassa voidaan päätyä siihen. Yritykset, 

jotka eivät kilpailuttaneet hankintojaan, ilmoittivat perusteeksi toimittajan 

pitkäaikaisen suhteen yrityksen kanssa, jonka vuoksi toimittaja tuntee yrityksen 

toimintatavat ja ovat oppineet tietämään heidän tarpeensa. 

 

Mikään haastateltavista yrityksistä ei kilpailuta kaikkia IT-hankintojaan tai 

toimittajiaan. Syyksi mainittiin ajan ja resurssien puute, sekä korkeat vaihtamisen 

kustannukset. Tällä tuloksella on myös merkitystä koetun arvon ja 

omistajajohtajan päätöksenteon korrelaatiolla. Mitä vahvempi on omistajajohtajan 

rooli sitä useimmin pitäydytään olemassa olevassa toimittajassa. Koettuna arvona 

on yrityksen pitkäaikainen suhde ja tuntemus sen toiminnasta.  

 

Erityisesti IT-alan yritysten hankintaprosesseissa tapahtuu hankintojen teko 

tuntuman pohjalta. Tämä tarkoittaa tilannetta, että yritys löytää jonkun hyvän 

ratkaisun ja ottaa sen kokeiluun. Mikäli ratkaisusta pidetään, otetaan se käyttöön 

koko yrityksessä ja solmitaan pitempiaikainen sopimus. Hankintaprosessi lähtee 

käyntiin tuotteen, palvelun tai tarjooman perusteella. Tämä voi olla seurausta 

yrityksen sisällä havaitusta tarpeesta, johon etsitään itse ratkaisua tai IT-

toimittajan aloitteesta palvelua tarjotaan yritykselle. Myös tähän liittyy IT-



 

 

63 

toimittajasta koettu arvo, jona pidetään mahdollisuutta ottaa tuote tai palvelu 

kokeiluun ennen päätöstä. 

 

Päätöksenteko IT-hankinnoissa ja toimittajan valinnassa jakaantuu tutkittavissa 

yrityksissä seuraavasti. Yritykset, joissa päätöksenteko tapahtuu demokraattisesti 

valintakriteereiden mukaan, IT:n tuoma hyöty yritykselle on  liiketoiminnallinen. 

Yritykset, joissa päätöksenteko tapahtuu päättäjän toimesta muita kuunnellen, 

käyttävät IT:tä työkaluna. Poikkeuksia IT:tä työkaluna hyödyntäviin yrityksiin on 

kaksi, niissä päätöksenteko tapahtuu yhden ihmisen toimesta. Toisessa yrityksessä 

päätöksen tekee palkattu johtaja ja toisessa päätöksen tekee yrityksen omistaja. 

Omistajan tekemä päätös IT-toimittajasta on mielenkiintoinen poikkeus 

tutkittavien yrityksen joukossa. Toimialalla on myös vaikutusta päätöksentekoon 

IT-toimittajan valinnassa ja hankinnoissa. 

 

Tässä tutkimuksessa ostokäyttäytyminen koostuu hankinnasta ja sen 

päätöksenteosta. Tuloksena huomattiin, että hankintojen kilpailutusta tapahtuu, 

muttei kaikkien palvelujen osalta. Luotetaan aikaisempaan toimittajaan tai ei 

nähdä kokonaistarvetta toimittajan vaihtoon. Päätöksentekoon vaikuttavat 

toimiala ja päätöksentekijä. Henkilökohtainen tuntuma ja aikaisempi suhde 

vaikuttavat myös päätöksentekoon. 

 

Liiketoimintahyödyt 

 

Ostokäyttäytymisen yhteydessä puhutaan IT:n tuomista hyödyistä ja sen 

vaikutuksesta yrityksen päätöksentekoon. IT:n tuomat liiketoimintahyödyt 

tutkittaville yrityksille jakaantuivat pääsääntöisesti kahteen eri näkökulmaan: IT-

ratkaisuja tuottaville yritykselle hyödyt ovat liiketoiminnalliset, kun taas muille 

yrityksille IT toimii työkaluna tukemassa ydinliiketoimintaa.  

 

Suurempi osa yrityksistä, jotka hyödyntävät tietotekniikkaa työkaluna, näkevät 

IT:n vaikuttavan vahvasti heidän liiketoimintaan. Tutkimuksessa kuitenkin 

havaittiin kaksi poikkeusta näiden yritysten joukossa. Nämä yritykset näkevät 
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heidän liiketoimintansa olevan riippuvaisempi muista toiminnoista ja täten IT:n 

vaikutus koetaan heikompana. Tähän mahdollisena syynä on näiden kahden 

yrityksen toimiala tai haastateltavan henkilökohtainen näkemys tai kokemus IT:n 

kriittisyydestä heidän liiketoiminnalleen. Samat yritykset myös kokevat IT-

toimittajan arvon alhaisempana, kuin muut työkaluna tietotekniikkaa hyödyntävät 

yritykset. 

 

Yritykset, joiden liiketoiminta perustuu tietoteknisten ratkaisujen tuottamiseen, 

näkevät IT:n vaikutuksen vahvana. Yritysten toimialalla on jossain määrin 

vaikutusta koettuihin IT:n tuomiin liiketoimintahyötyihin, kuitenkin selkeää 

rajausta toimialojen välillä ei voida tämän tutkimuksen perusteella tehdä.  IT-

toimittajasta koetun arvon ja IT:n tuomien liiketoimintahyötyjen välillä 

huomataan olevan korrelaatio. 

 

Organisaation vaikutus 

 

Organisaation rakennetta tarkasteltaessa tutkittavat yritykset jakaantuvat kahtia. 

Puolet yritysten hankinnoista päättää palkattu johtaja, kun muiden yrityksen 

hankinnoista päättää joko omistaja tai omistajajohtaja. Sekä omistajien että 

palkattujen johtajien hallinnoimat yritykset tekevät hankintojaan osakseen 

kilpailutuksen kautta. Eräässä yrityksessä IT-toimittajan valinnan on tehnyt 

omistaja ja johtajalla ei ole valtaa vaihtaa toimittajaa. Tässä yrityksessä toimittaja 

on tullut yritykseen omistajan tuttavuussuhteen kautta. Voidaan todeta 

organisaation rakenteen vaikuttavan yrityksen IT-hankintoihin ja IT-toimittajan 

valintaan. Omistajajohtajan rooli nousee esille IT-toimittajan valintaan liittyvänä 

tekijänä.  

 

Tutkimuksessa havaittiin organisaation sisäisillä kompetensseilla ja organisaation 

aktiivisuudella olevan vaikutusta IT-toimittajan valintaan. Yrityksissä, joissa 

tietotekninen osaaminen on korkealla, työntekijöiden mielipiteillä saattaa olla 

vaikutus IT-toimittajan valinnassa. Työntekijät voivat itsenäisesti ehdottaa 

johtajille uusia IT-ratkaisuja tai toimittajia. Lisäksi yrityksen toimialasta 
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riippumatta organisaation sisällä kuulopuheet IT-toimijoista saattavat herättää 

päättäjien mielenkiinnon IT-toimittajasta. 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että organisaation vaikutus vaihtelee tutkittavien 

yritysten joukossa. Kuitenkin tutkimuksessa on huomattavissa omistajajohtajien 

käyttävän enemmän tuttavuussuhteita IT-toimittajan valinnassa, kuin palkattujen 

johtajien hallinnoimat yritykset. Palkatut johtajat koittavat kilpailuttaa useammin 

hankintojaan. 

 

Koettu arvo 

 

Havainnoista huomataan IT-toimittajasta koetun arvon vaihtelevan yritysten 

toimialan mukaan. Tietotekniikkaa työkaluna käyttävien yritysten toimittajasta 

kokema arvo on korkea. Tämä selittyy osaltaan organisaation tietoteknisen 

osaamisen puutteellisuuden takia. Yritykset tarvitset IT-toimittajia auttamaan 

hankinnoissaan ja palveluiden ylläpidossa. Muutama poikkeus mahtuu tähän 

ryhmään. Nämä yritykset eivät koe IT-toimittajan arvoa erityisen korkeana, koska 

he eivät näe IT:ssä heille merkittävää liiketoiminnallista hyötyä. IT-alan 

yrityksien kokema arvo on keskisuurta tai pientä. Niiden yritysten IT-valmiudet 

ovat korkealla tasolla, joten IT-toimittaja ei pysty tarjoamaan heille kovin suurta 

hyötyä.  

 

Koettu arvo IT-toimittajasta jakautui haastateltujen yritysten välillä selkeästi. 

Tutkimustuloksena koettuun arvoon vaikuttavia tekijöitä ovat organisaation IT-

osaamisen taso, ja yrityksen toimiala. Koettuun arvoon vaikutti lisäksi 

omistajajohtajan tapauksessa enemmän yksilön kuin organisaation kokema arvo 

toimittajasta. 
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Yrityksen IT-valmiudet 

 

Edellisessä kappaleessa sivuttiin yrityksen IT-valmiuksia. Havannoista huomataan 

tutkimukseen osallistuneiden yritysten IT-valmiuksien vaihtelevan merkittävästi. 

Yritykset, joissa liiketoiminta on merkittävästi sidoksissa tietotekniikkaan, IT- 

valmiudet ovat korkeammalla kuin yrityksissä, joissa tietotekniikkaa käytetään 

työkaluna. Erään ei suoraan IT-alalla toimivan yrityksen tietotekniset valmiudet 

ovat korkeaa tasoa. Tämän yritys toimii korkean teknologian alalla, joka osakseen 

selittää yrityksen korkeaa IT-valmiutta.  

 

IT-alalla olevat yritykset jakautuvat kahtia. Puolet yrityksistä ymmärtää IT:n 

tulevaisuuden haasteet, kuten digitalisaation, ja osaavat hyväksikäyttää uusia 

tietoteknisiä ratkaisuja liiketoiminnan tukena. Yritykset ovat melko nuoria ja 

innovatiivisia verraten toisiin tutkimuksen IT-alan yrityksiin. Molemmat 

yrityksistä tarjoavat itse kehittämäänsä palvelua asiakkailleen. Yritykset pyrkivät 

luomaan parempaa arvoa asiakkailleen ja kilpailuetua uusia IT-ratkaisuja 

hyödyntäen. Muut ei IT-alalla toimivat yritykset eivät etsi uusia innovatiivisia 

ratkaisuja tai heidän toimittajansa eivät aktiivisesti tarjoa heille heidän 

liiketoimintaa kehittäviä IT-palveluita tai ratkaisuja. Toisaalta tämä voi johtua 

myös yritysten kyvyttömyydestä etsiä aktiivisesti ratkaisuja.  

 

Tutkimuksessa havaittiin, että yrityksen IT-valmiuksilla on selkeä vaikutus, 

kuinka yritykset päättävät IT-hankinnoistaan tai -toimittajan valinnasta. IT-alalla 

toimivilla yrityksillä on korkeammat IT-valmiudet, joten he pystyvät nopeasti 

organisoitumaan ja löytämään parhaat vaihtoehdot heidän IT-tarpeisiin. Paras 

vaihtoehto valitaan demokraattisesti valintakriteereiden mukaisesti käyttäen 

hyväksi yrityksen sisäistä tietoteknistä osaamista. Alhaisemman IT-osaamisen 

yrityksissä vaihtoehtojen kartoittaminen ja löytäminen on vaikeaa, jonka vuoksi 

IT-hankintapäätökset jäävät johtajan tai omistajajohtajan harteille. Osaamisen 

puutteen vuoksi päättäjä saattaa kysyä päätöksen tueksi apua muilta yrityksen 

työntekijöiltä. 
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IT-toimittajan ominaisuudet 

 

Tutkimukseen valittujen yritysten joukossa IT-toimittajan halutuimmaksi 

ominaisuudeksi nousi IT-toimittajan nopeus reagoida pk-yrityksen tarpeisiin. 

Tämä johtuu mahdollisesti pk-yritysten IT-hankintojen suunnittelemattomuudesta, 

jonka vuoksi toimittajalta vaaditaan nopeaa reagointia tarpeen tullen, koska 

yritykset eivät ole varautuneet järjestelmän tai laitteen rikkoutumiseen tai 

suunnitelleet tarpeitaan tarpeeksi pitkälle ajanjaksolle. 

 

Luotettavuus koettiin tutkittavien yritysten joukossa seuraavaksi tärkeimmäksi IT-

toimittajan ominaisuudeksi. Luotettavuudella yritykset tarkoittavat sovittujen 

asioiden hoitamista ja yleisesti rehtiä toimintaa IT-toimittajalta. Luotettavuutta ei 

pidä sekoittaa IT-toimittajan tietoturvaosaamiseen tai tarjottavien IT-palveluiden 

tietoturvallisuuteen. Kukaan yrityksistä ei maininnut tätä tärkeimpien IT-

toimittajan ominaisuuksien joukkoon, vaikka suuri osa yrityksistä pitää IT:n 

vaikutusta heidän liiketoimintaansa vahvana. 

 

Tutkittavista yrityksistä ainoastaan muutamat mainitsivat hinnan merkittäväksi 

tekijäksi IT-toimittajaa valittaessa. Havainnoista on huomattavissa, että tutkittavat 

yritykset kokevat IT-kulut niin pieninä, etteivät koe tarvetta suunnitella 

hankintojaan pitemmällä aikavälillä. Tätä näkökulmaa tukee myös tutkittavien 

yritysten pitkät suhteet heidän IT-toimittajiensa kanssa. Palvelujen kilpailutusta ei 

nähdä erityisen tärkeänä. 

 

Eräs mielenkiintoinen useamman maininnan saanut IT-toimittajan ominaisuus on 

tuttavuus. Tämä tarkoittaa tuttua IT-toimijaa, joka tuntee yrityksen toimitavat ja 

tietää heidän tarpeensa. Tutulla voidaan tarkoittaa myös omistajan, 

omistajajohtajan tai johtajan tuttua, joka hoitaa tai hoiti IT-toimittajan roolia 

jossain muussa heidän tuntemassaan yrityksessä. Tuttavuuteen liittyviä muita 

useamman maininnan saaneita ominaisuuksia voivat olla IT-toimittajan koko, 

suomalaisuus ja edellä mainittu luotettavuus.  
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Edellä mainitaan IT-toimittajan ominaisuuksista tämän tutkimuksen kannalta 

mielenkiintoisimmat. Muita enemmän kuin yhden maininnan saanutta 

ominaisuutta ovat tunnettavuus, pätevyys, proaktiivisuus ja tarjooma.  

 

4.2 Tutkimustulosten ja kirjallisuusselvityksen vertailu 

Seuraavassa arvioidaan tutkimuksen tuloksia kirjallisuusselvityksen perusteella. 

Tavoitteena on vertailla tuloksia aiempien teorioiden kanssa ja samalla 

valmistautua vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Luku on jaettu kolmeen osaan 

kirjallisuusselvityksessä käsiteltyjen kolmen ylätason otsikon mukaisesti. 

 

Tietotekniikan merkitys pk-yrityksille 

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat enemmistön tutkittavista yrityksistä olevan 

riippuvaisia tietotekniikasta ja se on merkittävä mahdollistaja heidän 

liiketoiminnassaan. Tarkasteltaessa Kotelnikovin (2007) Porterin (1985) 

arvoketjun pohjalta luomaa mallia IT:n tuomista hyödyistä yrityksille voidaan 

tulosten perusteella havaita kaikkien yritysten hyödyntävän melko tehokkaasti 

tietotekniikkaa arvoketjumallin perustoiminnoissa. Jokaisella yrityksellä on 

esimerkiksi verkkosivut ja useat yrityksistä käyttävät asiakkuuksien 

hallintajärjestelmää.  

 

Tukitoiminnoissa tietotekniikan hyödyntäminen on paremmalla tasolla teknisten 

alojen yrityksissä. Eräs yritys käyttää pelkästään liiketoiminnassaan 

pilvipalveluita ja kertoo olevansa paperiton toimisto. Tuloksista nähdään, että pk-

yritykset ovat hyvin varovaisia investoidessaan tietotekniikkaan. Resurssien 

vähyyden vuoksi ei haluta investoida turhaan tietotekniikkaan, mitä ei koeta 

tarpeelliseksi jätetään hankkimatta. Tämän vuoksi yritykset investoivat 

tietotekniikkaan ainoastaan niissä arvoketjun toiminnoissa, joissa kokevat sen 

tehostavan heidän liiketoimintaa. Tutkimuksessa tämä on nähtävissä erityisesti 

vanhoissa yrityksissä, joissa on aikanaan tehty vääriä valintoja ja sen takia ne ovat 
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varovaisempia IT-investointiensa kanssa. Tätä tukee Tallon et. al. (2001) ja 

Bayrak (2013) näkemys pk-yritysten IT-investoinneista. 

 

Mietittäessä tutkittavien yritysten IT-tavoitteita voidaan apuna hyödyntää Tallon 

et. al. (2001) kehittämää kaaviota, joissa yritykset jaetaan neljään eri luokkaan. 

Tutkittavista yrityksistä ilman suuntautumista ovat B, C ja J. Nämä kokevat IT:n 

vaikutuksen yrityksen strategian kannalta pieneksi ja nykyisistä IT-tavoitteista 

puuttuu selkeä suunta. Vastakohtana näille yrityksille toimivat yritykset F, G, H ja 

I, jotka ovat kaksoissuuntautuneita yrityksiä. Nämä yritykset yhdistävät IT-

tavoitteissaan toimintojen tehostamista ja markkinasuuntautuneisuutta. 

Toimintosuuntautuneisuutta edustavat yritykset A, D ja E, joille IT-tavoitteet 

kohdistuvat koko yrityksen tehokkuuden parantamiseen. Mikään yrityksistä ei 

selkeästi ollut pelkästään markkinasuuntautunut.  

 

Tutkimukseen osallistuneet IT-alan yritykset ovat kaksoissuuntautuneita. He 

tarjoavat IT-ratkaisuja asiakkailleen, joten strateginen positiointi on korkealla. 

Heidän tavoitteensa on myös tuottaa palveluita mahdollisimman tehokkaasti, joten 

toimintojen tehokkuus on korkealla. Kaksoissuuntautuneisuus tulisi olla kaikkien 

yritysten tavoitetila, jolloin IT:llä etsitään toimintojen tehostamista ja 

markkinasuuntautuneisuutta. Enemmistö tutkittavista yrityksistä eivät kuulu tähän 

joukkoon. Tämä johtuu yritysten huonosta käsityksestä IT:n tuomista hyödyistä, 

heidän IT-toimittajien heikosta proaktiivisuudesta ja yleisestä organisaation 

osaamattomuudesta etsiä ratkaisuja, joiden kautta he pystyisivät paremmin 

käyttämään IT:tä strategisesti ja tehostamaan toimintojaan.  

 

Consoli (2012) esittää tutkimuksessaan IT:n omaksumista määräävät tekijät. 

Tutkimuksen tulosten perusteella näistä merkittävimmät ovat yksilölliset tekijät, 

organisatoriset tekijät ja ympäristötekijät. Ympäristötekijät näkyvät selkeimmin 

IT-alan yrityksillä, joiden alalla korostuu asiakkaiden innovaatiovaatimukset ja 

alan nopea kehitys, joka johtaa kilpailulliseen paineeseen. Tuloksien perusteella 

organisatoriset tekijät ja yksilölliset tekijät korostuvat enemmän yrityksillä, jotka 
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toimivat muulla kuin IT-alalla. Teknologiset ja taloudelliset tekijät eivät tulosten 

perusteella ole merkittäviä tekijöitä pk-yritysten IT:n omaksumisessa. 

 

Digitalisaation merkitys, kuten TEM (2015), Hallitusohjelma (2015), ETLA 

(2015) tuovat esille yksityisen ja julkisen puolen mahdollisuuksina, jää 

vähemmälle maininnalle yritysten kommenteissa IT:n hyväksikäytöstä, hyödystä 

liiketoiminnalle ja toimittajan ominaisuutena. Ainoastaan yksi korkean 

teknologian yritys mainitsee tietotekniikan olevan elintärkeää ja mahdollistavan 

oman liiketoiminnallisen kasvun. Siinä voidaan puhua digitalisaation 

mahdollisuudesta. Teollisen internetin mallin mukaisen pilvipalveluiden (ETLA 

2015) käytön tuomasta edusta ei maininnut kuin nuori IT-alan yritys.  

 

Ostokäyttäytyminen 

 

Rantapuska & Ihanainen (2008) tutkimuksessaan havaitsivat pk-yritysten IT- 

hallinnan perustuvan lyhytaikaisiin, vapaamuotoisiin ns. ”ad hoc” -käytäntöihin. 

Tämä on havaittavissa tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä. IT-strategian 

puute ja hankintojen vähäinen suunnittelu johtuvat pienemmissä yrityksissä 

resurssien puutteesta. Tästä poikkeuksena on kuitenkin tutkimuksen 

henkilöstömäärältään suurin yritys, jossa IT-hankintoihin ja toimittajan valintaan 

osallistuu useampi henkilö. Tuloksien perusteella pk-yritykset näkevät IT-valinnat 

ainoastaan ostotapahtumina eivätkä sitouta niitä yrityksen strategiaan ja 

tavoitteisiin. Tämän havaitsivat myös Rantapuska & Ihanainen (2008) 

tutkimuksessaan. 

 

Analysoitaessa Rantapuskan & Ihanaisen (2008) kuvaamia 

päätöksentekijätyyppejä tutkittavista yrityksistä, IT-alan yritykset tekevät 

päätöksensä tuotesuuntautuneesti. Heille on tärkeää tehdä päätös hankittavasta 

ratkaisusta tuotteen teknisten ominaisuuksien perusteella. Tämä vaatii paljon 

tietoteknistä osaamista organisaatiolta ja IT-alan yritykset vertailevat toimittajia 

tarjooman perusteella. Tutkittavista yrityksistä tietotekniikkaa työkaluna 

käyttävien yritysten päätöksentekoprosessi on hybridi ongelma- ja 
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toimittajasuuntautuneisuudesta. Tällaiset yritykset tekevät hankintansa sen 

perusteella, mikä löydetyistä ratkaisuista on sopivin. Tuloksista voidaan myös 

havaita toimittajan ominaisuuksien olevan tärkeä tekijä näille yrityksille. 

Yritykset kokevat suuren toimittajan olevan liian jäykkä heidän tarpeisiin. He 

haluavat pienen toimittajan, joka pystyy vastaamaan heidän tarpeisiinsa nopeasti 

ja joustavasti. Tuloksissa korostui myös toimittajan kotimaisuus.  

 

Tutkittaessa yritysten ostokäyttäytymistä, tutkimuksessa havaittiin pk-yritysten 

suunnittelevan hankintojaan tietyllä tasolla resurssien puitteissa. Tämä havainto 

tukee Pressey et. al. (2009) tutkimuksessaan tekemää havaintoa pk-yritysten 

ostokäyttäytymisestä. Pressey et. al. (2009) havaitsivat tutkimuksessaan, että joka 

neljännessä yrityksessä hankinnat tekevät johto. Tulokset tässä tutkimuksessa 

osoittavat, että johto tekee hankinnat joka toisessa yrityksessä. Tutkimuksessa 

havaittiin selkeästi pk-yritysten arvostavan toimittajien kyvykkyyksiä ja 

ominaisuuksia, kuten Pressey et. al. (2009) havaitsivat tutkimuksessaan. 

Tutkimuksen tulokset tukevat myös Pressey et. al. (2009) havaintoja pk-yritysten 

standardoimattomasta tavasta arvioida toimittajia, hankintojen tekeminen tapahtuu 

vähemmän virallisten prosessien kautta hyödyntämättä strategisen hankinnan 

ajattelua. 

 

Pressey  et. al. (2009) havaitsivat tutkimuksessaan paljon hajontaa pk-yritysten 

välillä arvioidessaan tärkeimpiä toimittajan kyvykkyyksiä. Tämä ei toteudu 

selkeästi tässä tutkimuksessa, vaan tutkittavat yritykset arvostivat paljon 

samanlaisia toimittajan kyvykkyyksiä. Tärkeimmät kyvykkyydet jakautuivat 

myös osakseen yritysten IT-toimittajan riippuvuuden perusteella. 

Riippuvaisimmat IT-toimittajastaan ovat yritykset jotka käyttävät tietotekniikkaa 

työkalunaan. Nämä yritykset haluavat osakseen eri kyvykkyyksiä toimittajalta 

kuin vähemmän riippuvaiset yritykset. Korkean teknologian alalla toimivista 

yrityksistä IT-alan yritykset ovat vähemmän riippuvaisia IT-toimittajastaan. Tämä 

tulos on päinvastainen Pressey et. al. (2009) havainnon kanssa toimittajien 

riippuvuudesta. Poikkeavuuteen saattaa olla merkitystä toimialoilla ja yritysten 

koolla, jota ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa pystytty todentamaan. 



 

 

72 

 

Ozmen et. al. (2014) havaitsivat tutkimuksessaan enemmistön tutkittavista pk-

yrityksistä olevan ei-normatiivisia ostajia. Normatiivisella ostajalle he tarkoittavat 

yritysostajaa, joka tekee hankinnat tiettyjen ennalta suunniteltujen prosessien 

kautta. Ei-normatiiviset ostajat tekevät hankintansa enemmän kuluttajamaisesti. 

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat Ozmen et. al (2014) löydöksiä. Tutkittavista 

yrityksistä kaikki tekevät hankintoja tarpeen mukaan. Ainoastaan yrityksistä 

suurin osoitti viitteitä normatiivisesta ostajasta.  

 

Vertailtaessa tutkimuksen tuloksia Morrisey & Pittaway (2004) kokoamaan 

taulukkoon suhteiden johtamisen eroista voidaan todeta melkein kaikkien 

avainmuuttujien pitävän paikkansa suurimmaksi osaksi kaikissa tutkittavissa 

yrityksissä. Motiivit eivät ole millään yrityksistä pelkästään voittoa maksimoivat, 

vaikka muutama yrityksistä mainitseekin hinnan merkittäväksi tekijäksi IT-

toimittajan valinnassa. Resurssien niukkuus näkyy kaikissa paitsi haastattelujen 

suurimmassa yrityksessä. Omistajajohtajien, kuin myös tutkimuksen palkattujen 

johtajien, taidot ovat pitkälti sidoksissa yrityksen toimialan ja johtamisen 

osaamiseen. Vaatimukset toimittajalle perustuvat ongelman ratkaisemiseen 

kaikissa yrityksissä. Ainoat kaksi poikkeusta avainmuuttujista on suhteen 

merkitys suhteessa liikevaihtoon ja vaihdannan kustannukset, jotka näkyvät 

suhteellisen suurena ainoastaan tietotekniikkaa työkaluna käyttävien yritysten 

liiketoiminnassa. 

 

Tutkimuksen hankinnat tapahtuvat kaikissa yrityksissä omistajajohtajien tai 

palkatun johtajan kautta, joskin päätöksentekoprosessi vaihtelee yritysten välillä. 

Missään yrityksissä ei ole ammattiostajaa, vaan kaikissa yrityksissä päätökset 

tehdään omistajajohtajien tai johtajan toimesta. Tämä tukee Morriseyn & 

Pittawayn (2006) tutkimusta. Ero suhteiden avaintekijöiden arvioinnissa 

Morriseyn & Pittawayn (2006) tutkimuksen ja tämän tutkimuksen välillä on 

suhteiden johtamisessa. He esittävät tutkimuksessaan, että omistajajohtajat 

johtavat toimittaja-asiakassuhteitaan hintaperusteisesti. Tämä ei kuitenkaan päde 

IT-toimittajan valinnan tapauksessa, kuten tämän tutkimuksen tuloksista voidaan 
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nähdä. Ainoastaan muutama yritys mainitsee IT-toimittajan yhdeksi tärkeimmistä 

ominaisuuksista hinnan. Muut toimittajan ominaisuudet arvostetaan 

korkeammalle.   

 

Koettu arvo 

 

Tutkimuksessa huomataan IT-toimittajasta koetun arvon vaihtelevan yritysten 

toimialan perusteella. Hansen et. al. (2008) esittämä malli asiakkaan kokemasta 

arvosta pk-yrityksistä toteutuu joustavuus tekijän osalta kahdeksassa tutkittavassa 

yrityksessä. Pk-yritykset etsivät tämän tutkimuksen perusteella eniten IT-

toimittajistaan joustavuutta ja nopeutta reagoida eri tilanteisiin. IT-toimittajan 

mainetta, eli tunnettavuutta, ei nähdä suoraan tuovan arvoa pk-yrityksille. 

Ainoastaan  muutama yrityksistä mainitsee yrityksen brändin tai tunnettavuuden 

yhdeksi halutuksi ominaisuudeksi IT-toimittajalta. Huomattavaa on kuitenkin 

tutkittavien yritysten halu löytää luotettava kumppani, joka voidaan katsoa 

tarkoittavan osakseen yrityksen mainetta. Tämä luotettavuus voi olla seurausta 

kuulopuheista, jota osa yrityksistä on käyttänyt toimittajan valinnassa. Tiedon 

jakamisen merkitystä koettuun arvoon ei nähty tässä tutkimuksessa merkittävänä 

tekijänä.  

 

4.3 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Seuraavassa vastataan tutkimuksen alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

Nämä kysymykset ovat määritelty tutkimussuunnitelmassa seuraavasti. 

 

Tutkimuksen pääkysymyksenä esitettiin: 

 Mitkä ovat pk-yrityksen IT-toimittajan valintaan liittyvät tekijät? 

 

IT-toimittajan valintaan liittyvät tekijät voidaan jakaa neljän kategorian alle, jotka 

ovat yritys-, organisaatio-, IT-toimittaja- ja henkilökohtaiset tekijät. 

Yrityskohtaisia tekijöitä ovat yrityksen toimiala, ikä ja koko. Organisaation alla 

ovat yrityksen resurssit, rakenne ja IT-osaaminen. IT-toimittajaan liittyviä 
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tekijöitä on kolme: tarjooma, ominaisuudet ja myyntitaidot. Henkilökohtaisia 

tekijöitä ovat kuulopuheet, suhteet ja sattumat.  

 

Toimialalla havaittiin olevan merkittävä vaikutus IT-toimittajan valintaan pk-

yrityksissä. Tutkimuksen yritykset jakaantuivat tietotekniikan tuomien 

liiketoimintahyötyjen perusteella kahteen eri ryhmään: tietotekniikkaa työkaluna 

käyttäviin ja tietotekniikkaa tuottaviin yrityksiin. Selkeästi työkaluna 

tietotekniikkaa käyttävät yritykset ovat riippuvaisempia IT-toimittajistaan. Tämä 

tekijä korostuu yrityksissä, joissa tietotekninen osaaminen on matalalla tasolla.  

 

Toinen yrityskohtainen IT-toimittajan valintaan liittyvä tekijä on yrityksen ikä. 

Tutkimuksessa havaittiin, että iältään vanhemmat yritykset suhtautuvat 

skeptisemmin uusimpiin tietoteknisiin ratkaisuihin. Nuoremmat yritykset ovat 

valmiimpia kokeilemaan uusia ratkaisuja. Iältään vanhojen yritysten varovaisuus 

uusien ratkaisujen omaksumisessa perustuu osaksi aikaisemmin tehtyihin 

virheisiin IT-hankinnoissa ja osaksi muutosvastarintaan.  

 

Yrityksen koko vaikuttaa IT-toimittajan valintaan resurssien osalta, mutta 

toimittajia arvioidaan myös pk-yrityksen oman koon mukaan. Tämä tarkoittaa, 

että pienemmät yritykset eivät halua kumppanikseen isoa yritystä, koska kokevat 

yrityksen koon vaikuttavan saamaansa palveluntasoon. He pelkäävät jäävänsä 

ison toimittajan heitä suurempien asiakkaiden jalkoihin ja saavansa palvelua vasta 

näiden jälkeen. 

 

Organisaation käytössä olevat resurssit vaikuttavat selkeästi IT-toimittajan 

valintaan. Tämä tulee esille erityisesti valintaprosessin alussa, kun etsitään 

ratkaisuja ongelmiin. Vaikka yritykset parhaimman mukaan yrittävät kilpailuttaa 

hankintojaan, heidän resurssit eivät riitä kaikkien tekijöiden arvioimiseen ja 

vaihtoehtojen etsimiseen. Tämä on nähtävissä erityisesti yrityksillä, joilla ei ole 

selkeää omaa tietoteknistä osaamista. Toisaalta taas yrityksillä, jotka toimivat IT-

alalla on vaikeuksia löytää nopeasti heidän tarpeisiinsa sopivaa ratkaisua.  
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Organisaation rakenne liittyy merkittävästi IT-toimittajan valintaprosessiin. 

Yrityksissä, joissa on useampi omistajajohtaja päätökset syntyvät heidän kesken 

parasta vaihtoehtoa etsien. Enemmistössä yrityksiä, joissa palkattu johtaja päättää 

asioista, päätöksiä kilpailutetaan, mutta resurssien puitteissa. Joissain tapauksissa 

omistaja saattaa päättää myös palkatun johtajan puolesta IT-toimittajan valinnasta. 

 

Organisaation tietotekninen osaaminen nähdään tutkimuksessa selkeästi liittyvän 

yritysten päätöksentekoprosessiin ja toimittajaa kohtaan koettuun arvoon. 

Yritykset, joissa osaaminen on korkeammalla, valitsevat IT-toimittajan 

valintakriteerien mukaan demokraattisesti. Kun taas alemman osaamisen 

yrityksissä valinta tehdään joko johtajan tai omistajajohtajan toimesta. 

Matalamman osaamisen yrityksissä IT-toimittajasta koettu arvo on korkeampi ja 

matalampi korkeamman osaamisen yrityksissä. Tästä on kuitenkin nähtävissä 

poikkeuksena eräs yritys, jonka toimiala ei ole tietotekniikan osalta kriittinen, 

kokee siten arvon matalana.  

 

IT-toimittajan tarjooma nähdään erityisesti tietoteknisesti osaavien 

organisaatioiden kannalta merkittävänä tekijänä IT-toimittajan valinnassa. 

Tarjoomien perusteella valitaan parhaaksi nähty palvelu kokeiluun eikä kiinnitetä 

huomiota toimittajan ominaisuuksiin. Kokeilun kautta löydetään sopiva tuote, 

palvelu tai ratkaisu palvelemaan tarvetta. Toimittajan merkitys tässä tapauksessa 

on vähäinen. 

 

IT-toimittajan ominaisuudet vaikuttavat valintaan. Toimittajan ominaisuuksilla on 

selkeä merkitys IT-toimittajan valinnassa pk-yrityksissä. Halutut toimittajan 

ominaisuudet vaihtelevat yrityskohtaisesti riippuen esimerkiksi yrityksen 

toimialasta. Tärkeimmät tekijät valinnassa käydään läpi tutkimuksen ensimmäisen 

alakysymyksen vastauksessa. 

 

IT-toimittajan myyntitaidot katsotaan tutkimuksen pohjalta tietyssä määrin 

liittyvän IT-toimittajan valintaan. Tämä on nähtävissä erityisesti yrityksissä, joissa 

tietotekninen osaaminen on matalalla tasolla. Mikäli toimittajan onnistuu 
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kohdentamaan arvolupauksensa pk-yrityksen tarpeiden mukaisesti, saattaa tällä 

olla merkittävä vaikutus IT-toimittajan valintaan. 

 

Henkilökohtaiseksi tekijöiksi nähtiin kuulopuheet, jotka voivat vaikuttaa 

positiivisesti IT-toimittajan valintaan. Kuulopuheet IT-toimittajasta saattavat 

kantautua pk-yrityksen omistajan, johtajan tai jonkun pk-yrityksen työntekijän 

korviin. Tällä voi olla negatiivista tai positiivista vaikutusta IT-toimittajan 

valintaan. Toinen henkilökohtainen tekijä on omistajan tai johtajan 

tuttavuussuhteet, joiden kautta muutama tutkimuksen yritys on löytänyt IT-

toimittajan. Sattumalla tarkoitetaan erityisesti omistajan tai johtajan sattumalta 

löytämää IT-toimittajaa, joka vastaa IT-tarpeeseen, jota ei ehkä siinä vaiheessa 

tiedetty yrityksessä olevan.  

 

Tutkimuksen ensimmäisenä alakysymyksenä esitettiin: 

 Mitkä tekijät ovat tärkeimmät IT-toimittajan valinnassa? 

 

Tärkein valintakriteeri pk-yrityksille on tutkimuksen perusteella IT-toimittajan 

nopeus reagoida pk-yrityksen tarpeisiin ja pyyntöihin. Seuraavaksi tärkeimpänä 

kriteerinä nähdään toimittajan luotettavuus, joka nähdään koostuvan pääosin 

toiminnan luotettavuudesta. Maineen, erityisesti brändin vaikutus korostui 

ainoastaan muutamassa haastateltavassa yrityksessä. Luotettavuuteen on osaksi 

sidoksissa myös yksi kolmanneksi tärkeimpänä nähdyistä kriteereistä, joka on 

tuttavuus. Pk-yritykset etsivät toimittajikseen tuttavayrityksiä, joilla on jokin 

historia pk-yrityksen kanssa. Hintaa ei pidetty erityisen merkittävänä tekijänä. 

Vähemmän merkittäviksi jäivät myös IT-toimittajan pätevyys, tarjooma, 

suomalaisuus, proaktiivisuus ja koko. 

 

Tutkimuksen toisena alakysymyksenä esitetään: 

 Kuinka valinta tapahtuu? 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella pk-yritykset kilpailuttavat eri kriteerein osittain 

IT-toimittajan valinnan. Muita käytettäviä menetelmiä IT-toimittajan valinnassa 
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ovat kuulopuheet, tuntuma ja tuttavuus. Valinta tehdään yrityksen resurssien 

puitteessa. Enemmän resursseja omaavat yritykset kilpailuttavatta suuremman 

osan hankinnoista, kuin pienempi resurssiset yritykset. Kuitenkin osa hankinnoista 

tehdään tarpeen tullen ilman kilpailutusta. Kuulopuheet ja tuttavuussuhteet ovat 

myös merkittävä tekijä IT-toimittajan valinnassa juuri resurssien vähyyden takia. 

Tuntuman pohjalta valintoja tekevät tietoteknisesti osaavammat yritykset.  

 

Päätös tehdään suurimmaksi osaksi joko omistajajohtajan tai palkatun johtajan 

toimesta. Johtajat joko kuuntelevat muita ja päättävät sitten tai päättävät yksin. 

Korkeamman tietoteknisen osaamisen yritykset tekevät päätöksen 

valintakriteerien mukaisesti demokraattisesti. Päätöksen voi myös joissain 

tapauksissa tehdä yrityksen omistaja, joka toimii ainoastaan omistajan roolissa ja 

ei muuten osallistu yrityksen toimintaan. Omistajajohtajien ja palkattujen 

johtajien hankintojen teossa havaittiin vaihtelua. Omistajajohtajat käyttivät 

hyväkseen enemmän omia tuttavuussuhteita IT-toimittajan valinnassa. 

 

4.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi  

Luotettavuuden arviointi laadullisessa tutkimuksessa on haasteellista. 

Reliabiliteetin, eli onko tutkimustulokset toistettavissa ja validiteetin, eli onko 

tutkittu mitä on luvattu käyttöä laadullisen tutkimuksen luotettavuuden 

arvioinnissa on kritisoitu, koska ne ovat kehitetty määrällisen tutkimuksen 

tarpeisiin. Kirjassaan Tuomi & Sarajärvi (2011) perustelevat näkemystään arvion 

mukaan, jossa kyseiset luotettavuuskäsitteet perustuvat oletukseen yhdestä 

konkreettisesta todellisuudesta, jota tutkimuksessa tavoitellaan. Tuomen & 

Sarajajärven (2011) mukaan tätä arviota käytetään yleisesti myös muussa 

kirjallisuudessa kritisoimaan näiden kahden luotettavuuskäsitteen sopivuutta 

laadulliseen tutkimukseen. Heidän mukaansa laadullisen tutkimuksen 

luotettavuuden arviointiin ei ole yksiselitteisiä ohjeita.  

 

Hirsjärvi & Hurme (2010) tuo myös esille reliabiliteetin haastetta 

tutkimushaastattelussa, jolloin kahden eri ihmisen tulisi saada sama tulos samoilla 
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kysymyksillä. Ei ainoastaan se, vaan myös pystyä analysoimaan tulokset samalla 

tavalla. Tässä työssä sama haastattelija on lyhyen kuuden viikon sisällä tehnyt 

kaikki haastattelut samoin menetelmin ja samoilla haastattelukysymyksillä ja 

rungolla. Kaikkien haastateltavien kanssa on toimittu samoin. Täten on minimoitu 

haastattelujen erilaisuus. Litteroinnit on tehty haastatteluista sanatarkasti. 

Materiaalin sisällönanalyysin on käytetty apuna ohjelmistoa (Nvivo 10) 

tallentamaan käsin tehdyt kategorisoinnit litterointitiedostoista, jolloin on pystytty 

mahdollisimman tarkkaan ja samanlaisuuteen jokaisen haastattelun osalta. Kaikki 

analysoinnit on tehty kaikista haastatteluista kerralla ja näin yritetty poistaa eri 

haastattelujen välillä sisällönanalyysin vaihtelut ja virheet aineiston keräämisessä. 

Työn yleistettävyyden kannalta tulee kysyä voiko tutkimusta toistaa ja saada 

tulokset samanlaisena. Osaa tutkimustuloksia voidaan pitää yhtenevinä 

aikaisempien tutkimusten osalta ja voidaan olettaa tutkimuksen tuottaneen 

luotettavaa tietoa. Joidenkin tulosten osalta tulee tutkimusta toistaa riittävän 

luotettavuuden takaamiseksi. Niihin palataan jatkotutkimusehdotuksissa. 

 

Validiteettiin pyrittiin vaikuttamaan selkeällä tutkimuksen tavoitteella ja 

rajauksella. Samoin niistä muodostettuihin tutkimuskysymyksiin, joiden avulla 

tutkittiin tavoitteen asettamaa ilmiötä. Teorian ja empirian osuudessa keskityttiin 

niihin näkökulmiin, jotka parhaiten vastaisivat tutkimuskysymyksiin ja 

haastateltiin yritysten päätöksentekijää varmistaen relevantit vastaukset. 

Tutkimuksen rajauksella poistettiin liian laajan alueen käsittely ja näin pystyttiin 

tutkimaan mitä luvattiin. Tutkijan itsensä motivaatio on syntynyt toimimisesta pk-

yritysten kanssa. IT-alan ymmärtäminen ja käsitteiden samankaltainen 

ymmärtäminen haastateltavien kanssa taattiin haastatteluiden alussa käymällä 

käsitteistö läpi yhdessä. 

 

Tutkijan oma motivaatio ja sen vahvistuminen työn aikana oli merkittävää. 

Tutkimuksen tärkeys on nähtävissä selkeästi, kun pohditaan Suomen 

yrityskenttää, joista yli 98,9% on alle 50 hengen pk-yrityksiä ja tuottavat 55% 

yritysten liikevaihdosta ja 40% BKT:sta. (Tilastokeskus, Yritysrekisteri 2013.) 
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4.5 Pohdintaa, kontribuutio liike-elämälle ja jatkotutkimusehdotukset 

Työn anti on ollut palkitsevaa ja auttanut ymmärtämään sitä haastetta mitä pk-

yritykset kohtaavat IT-toimittajan kanssa. Tutkimuksen tulokset osoittavat IT- 

toimittajassa arvostetaan palvelun nopeutta ja asiantuntemusta auttaa pk-yritystä 

niiden oman ymmärryksen loppuessa. Samaan aikaan halutaan myös toimittajalta 

osaamista ja uusien asioiden ymmärrystä. Suuria IT-toimittajayrityksiä 

karsastetaan ja epäillään niiden palveluhalua pk-yrityksille. Suurilla IT-alan 

yrityksillä on parempi mahdollisuus kehittää osaamistaan ja esittää yrityksille 

uusia palveluita digitalisaation tuomille haasteille. Nuo toiveet eivät toistaiseksi 

välttämättä kohtaa samassa IT-toimittajassa, olla yhtä aikaa pieni, tuttu ja ketterä 

sekä tuoda uutta innovatiivista osaamista maailmalta pk-yrityksen kilpailukyvyn, 

kasvun ja kansainvälistymisen turvaamiseksi.  

 

Tulevaisuudessa tulee pk-yritysten kehittää omaa osaamistaan digitalisaation 

tuomien haasteiden ja mahdollisuuksien ymmärtämiseksi. Tutkimus osoittaa 

toimialalla olevan merkitystä IT-toimittajan valintaan liittyviin tekijöihin. Pk-

yritysten tulee hakeutua oman toimialan osaajien joukkoon ja löytää IT-toimittaja, 

jonka osaaminen on parhaiten heille sopiva. Yrityksen kehittämisen turvaamiseksi 

tulee irrottautua tuttavuuteen ja muihin ei yrityksen toimintaan liittyvistä 

valintatekijöistä. Pk-yrityksen tulee panostaa myös oman IT-osaamisen 

kehittämiseen ja löytää IT osana liiketoiminnan kehittämisen suunnittelua. 

 

IT-toimittajasta koettua arvoa on vaikea arvioida kunnolla tämän tutkimuksen 

perusteella. Koettu arvo on niin laaja-alainen käsite, kuten tutkimuksen 

kirjallisuusselvityksen perusteella voidaan todeta. Omistajajohtajan ja palkatun 

johtajan IT-toimittajasta kokeman arvon välillä voidaan nähdä pientä 

vaihtelevuutta esimerkiksi ostokäyttäytymisessä. Omistajajohtajat käyttivät 

enemmän tuttavuussuhteita IT-toimittajan valinnassa, mikä viittaa 

kuluttajamaiseen käytökseen.  
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Tutkimustulosten yleistettävyyttä tässä tutkimuksessa rajoittaa diplomityölle 

ominainen rajoittava otos, yritysten eri toimialat ja yritysten kokojakauma. Sen 

merkitystä eliminoimaan esitetään seuraavia tarkentavia jatkotutkimusaiheita. 

Ensimmäisenä jatkotutkimusehdotuksena ehdotetaan pitkittäistutkimusta 

määrätyn toimialan ja koon pk-yritysten seuraamiseksi muutaman vuosien ajalle 

ja IT-toimittajan vaikutuksen arvioimista liiketoiminnan kehittymiselle. Toisena 

jatkotutkimusehdotuksena ehdotetaan pk-yrityksen oman digitaaliseen teolliseen 

markkinointiin perustuvan IT-panostuksen panos-tuottosuhteen hyötyjen 

tutkimista. 
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5 YHTEENVETO 

Motivaatio työlle syntyi tekijän toimiessa pk-yritysten parissa sekä toimittajan että 

palveluntarjoajan palveluksessa. Pk-yrityksen kasvulle tulevaisuudessa 

digitalisaatiolla on suuri merkitys ja erityisesti pk-yrityksessä IT-toimittaja on 

siinä avainasemassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pk-yritysten IT-

toimittajan valintaan liittyviä tekijöitä, IT-hankintaprosessin ja tunnistaa IT 

yhteistyökumppanin valintaan liittyviä toimintatapoja. Tutkimus koostuu teoria 

osuuden kirjallisuusselvityksestä ja siihen liittyvästä empiirisestä 

tapaustutkimuksesta, joka koostuu kymmenen pk-yrityksen puolistrukturoidusta 

haastattelututkimuksesta. 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa kirjallisuusselvityksen aluksi päädyttiin 

selvittämään IT-toimittajan valintaan liittyvää kolmea päätekijää: 

ostokäyttäytymistä, pk-yrityksen liiketoiminnan ja IT:n välistä suhdetta, ja 

asiakkaan kokemaa arvoa IT-toimittajasta. Tämän pohjalta perehdyttiin kattavasti 

valituista näkökulmista pk-yritysten erityispiirteisiin, hankintaprosesseihin ja 

arvomaailmaan. Selvityksen perusteella laajennettiin tarkemmin eri näkökulmia. 

Kirjallisuusselvityksen pohjalta rajattiin tutkimuksen lopullinen viitekehys, johon 

koottiin teoriaosuuden tärkeimmäksi nähdyt kuusi näkökulmaa. Näkökulmiksi 

valikoituivat ostokäyttäytyminen, liiketoimintahyödyt, organisaation vaikutus, 

yrityksen kokema arvo IT-toimittajasta, yrityksen IT-valmiudet ja IT-toimittajan 

ominaisuudet. 

 

Työn empiirinen osuus koostui haastattelututkimuksesta, niiden analysoinnista ja 

teorian pohjalta luotujen näkökulmien vertaamisesta tutkimusaineistoon. 

Tutkimuksen aineiston keruuta varten suunniteltiin haastattelurunko 

kirjallisuusselvityksen tulosten pohjalta. Tutkimuksen haastattelumenetelmänä 

käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastateltavana oli kymmenen eri 

alojen pk-yritystä. Haastattelut koostuivat kolmesta eri teemasta, jotka käytiin 

järjestyksessä läpi. Haastattelut muodostivat tutkimusaineiston, joka 

sisällönanalyysin avulla koodattiin kirjallisuusselvityksen tulosten avulla. 
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Aineiston analyysin tulokset koottiin taulukkoon, jonka pohjalta kirjoitettiin 

tutkimustulokset ja vastattiin tutkimuskysymyksiin. 

 

Tuloksien perusteella pk-yrityksen IT-toimittajan valintaan liittyviä tekijöitä 

olivat pk-yrityksen toimiala, ikä ja koko, organisaation rakenne, resurssit ja 

tietotekninen osaaminen, IT-toimittajan ominaisuudet, myyntitaidot ja tarjooma, 

henkilökohtaiset kuulopuheet, suhteet ja sattuma. Näiden kaikkien tekijöiden 

nähdään jollain tavoin vaikuttavan pk-yrityksen IT-toimittajan valintaan.  

 

Tärkein tekijä mitä pk-yritykset arvostavat IT-toimittajan valinnassa on 

toimittajan nopeutta reagoida pk-yrityksen tarpeisiin. Tämä johtui pääasiassa pk-

yritysten hankintojen suunnittelemattomuudesta. Toiseksi eniten pk-yritykset 

arvostivat IT-toimittajan luotettavuutta, joka tutkimuksessa tarkoitti toimittajan 

lupausten pitämistä ja pyyntöihin vastaamista. Lisäksi tutkimuksessa löydettiin 

pk-yritysten vähemmälle huomiolle jääneitä IT-toimittajan ominaisuuksia, kuten 

hinta, tuttavuus, pätevyys, tarjooma, suomalaisuus, proaktiivisuus ja koko.  

 

Pk-yritysten IT-toimittajan valintaprosessi tapahtui osakseen kilpailuttamalla, 

mutta kaikkia hankintoja ja valintoja ei kilpailutettu. Muita IT-toimittajan 

valintaan käytettyjä tapoja olivat kuulopuheet, tuttavuussuhteet ja tuntuma. 

Kuulopuheita ja tuttavuussuhteita käytettiin hyväksi IT-toimittajan valinnassa 

useissa yrityksessä. Tuntuman perusteella IT-toimittajia valitsivat yritykset, joilla 

oli enemmän tietoteknistä osaamista. Päätöksentekoprosessi tapahtui usein 

pelkästään omistajajohtajan tai johtajan toimesta, joskus kuunnellen muita 

työntekijöitä päätöksenteon tueksi. Tietoteknisesti osaavammat yritykset valitsivat 

toimittajansa enemmän demokraattisesti eri valintakriteerien mukaan. 

 

Työn kontribuutiona liike-elämälle pk-yritysten tulee tarkemmin keskittyä oman 

toimialan keskeisiin IT-osaajiin ja digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin 

yrityksen oman liiketoiminnan kehittämiselle. Jatkotutkimusehdotuksina esitetään 

pitkittäistutkimusta toimialakohtaisesta IT-toimittajan vaikutuksesta pk-yrityksen 

liiketoiminnan ja kasvun kehittämiselle; sekä toisena jatkotutkimusehdotuksena 
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esitetään digitaalisen teollisen markkinoinnin vaikutuksen tutkimista pk-yritysten 

nopealle kansainvälistymiselle ja kasvulle. 
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LIITE 1 

 

Puolistrukturoitu haastattelijan kysymyslomake, vain omaan käyttöön 

haastattelussa 

 

Alustavia kysymyksiä: 

Mitä teidän yrityksessä käsitetään IT:llä? (Mitä alueita haastateltavan 

näkemyksestä se tarkoittaa.) Käydään läpi termistö, jos epäselvää mitä 

tarkoitetaan. Mikä on teidän rooli on IT-alueella yrityksessä. Plus muut tiedot 

yrityksestä. 

 

Vapaasti aihealueittain haastattelu 

 1. IT:n palvelut ja hankinnat (niiltä osin kun se tässä yrityksessä käsitetään.) 

Mikä on IT:n merkitys yrityksessänne? 

Kuinka IT eli tietotekniikka vaikuttaa liiketoimintaanne? 

Kuinka kuvailisitte sen tärkeyttä liiketoiminnassanne? 

Mitkä ovat sen tuomat tärkeimmät tekijät yritykselle? 

Mitkä ovat kriittisimmät IT-palvelut, joita ilman ette tule toimeen? 

Jos yrityksellänne on IT-strategia, millainen IT-strategia on?  

Mitä muuta haluaisitte sanoa IT:n vaikutuksesta liiketoimintaan? 

 

2. IT-toiminta yrityksessä (peilaten myös edelliseen) 

Kuinka IT on järjestetty tällä hetkellä?  

Mitkä ovat tärkeimmät IT-palvelut jotka ovat käytössä?  

Kuinka niiden toiminta/ylläpito on järjestetty? (Eli kuka hoitaa niitä ja niiden 

ylläpitoa, help deskiä, tai jotain muuta) 

Kuinka paljon hoidetaan itse ja onko ulkoistettu ja jos mitä? 

Kuinka kauan nykyinen IT-toimittaja on ollut? 

Millaista yhteistyötä teette IT-toimittajan kanssa? 

Onko useampia kuin yksi toimittaja ja kuinka työnjako on järjestetty? 

Mitä muuta haluaisitte sanoa IT-toimittajan merkityksestä? 
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3. IT-toimittajan valintaan liittyviä kysymyksiä  

Kuinka toteutatte IT-hankinnat yrityksessänne? 

Kuinka IT-toimittaja valitaan / on valittu yrityksessänne? 

Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät IT-toimittajan ominaisuudet teidän 

yrityksenne näkökulmasta? 

Kuinka niitä arvioidaan valinnassa? 

Arvioidaanko niitä toiminnan aikana? 

Mitkä ovat päätöksentekokriteerit IT-toimittajaa valittaessa? 

Mitkä tekijät vaikuttivat nykyisen/nykyisten IT-toimittajien valintaan? 

Miten pitkiä sopimuksia solmitte toimittajien kanssa? 

Kuinka usein kilpailutatte sopimukset IT-toimittajien kanssa? 

Mitä muuta haluaisitte sanoa IT-toimittajan valintaan liittyen? 


