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Diplomityön tavoitteena on tehdä kokonaisvaltainen riskienkartoitus 

kohdeyrityksestä, arvioida sen merkittävimmät riskit ja laatia niille 

riskienhallintatoimenpiteet. Työssä on käytetty laadullista tutkimusotetta, joka on 

toteutettu haastatteluiden avulla case-tutkimuksena. Teoreettisessa osassa 

kuvataan riskienhallinnan eri osa-alueita, joiden jälkeen pureudutaan tarkemmin 

neljään yrityksen kannalta merkitykselliseen riskiin.  

 

Empiirisessä osassa tehdään kattava riskienkartoitus yrityksestä ja analysoidaan 

yrityksen kannalta oleellisimmat riskit. Riskit on arvioitu sekä syksyllä 2015 että 

syksyllä 2016. Näin on ollut mahdollista huomata, kuinka riskit ovat muuttuneet 

vuoden aikajänteellä. Arvioinnin perusteella työhön on valittu neljä riskiä, joihin 

on laadittu tarkemmat riskienhallintatoimenpiteet. Työn tuloksena on valmis 

riskienhallintaprosessi yrityksen kasvua varten, konkreettisia neuvoja neljän 

merkittävän riskin hallitsemiseen sekä toimenpide-ehdotuksia toiminnan 

kehittämiseen. 
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The aim of this Master’s Thesis is to conduct a comprehensive risk analysis of a 

startup company, evaluate the most relevant risks associated with such a 

company and suggest arrangements for the risk management. The method of 

inquiry in this work is qualitative research, which is performed by case study by 

interviews of the company. In the theoretical part different aspects of risk 

management are discussed. Thereafter, the four most relevant risks to the 

company are evaluated. 

 

The analysis in the empirical part of the Thesis consists of a comprehensive risk 

survey and the evaluation of most relevant risks. The risks are evaluated both in 

the autumn of 2015 and in 2016. Therefore the changing nature of the risks 

during one-year period is clearly noticeable. Based on the results, arrangements 

for the risk management of the four proposed and the most relevant risks were 

made. The result of the Thesis is a complete risk management process for the 

growth of the company with plenty of practical advice for risk management and 

operational development. 
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1 JOHDANTO 

 

Pienet ja keskisuuret yritykset kohtaavat usein suuria haasteita. Niillä ei ole 

samoja mittakaavaetuja tai resursseja kuin suuremmilla yrityksillä. Usein alhaisen 

omavaraisuusasteen takia pk-yritykset ovat alttiita ulkoisille tapahtumille. 

Riskienhallinta auttaa näiden yritysten johtoa tunnistamaan merkittäviä riskejä, 

jotka voivat olla vaaraksi yrityksen olemassaololle. Riskien väärinarviointi tai 

huomaamattomuus voi aiheuttaa vakavia seurauksia aina asiakkaiden 

menetyksestä konkurssiin asti. Kuitenkaan moni pk-yritys ei sovella riittävästi 

riskienhallintakäytäntöjä. Monesti tämä johtuu resurssien puutteesta. (Falkner & 

Hiebl 2015) 

 

Diplomityön aihe oli siis varsinkin startup-yritykselle hyvin ajankohtainen vuonna 

2016. Pienellä yrityksellä ei ole resursseja laajaan riskienhallintaan, mutta tämä ei 

ole myöskään peruste olla siitä välittämättä. Monesti yrittäjän ja hänen lähipiirinsä 

elinkeino riippuu yrityksestä, joten jo senkin takia riskit kuuluisi ottaa vakavasti. 

Näillä yrityksillä ei ole suuria pääomia takanaan, joten suuryrityksen kannalta 

merkityksettömänkin riskin toteutuminen saattaa aiheuttaa pienelle yritykselle 

vakavia ongelmia. Jokaisen aloittelevan yrityksen olisikin syytä tunnistaa ainakin 

merkittävimmät riskinsä ja varautua niihin.  

 

Riskienhallinnasta startup-yrityksen näkökulmasta on kirjoitettu aiemmin hyvin 

vähän. Tähän voi olettaa olevan syynä, että pk-yrityksiä koskevat teoriat 

soveltuvat hyvin myös aivan alkuvaiheen yrityksille. Toki joitain erojakin löytyy. 

Esimerkiksi mitä pienempi yritys on kyseessä, sitä vakavammat ovat riskin 

toteutumisen seuraukset. Suomessa on alettu kiinnittämään riskienhallintaan yhä 

enemmän huomiota viime vuosina. Hiljalleen on ymmärretty, kuinka suuri 

merkitys sillä on kannattavan liiketoiminnan kannalta. Suorat taloudelliset tappiot 

eivät ole ainoita seurauksia mitä puutteellisesta riskienhallinnasta seuraa. 

Merkittävän riskin toteutuessa yrityksen maine tai jopa koko olemassaolo on 

uhattuna.  
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Diplomityön kohteena oleva startup-yritys on perustettu huhtikuussa 2015. Yritys 

toimittaa asiakkailleen IT-ratkaisuja, mutta tekee myös ohjelmistokehitystä. 

Toiminnan voi siis jakaa projekti- ja ohjelmistoliiketoimintaan. Strategiana on 

tehdä projektiliiketoimintaa Suomessa, ja sen tuomilla rahallisilla resursseilla 

kehittää omia innovaatioita kansainvälisille markkinoille. Lopullisena tavoitteena 

on jalostaa nämä ideat omiksi yrityksiksi, joihin voidaan sitouttaa henkilöstö 

omistusosuuksilla ja hakea ulkopuolista rahoitusta.  

 

Yrityksessä on kolme osakasta, joista toimitus- sekä teknologiajohtaja osallistuvat 

aktiivisesti yrityksen toimintaan. Kolmas osakas toimii lähinnä rahoittajana. 

Näiden lisäksi yrityksessä on yhdeksän vakituista työntekijää sekä muutama 

harjoittelija kerrallaan. Yrityksen ensimmäisen vuoden liikevaihto oli 80 000 

euroa ja toisen vuoden tavoitteena 330 000 euroa. Yritys on asemoitunut 

tekniseksi kumppaniksi mainostoimistoille, mutta tarjoaa palveluitaan myös 

muille asiakkaille. Nämä koostuvat prototyypeistä, web- ja mobiilisovelluksista 

sekä laadukkaista ja käyttäjäystävällisistä kotisivuista.  

 

Diplomityössä tästä case–yrityksestä puhutaan vain yrityksenä tai 

kohdeyrityksenä. Kirjoittaja uskoo, että lukija osaa erottaa milloin puhutaan 

yleisellä tasolla yrityksistä ja milloin nimenomaan työn kohdeyrityksestä. Tämän 

lisäksi case–osiot on eroteltu pääotsikkotasolla. 

 

1.1 Tavoitteet ja rajaus 

 

Työn tavoitteena on tehdä kokonaisvaltainen riskienkartoitus kohdeyrityksestä, 

arvioida sen merkittävimmät riskit ja tehdä niille riskienhallintatoimenpiteet. 

Tutkimuskysymykset kuuluivatkin: mitkä ovat yrityksen merkittävimmät riskit? 

Kuinka riskejä voidaan vähentää, hallita ja seurata?  

 

Työssä käsitellään tarkemmin neljä merkityksellistä riskiä, jotka katsottiin 

yhdessä yrityksen kanssa tarpeellisiksi. Yhdestäkin riskistä (esimerkiksi 

rekrytointi) olisi mahdollista kirjoittaa oma diplomityö, mutta yrityksen kannalta 
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nähtiin tärkeämmäksi kiinnittää huomiota useampaan riskiin. Kuitenkaan kovin 

montaa niistä ei voitu ottaa mukaan, koska silloin riskien käsittely olisi jäänyt 

hyvin suppeaksi.  

 

Yrityksen oma ohjelmistokehitys päätettiin työn kuluessa rajata pois. Sen 

pitäminen mukana olisi tehnyt työstä hyvin epäselvän, koska tällöin riskejä olisi 

täytynyt käsitellä monesti kahdesta eri näkökulmasta. Yritys tekee tällä hetkellä 

liikevaihtonsa projektiliiketoiminnasta eli palveluiden myynnistä toisille 

yrityksille. Omaa ohjelmistokehitystä tehdään vain, kun jää ylimääräistä aikaa, 

joten siitä ei myöskään tällä hetkellä seuraa riskejä yrityksen olemassaololle. 

 

Riskienhallinnan teoriaa ei työssä laajasti käsitellä, koska siitä löytyy materiaalia 

paljon muutenkin. Mukaan otettiin vain riskienhallinnan perustiedot ja ne osiot, 

joita myöhemmin sovelletaan yrityksen kohdalla. Enemmän painotetaan yrityksen 

kannalta neljän merkityksellisen riskin teoriaa. Näitä sovelletaan myöhemmin 

yrityksen riskienhallintatoimenpiteiden määrittämisessä. 

 

1.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Diplomityö on tehty tiiviissä yhteistyössä pääasiassa kohdeyrityksen 

toimitusjohtajan kanssa. Työssä on käytetty laadullista tutkimusotetta, joka on 

toteutettu case- tutkimuksena. Työkaluina ovat toimineet haastattelut ja 

kirjallisuudesta on haettu teoriaa tukemaan käytännön osioita. Teoriaosassa on 

käytetty erilaisia kirjallisuuslähteitä, sähköisistä tietokannoista löytyviä artikkeleja 

sekä internetlähteitä.  

 

Yrityksen riskejä arvioitiin sekä syksyllä 2015 että syksyllä 2016. Tästä havaitsee 

selkeästi, kuinka varsinkin startup-yrityksen riskikartta elää yrityksen 

alkuvaiheessa. Vuoden mittaisella havainnointivälillä voi todeta hyvin, mitkä 

riskit ovat voimistuneet ja mitkä heikentyneet. Toki myös uusia riskejä mahtui 

joukkoon.  
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Riskien tunnistamiseen käytettiin syksyllä 2015 kuusi 1-1,5 tunnin haastattelua 

yrityksen toimitusjohtajan kanssa. Tämän jälkeen oli aika siirtyä riskien 

tarkempaan arviointiin, johon käytettiin neljä noin 1,5 tunnin haastattelua. 

Syksyllä 2016 riskit arvioitiin uudelleen 1,5 tunnin haastattelussa. Näiden lisäksi 

yrityksen edustajien kanssa on käyty lukuisia eri palavereja, viestejä sekä 

puheluita, joissa on käyty diplomityön sisältöä yhdessä läpi.  

 

1.3 Työn rakenne 

 

Diplomityö koostuu kymmenestä pääluvusta, jotka sisältävät sekä teoreettista että 

empiiristä tutkimusta. Nämä osat ovat erillisiä, mutta toisiinsa liittyviä 

kokonaisuuksia. Taulukossa 1 esitellään pääluvut sisältöineen. 

 

Teoreettisten päälukujen tarkoitus on auttaa lukijaa ymmärtämään, mitä 

menetelmiä, työkaluja ja taustatietoja käytetään myöhemmin empiirisissä osissa. 

Ensimmäinen teoreettinen pääluku sisältää riskienhallinnan sekä 

riskienhallintaprosessin yleistä esittelyä. Tämän jälkeen kerrotaan, kuinka 

yrityksen riskit tunnistettiin ja arvioitiin. Tässä yhteydessä muodostui myös 

luettelo yrityksen merkittävimmistä riskeistä.  

 

Pääluvut 4–7 käsittelevät teorian kannalta yrityksen neljää merkittävää riskiä. 

Näissä pureudutaan tarkemmin markkinoihin, palveluun, tarjoukseen sekä 

kassavirtaan. Lukujen tarkoituksena on ollut etsiä kirjallisuudesta tietoa riskeihin 

varautumisesta ja löytää keinoja riskien pienentämiseen. 

 

Pääluvussa 8 määritellään yritykselle riskienhallintatoimenpiteet aiemmin 

mainituille riskeille. Nämä sisältävät paljon pieniäkin käytännön neuvoja joita 

startup-yritys voi hyödyntää. Tarkoituksena on ollut löytää konkreettisia keinoja, 

joita pieni yritys voi helposti käyttää. Näillä yrityksillä ei ole resursseja laajaan 

riskienhallintaan, joten helposti hyödynnettävät ja yksinkertaiset toimenpiteet 

hyödyttävät yritystä parhaiten. Luvussa annetaan myös keinoja riskienhallinnan 

seuraamiseen ja sen kehittämiseen. 
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Työn lopussa esitetään johtopäätökset sekä yhteenveto. Johtopäätöksissä 

käsitellään työn tuloksia, arvioidaan niiden merkitystä ja tuodaan esille myös 

jatkokehitysehdotuksia.  Yhteenvedossa kerrataan pääkohdat työn sisällöstä. 

Seuraavan sivun taulukko havainnollistaa lukujen sisällön lyhykäisyydessään. 
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Taulukko 1. Input/output-taulukko diplomityön sisällöstä 
INPUT LUKU OUTPUT 
• Aihealueen esittely ja 

perustelut työn 
tekemiselle 

1 
JOHDANTO 

• Tutkimuksen tausta, 
tavoitteet, rajaukset ja 
toteutus 

• Yritysesittely 
• Mitä riskienhallinta on? 
• Mitä 

riskienhallintaprosessiin 
kuuluu? 

2 
RISKIENHALLINTA 

• Riskienhallinnan ja 
riskienhallintaprosessin 
esittely, tavoitteet ja edut 

• Mitkä ovat yrityksen 
merkittävimmät riskit? 

3 
CASE-YRITYKSEN 

RISKIEN 
TUNNISTAMINEN JA 

ARVIOINTI 

• Kuinka yrityksen riskit 
tunnistettiin ja arvioitiin 

• Merkittävimpien riskien 
luettelo 

• Kuinka onnistua 
tuotteistamisessa ja  
myynnissä? 

4 
MARKKINAT 

• Keinoja palveluiden 
tuotteistamiseen sekä 
myyntiin 

• Esimerkki mallikkaasta 
tuotteistamisesta 

• Mistä hyvä palvelu 
koostuu? 

5 
PALVELU 

• Ohjeita 
asiakaskokemuksen ja 
viestinnän parantamiseen 

• Ohjelmistokehityksen 
ketterien menetelmien 
esittely 

• Miten tehdään 
kunnollinen tarjous? 

6 
TARJOUS 

• Tarjouksen rakenteen ja 
sen sitovuuden esittely 

• Keinoja selkeän 
tarjouksen luomiseen 

• Kuinka kassavirtaa voi 
hallita? 

7 
KASSAVIRTA 

• Kassavirtalaskelman 
esittely 

• Myynnin ohjauksessa 
hyödynnettävä 
kassavirtalaskelma 

• Miten yritys voi varautua 
neljään merkittävään 
riskiin? 

• Kuinka riskienhallintaa 
tulee seurata ja kehittää 
jatkossa? 

8 
CASE-YRITYKSEN 

RISKIENHALLINTA- 
TOIMENPITEIDEN 
MÄÄRITTÄMINEN 

• Keinoja neljän 
merkityksellisen riskin 
pienentämiseen 

• Suositukset 
riskienhallinnan 
seuraamiseen ja 
kehittämiseen 

• Riskienhallintaprojektin 
tulokset 

• Kehitystarpeet 

9 
JOHTOPÄÄTÖKSET 

• Johtopäätökset 

• Merkittävimmät 
diplomityössä esille 
tulleet asiat 

10 
YHTEENVETO 

• Tiivis kuvaus työstä 
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2 RISKIENHALLINTA  

 

Itse riskillä tarkoitetaan uhkaa tai vaaraa, jonka myötä voi tapahtua jotain 

epäedullista henkilölle itselleen, jollekin toiselle tai jonkun omaisuudelle. Riski 

koostuu kolmesta tekijästä, jotka määrittävät sen, millaisena riski koetaan. Nämä 

ovat: 

- tapahtumaan liittyvä epävarmuus 

- tapahtumaan liittyvät odotukset 

- tapahtuman laajuus ja vakavuus. (Juvonen et al. 2005, s. 7) 

 

Arkikielessä riski voidaan määritellä aavistuksena, että jotain ikävää voi sattua. 

Tällöin on kyse vaaratekijöistä, joille ihmiset ovat alttiina tiettynä hetkenä. 

Riskinä voidaan pitää mahdollisuutta, ettei positiivinen tavoite toteudu, 

esimerkiksi turvallisesti määränpäähän pääseminen. Joka kymmenestuhannes 

suomalainen joutuu vuosittain kuolemaan johtavan liikenneonnettomuuden 

uhriksi. Näin ollen sen todennäköisyys vuosittain on matemaattisesti 0,0001. 

Mikäli esimerkiksi markkinointikampanja epäonnistuu joka 20. kerta, 

markkinointikampanjan onnistumisen todennäköisyys on 95% ja riskitaso 5%. 

(Suominen 2003, s. 9) 

 

Ylipäätään vahingon mahdollisuutta voidaan pitää riskinä. Ihminen on 

myötävaikuttamassa melkein jokaiseen riskiin, joten tämän takia niihin voi 

varautua ja vaikuttaa. Riskeiltä suojautuminen lähtee liikkeelle arkipäivän pienistä 

asioista. Riskit pääsevät helposti yllättämään, mikäli niihin ei ole osattu kiinnittää 

huomioita ajoissa. Pienetkin häiriöt voivat aiheuttaa prosessin, joka uhkaa 

yrityksen toimintaa. Ajan ja vaivan säästämiseksi riskejä otetaan myös tietoisesti. 

Kuitenkaan liiketoiminnassa riski ei ole aina uhka, se voi olla myös mahdollisuus. 

Järkevä riskien ottaminen kuuluu yritysten toimintaan. (Suomen 

Riskienhallintayhdistys 2016a)  
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2.1 Riskienhallinnan määritelmä 

 

Riskienhallinnassa on kyse yrityksen toiminnan ja henkilöstön hyvinvoinnin 

turvaamisesta. Termillä tarkoitetaan kaikkea yrityksessä tehtävää toimintaa riskien 

ja mahdollisten vahinkojen vähentämiseksi. Oikeaoppisessa riskienhallinnassa 

kukin henkilöstön jäsen osallistuu omalta osaltaan tilanteiden arviointiin, 

suunnitteluun ja käytännön tekoihin riskien vähentämiseksi. Luonteeltaan 

mallikas riskienhallinta on ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja 

järjestelmällistä. (Suomen Riskienhallintayhdistys 2016a) 

 

”Riskienhallinnalla on perinteisesti tarkoitettu prosessia, jonka avulla yritystä 

uhkaavia vaaroja voidaan torjua ja niistä aiheutuvia menetyksiä minimoida” 

(Suominen 2003, s. 27). Riskienhallintaa voidaan ajatella joko suppean tai laajan 

ajattelutavan kautta. Suppea määrittely kattaa vahinkoriskipohjaisen 

riskienhallinnan ja riskienhallinnan juuret ovatkin vahinkoriskienhallinnassa. 

Laajemman määrittelyn mukaan riskienhallinta kattaa yrityksen kaikkien riskien 

hallinnan. Yritys tarvitsee suojaa kaikenlaisten riskien varalle, ei esimerkiksi 

pelkästään vahinkoriskien varalle, vaan myös liikeriskit on otettava huomioon. 

(Suominen 2003, s. 27) 

 

Normaalisti riskienhallinta perustuu yrityksissä terveen järjen käyttöön ja 

yksinkertaisiin toimintatapoihin. Riskienhallinnan tulisi olla yrityksen 

liikkeenjohtojärjestelmään integroitu osa, jotta se voisi toimia tehokkaasti. 

Startup-yrityksessä ei ole erillisiä riskienhallinnan resursseja, joten käytännön työ 

riskienhallinnan parissa sisältyy päivittäisiin askareisiin. (Suominen 2003, s. 28) 

 

Pienessä yrityksessä riskienhallintaan liittyvät asiat jäävät helposti 

toimitusjohtajan vastuulle ja hänen arkensa täyttyy helposti muilla, tärkeämmäksi 

koetuilla asioilla. Olisi tärkeää, ettei riskiasiat jäisi vain yhden ihmisen harteille. 

Se on sinällään jo suuri riski, jos vain yksi henkilö on perillä 

vakuutuskysymyksistä tai riskienhallinnan saloista. Kaikille avainhenkilöille ja 

heidän tehtävilleen tulisi olla varamies. Pienen yrityksen kannattaa erityisesti 
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painottaa synergiaetuja, jotka syntyvät riskienhallinnan yhdistävän ja 

koordinoivan luonteen kautta. (Suominen 2003, s. 30) 

 

2.2 Riskienhallintaprosessi 

 

Perustana riskienhallintaprosessille on sisäisten ja ulkoisten taustatietojen 

määrittely. Näin määritellään yritykseen kohdistuvat tiedot ja olosuhteet, jotka 

vaikuttavat riskienhallintaprosessin toteuttamiseen. Taustatietojen olisi hyvä olla 

sellaisessa muodossa, jotta niiden avulla voidaan ymmärtää yrityksen 

toimintaympäristö sekä hyödyntää niitä riskienhallintaprosessin 

tarkoituksenmukaiselle ja oikein suunnatulle toteutukselle. 

Riskienhallintaprosessin tarkoituksena on näin ollen tunnistaa yrityksen tavoitteita 

uhkaavat riskit, edesauttaa yrityksen johtoa analysoimaan niitä sekä päättämään 

parhaimmista riskienhallintakeinoista. (Suomen Riskienhallintayhdistys 2016b; 

Suomen Standardisoimisliitto SFS 2013, s. 20) 

 

 
Kuva 1. Riskienhallinnan vaiheet (Juvonen et al. 2005, s. 24) 

 

Seuraavaksi käydään riskienhallinnan vaiheet tarkemmin läpi. Prosessi lähtee 

liikkeelle riskien tunnistamisesta ja päättyy riskien tarkkailuun.  

Riskien 
tunnistaminen 

• Vaaratekijöiden 
etsiminen eri menetelmin 

Riskien 
arvioiminen 

• Vaaratekijöiden 
toteutumisen 
todennäköisyyden ja 
vaikutusten laajuuden 
arvioiminen 

Riskienhallinta
menetelmän 

valinta 

• Taloudellisesti 
edullisimman menetelmän 
valitseminen 

Riskien 
tarkkailu • Koordinointi ja valvonta 
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2.3 Riskien tunnistaminen 

 

Riskianalyysi edellyttää toimiakseen riskikohteiden tunnistamista. Näin ollen 

yrityksen on pystyttävä tunnistamaan eri menetelmien avulla sitä koskevat riskit. 

Tämä on tärkeää tehdä mahdollisimman kattavasti, koska jos riskiä ei tunnisteta 

tässä vaiheessa, ei se ole mukana myöskään myöhemmässä analyysissä. 

Tunnistamistyön helpottamiseksi tarvitaan monipuolisia välineitä, esimerkiksi 

riskikarttoja. Niiden avulla voidaan määrittää, onko riski mahdollinen ja saadaan 

selville myös riskikohteita joiden olemassaolosta yritys ei välttämättä ole edes 

tietoinen. Yrityksen kannattaa käyttää sellaisia riskienarviointikeinoja, jotka 

soveltuvat sen tavoitteisiin ja sen kohtaamiin riskeihin. (Suominen 2003, s. 40-41; 

Suomen Standardisoimisliitto 2011, s. 40) 

 

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi (PK-HAAVA) on kätevä apuväline myös 

startup-yrityksen toimintaan liittyvien riskien tunnistamiseen. Se antaa nopeasti 

yleiskuvan yrityksen toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä uhista. Riskikartta on 

visuaalinen tarkistuslista, joka esittelee riskien tunnistamisen eri osa-alueet 

kaaviomuodossa. Kuvassa 2 on esitetty esimerkki pk-yrityksen riskikartasta. 

(Suomen Riskienhallintayhdistys 2016c; Suomen Riskienhallintayhdistys 2016d) 

 
Kuva 2. Haavoittuvuuden riskikartta (Suomen Riskienhallintayhdistys 2016d) 

Haavoittuvuus 

Henkilöt 

Omaisuus ja 
keskeytykset 

Talous 

Toiminnan 
organisointi 

Sidosryhmät 

Toiminta-
edellytykset 
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Kuvassa on vain haavoittuvuuden pääalueet, mutta niiden alla on yleensä pienet 

tarkistuslistat, joiden avulla voidaan pureutua tarkemmin riskeihin. (Suomen 

Riskienhallintayhdistys 2016d) 

 

2.4 Riskien arvioiminen 

 

Riskien tunnistamisen jälkeen täytyy arvioida niiden laajuus ja 

seurannaisvaikutukset. Näin riskit saadaan jonkinlaiseen keskinäiseen 

järjestykseen. Arvioinnin avulla yritetään selvittää mitä riskejä on tarpeen 

käsitellä ja mikä on niiden käsittelyn toteuttamisen tärkeysjärjestys. Käytännössä 

arviointi tapahtuu niin, että riskejä tarkastellaan riskilajeittain ja jokaista 

yksittäistä riskiä arvioidaan sen todennäköisyyden ja seurausvaikutuksen mukaan. 

Tässä on syytä käyttää suhteellisen karkeaa asteikkoa ja riskejä voidaan arvioida 

sekä verbaalisesti että numeerisesti. Tärkeintä on, että riskien todennäköisyyksien 

kertaluokkaerot ovat selkeitä. Tällöin mittareina voi olla vuosisata, vuosikymmen, 

vuosi ja kuukausi. (Suominen 2003, s. 43; Suomen Standardisoimisliitto SFS, s. 

42) Esimerkkinä todennäköisyysarvioinnista toimii: 

 

Taulukko 2. Todennäköisyysarviointi (Suominen 2003, s. 44) 

1 Äärimmäisen harvinainen riski Vain kerran 200 vuodessa 

2 Harvinainen riski Kerran 50 vuodessa 

3 Melko harvinainen riski Kerran 10 vuodessa 

4 Melko todennäköinen riski Kerran vuodessa 

5 Erittäin todennäköinen riski Kerran kuukaudessa 

 

Riskien laajuuden arviointiin voidaan vastaavasti käyttää verbaalista asteikkoa tai 

ottaa mukaan myös euromääräiset arvioinnit. Euroissa arvioitaessa voidaan 

arviointi ulottaa lähinnä toiminnan keskeytymisestä ja omaisuuden tuhoutumisesta 

aiheutuviin laskennallisiin kuluihin. (Suominen 2003, s. 44) Seuraavaksi 

esimerkki pienelle yritykselle soveltuvasta luonnehdinnasta, joka pitää paikkansa 

myös vuonna 2016. 
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Taulukko 3. Riskien vaikutuksen arviointi (Suominen 2003, s. 44) 

1 Mitätön vahinko Alle 200 € 

2 Vähäinen vahinko Noin 1 000 €  

3 Tuntuva vahinko Noin 5 000 € 

4 Suuri vahinko Noin 20 000 € 

5 Katastrofivahinko Vähintään 200 000 € 

 

Toisena esimerkkinä konsulttitalo Deloitten käyttämät määritelmät riskien 

todennäköisyyden ja vaikutuksen arvioinnista: 

 

Taulukko 4. Todennäköisyysarviointi 2 (Rask 2014) 

1 Hyvin epätodennäköinen Enintään kerran 100 vuodessa 

2 Epätodennäköinen Enintään kerran 10 vuodessa 

3 Mahdollinen Enintään kerran 3 vuodessa 

4 Todennäköinen Enintään kerran vuodessa 

5 Erittäin todennäköinen Useammin kuin kerran vuodessa 

 

Taulukko 5. Riskien vaikutuksen arviointi 2 (Rask 2014) 

1 Hyvin vähäinen Ei vaikutusta tai hyvin vähäinen 

vaikutus toimintaan 

2 Vähäinen Vaikuttaa toimintaan ja usein 

toistuvana heikentää kilpailukykyä 

3 Kohtalainen Hankaloittaa tavoitteen saavuttamista, 

toiminta estyy osittain tai syntyy 

henkilövahingon vaara 

4 Merkittävä Estää tavoitteen saavuttamisen, 

toiminta keskeytyy tai syntyy 

merkittävä henkilövahingon vaara 

5 Erittäin merkittävä Sietämätön 

 

Riskianalyysi onkin kaikista tärkein riskienhallinnan yksittäinen osa. Se auttaa 

yritystä ennustamaan ja ymmärtämään riskejä, suunnittelemaan riskien hallintaa 
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sekä vähentämään epätietoisuutta. Jokaisen yrityksen riskit ovat erilaisia, joten 

riskien tunnistaminen ja arviointi täytyy tehdä yrityskohtaisesti. Monesti 

päätöksentekotilanteen suurin ongelma on, ettei tiedetä kuinka eri riskejä voisi 

verrata keskenään. (Juvonen et al. 2005, s. 25-26) 

 

Riskiä arvioitaessa laskennallisesti, jätetään usein tapahtumiin liittyvät odotukset 

mittaamatta. Näin ollen riski määritellään monesti vain todennäköisyydestä 

(tapahtumiin liittyvä epävarmuus) ja merkittävyydestä (tapahtumien laajuus ja 

vakavuus) muodostuvaksi:  

 

Riski = Todennäköisyys x Riskin vakavuus (1) 

 

Tätä määritelmää käytetään usein. Esimerkiksi konsulttitalo Deloitte määrittelee 

riskejä näin (Rask 2014). Menetelmässä on kuitenkin yksi iso puute. Sen avulla ei 

voi selkeästi asettaa riskejä tärkeysjärjestykseen ensisijaisen varautumisen 

suhteen. Molemmat tekijät (todennäköisyys ja riskin vakavuus) ovat 

menetelmässä samanarvoisia. Tällöin sama riskitulo tulee harvoin sattuvalle 

katastrofille (todennäköisyys 1 ja vakavuus 5) kuin yrityksen jokapäiväiseen 

arkeen kuuluvalle tapahtumalle (todennäköisyys 5 ja vakavuus 1). (Juvonen et al. 

2005, s. 8-11) 

 

Kehittyneempi laskukaava ottaa huomioon myös riskin merkittävyyden. 

Riskienhallinnassa tulee kiinnittää huomiota ensisijaisesti seurausten 

vakavuuteen. Todennäköisyydetkin kannattaa toki huomioida esimerkiksi 

kilpailukyvyn parantamiseksi (usein toistuvien ja lievien vahinkojen 

vähentäminen), mutta riskienhallinnassa seurausten vakavuus on aina 

merkittävämpää kuin riskin toteutumisen todennäköisyys. Yrityksen toiminnan 

jatkuvuus saattaa olla uhattuna, mikäli merkittävä taloudellinen riski toteutuu. 

Kehittynyt riskin määritelmä on muotoa: 

 

Riski = Todennäköisyys x Riskin vakavuus^2 (2) 
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Tästä saatua tuloa kutsutaan riskiarvoksi. Sen avulla selviää riskit jotka ovat uhka 

yrityksen jatkuvuudelle. (Juvonen et al. 2005, s. 9-10) 

 

2.5 Riskienhallintatoimenpiteiden määrittäminen 

 

Tunnistettuja riskejä voi hallita monella eri tavoin. Ensisijaisesti pitäisi pyrkiä 

estämään vahingon syntyminen tai pienentämään sen seurauksia. Riskin suuruus 

on tärkeää riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi. Mitä suurempi riski on 

kyseessä, sitä tärkeämpää on sen pienentäminen nopeasti ja tehokkaasti. Monesti 

on järkevää suunnitella erilaisia vaihtoehtoja riskin pienentämiseksi eikä vain 

tarttua ensimmäiseen, joka tulee mieleen. Kallein tapa ei aina välttämättä ole 

tehokkain. Toimenpiteen toteuttamisen helppous, aikataulu ja kustannus/hyöty- 

suhde vaikuttavat riskin suuruuden lisäksi siihen, mitä riskejä kannattaa torjua. 

Tyypilliset tavat riskien hallitsemiseen voidaan jakaa neljään alla olevan taulukon 

mukaan. (Suomen Riskienhallintayhdistys 2016b) 

 

Taulukko 6. Tyypilliset riskienhallintatavat (Suomen Riskienhallintayhdistys 

2016b) 

Keino Esimerkkejä 
Riskin välttäminen • Varotaan epämääräisiä kauppakumppaneita 

• Ei lähdetä ajamaan itse liukkaalla kelillä, vaan 
hoidetaan kyyti toisella tapaa. 

Riskin pienentäminen • Tehostetaan vartiointia ja murtosuojausta 
• Otetaan varmuuskopioita 
• Pidetään siivouspäivä 
• Kehitetään työ- ja toimintatapoja 
• Huolehditaan henkilöstön ammattiosaamisesta 
• Valitaan ja koulutetaan varamiehet kaikille 

sairaustapausten varalle 
Riskin siirtäminen • Tehdään luotettavan ja ammattitaitoisen alihankkijan 

kanssa sopimus vaarallisen työn suorittamisesta 
• Siirretään paloriski vakuutusyhtiön kannettavaksi 

Riskin pitäminen • Riskit ovat osa yritystoimintaa. Osa riskeistä 
joudutaan ja kannattaa pitää omalla vastuulla. 
Esimerkiksi sopimuksista tai vakuuttamisesta 
huolimatta osa riskeistä jää usein omalle vastuulle. 
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Riskin välttäminen on yksinkertainen peruskeino, jolla irtaudutaan riskistä 

kokonaan. Sen soveltumista on harkittava tarkkaan, koska sen myötä myös 

yrityksen liiketoimintamahdollisuudet voivat rajoittua. Esimerkiksi voidaan 

päättää, ettei lähdetä ulkomaiden markkinoille ollenkaan. Samalla poistuvat riskit 

ulkomailla toimimisesta mutta myös toiveet yrityksen kasvusta siellä. (Elfvengren 

2014) 

 

Riskin pienentäminen on riskienhallinnan olennaisin osa. Siihen voidaan vaikuttaa 

joko pienentämällä riskin todennäköisyyttä tai seurauksia, eli olisi pyrittävä 

tilanteeseen, että riski toteutuisi mahdollisimman harvoin ja sen seuraukset 

olisivat mahdollisimman vähäiset. Ensisijaisesti kannattaa kuitenkin pyrkiä riskin 

todennäköisyyden pienentämiseen. Esimerkiksi flunssan tarttumista työpaikalla 

voidaan ehkäistä painottamalla riittävää käsihygieniaa ja sen seurauksia toimivalla 

varamiesjärjestelmällä. (Elfvengren 2014) 

 

Riskin siirtämisellä tarkoitetaan riskin siirtoa toiselle osapuolelle. Näin voidaan 

menetellä esimerkiksi kuljetus- ja alihankintasopimusten kanssa. Näihin liittyy 

kyllä usein aina omat riskinsä, esimerkiksi alihankkijan taloudelliset vaikeudet tai 

vilpillinen toiminta. Yleisin riskin siirtotapa on kuitenkin vakuuttaminen. Näin 

saadaan riskin toteutumisen seuraukset siirrettyä ainakin osittain vakuutusyhtiön 

harteille. Riskienhallintatoimenpiteet ovat myös tässä tärkeitä, sillä usein omilla 

toimilla saadaan alennettua vakuutusmaksujen suuruutta. Esimerkkeinä näistä 

toimii logistiikan ulkoistaminen toiselle osapuolelle tai yrityksen toimitilojen 

vakuuttaminen. (Elfvengren 2014) 

 

Osa riskeistä on pakko tai ne kannattaa pitää omalla vastuulla. Varsinkin 

epätodennäköisistä ja vaikutuksiltaan pienistä riskeistä kannattaa huolehtia itse. 

Nämä on kuitenkin hyvä tiedostaa ja pienentää myös niiden todennäköisyyttä. 

(Elfvengren 2014) 

 

Riskienkäsittelytapaa valittaessa kannattaa verrata niiden aiheuttamia 

kustannuksia ja työmäärää niistä saataviin hyötyihin. Tässä tulee myös huomioida 
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lain ja viranomaisten asettamat vaatimukset. Joissakin tapauksissa voi soveltaa 

useaa riskienkäsittelytapaa yhdessä ja yleensä tämä onkin hyödyllistä. Olisi myös 

tärkeää selkeästi yksilöidä, missä tärkeysjärjestyksessä yksittäiset 

riskienkäsittelytoimenpiteet toteutetaan. Toisaalta myös itse riskien käsittely voi 

aiheuttaa uusia riskejä. Toimenpiteiden tuloksettomuus tai epäonnistuminen voi 

olla merkittäväkin riski. Näin ollen riskien seurannan tulee olla osa 

riskienkäsittelysuunnitelmaa, jotta toimenpiteet pysyisivät varmasti vaikuttavina. 

(Suomen Standardisoimisliitto SFS 2011, s. 44) 

 

2.6 Seuranta ja jatkuva kehittäminen 

 

Riskejä olisi syytä tarkkailla ajan kuluessa systemaattisesti ja säännöllisesti, koska 

riskienhallinnan tulee olla jatkuvaa tietoista toimintaa. Usein suurissa yrityksissä 

tämä on arkipäivää, mutta pienemmissä yrityksissä se ei välttämättä onnistu. 

Yrityksen johdon pitäisikin varmistaa, että riskejä hallitaan ja niitä seurataan. 

Toimenpiteille on myös hyvin tärkeää asettaa selkeästi vastuuhenkilöt. Näillä 

menetelmillä varmistetaan, että yritys hallitsee omat riskinsä myös 

tulevaisuudessa. Riskin toteutuminen on tietenkin haitallinen asia yritykselle, 

mutta se antaa myös arvokasta tietoa siitä, kuinka riski on pystytty arvioimaan. 

Näin ollen vastaavanlaisten riskien vakavuus on helpompi arvioida jatkossa. 

(Juvonen et al. 2005,  s. 30; Suomen Standardisoimisliitto SFS 2011, s. 46) 

 

Riskien seurannalla on myös toki tarkoitus arvioida jo tunnistettujen riskien 

todennäköisyyttä ja vakavuutta säännöllisin ajoin. Riskien todennäköisyys ja 

suuruus voivat muuttua ajan kuluessa, joten tällöin on tarpeen arvioida 

riskienhallinnan taso ja käytetyt menetelmät uudelleen. Riskinkantokyky voi 

myös muuttua, joten on tarpeellista miettiä uudelleen myös riskeihin 

varautumista. Samoin kustannustehokkuutta riskienhallinnassa kannattaa seurata. 

(Juvonen et al. 2005, s. 31; Suomen Standardisoimisliitto SFS 2011, s. 46) 

 

Yrityksen kannattaa analysoida riskinsä vähintään kerran vuodessa. Tähän voi 

harkita myös ulkopuolisten riskienhallinnan ammattilaisten käyttämistä, koska 
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usein he pystyvät analysoimaan riskit tarkasti. Vakuutusyhtiöiden edustajat 

pystyvät taas kertomaan kuinka paljon riskeihin varautuminen vakuutuksin tulisi 

maksamaan. (Juvonen et al. 2005, s. 31) 

 

Riskien tarkkailu on mahdollista hoitaa laittamalla pystyyn ryhmä, jonka vastuulla 

riskien tarkkailu on. Monesti työntekijät havaitsevat työtehtäviinsä liittyviä 

epäkohtia ja vaaratilanteita, mutta eivät kuitenkaan raportoi niistä eteenpäin. 

Tällöin olisi erittäin tärkeää luoda järjestelmä, jossa ei etsitä syyllistä vaan syytä. 

Työntekijöitä pitäisikin kannustaa raportoimaan kaikista epäkohdista, joita he 

kohtaavat. Mikäli yrityksen johtamisjärjestelmiin on integroitu riskienhallinnan 

näkökulma, on myös vaaratilanteet pyritty selvittämään ennakkoon. Näillä 

yrityksillä on myös riskienhallinnan kontrolliryhmään koottu henkilöitä yrityksen 

eri tasoilta. (Ilmonen et al. 2010, s. 180; Juvonen et al. 2005, s. 31) 

 

Pienemmällä yrityksellä on isoa yritystä vähäisemmät resurssit riskien 

tarkkailuun. Tällöin on erittäin tärkeää, ettei riskienhallintatyötä unohdeta, koska 

monesti yrityksen riskinkantokyky korreloi suoraan yrityksen koon kanssa. 

Pienemmällä yrityksellä on yksinkertaisesti heikompi riskinkantokyky ja tämän 

takia niillä riskien kontrolloinnin merkitys on suuri. Monesti yrittäjän ja hänen 

perheensä toimeentulo on sidottu yrityksen menestykseen, joten riskienhallinta 

tulisikin nähdä yrityksen ”henkivakuutuksena”. Riskienhallinta tulisi ottaa 

systemaattiseksi toimintatavaksi, vaikka resurssit olisivatkin niukat. (Juvonen et 

al. 2005, s. 31) 

 

Vahinkojen ja poikkeamien kirjaamisen ja analysoinnin tarkoituksena on kehittää 

toimintaa ja näin ollen estää vahinkojen syntymistä. Toteutuneiden vahinkojen 

suhteen oppiminen on erittäin tärkeää. Tavoitteena on siis vähentää ja estää ei-

toivottujen tapahtumien uusiutuminen vahingoista opittujen asioiden myötä. Tämä 

on myös tärkeä riskienhallinnan osa-alue. Vahinkojen ja poikkeamien 

tutkintatuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi toimintatapojen, teknisten 

ratkaisujen ja koulutuksen kehittämisessä. (Ilmonen et al. 2010, s. 180) 
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Tutkintamenettelyn tulisi johtaa oppimiseen ja torjuntatoimenpiteiden 

parantamiseen. Tutkinnan avulla saa usein tietoa vahinkoihin ja poikkeamiin 

johtaneista perussyistä ja näihin vaikuttaneista olosuhteista ja toimintatavoista. 

Usein taustalta voi löytyä esimerkiksi ihmisen, laitteiden ja järjestelmän 

toimintaan liittyviä tekijöitä, mutta myös koulutukseen, työn järjestelyyn ja 

ohjeistukseen liittyviä puutteita.  (Ilmonen et al. 2010, s. 180) 

 

Kaikkea ei kannata oppia kantapään kautta, vaan voi myös seurata omalla alalla 

tapahtuneita vahinkoja ja ottaa oppia niistä. Mikäli vahinko tapahtuu omassa 

yrityksessä, kannattaa tutkinta käynnistää mahdollisimman pian tapahtuman 

jälkeen. Usein vastuussa oleva esimies käynnistää tämän. Tarkoituksena on 

selvittää vahinkoon johtaneet syyt ja löytää tarkoituksenmukaiset toimenpiteet 

vastaavien vahinkojen estämiseksi jatkossa. Kysymyksiä joihin ainakin kannattaa 

etsiä vastauksia ovat: 

• Mitä tapahtui? 

• Miksi tapahtui? 

• Miten korjataan? 

• Kuinka vastaavat tapahtumat voidaan jatkossa estää? (Ilmonen et al. 2010, s. 

180) 

 

Esimerkkejä vahinkojen syistä ovat: 

• Asenne, (johdon) välinpitämättömyys 

• Koulutuksen ja osaamisen puute 

• Tietämättömyys (ei tunnisteta riskejä) 

• Prosessimuutokset joita ei hallita (muutoksen hallinnan puutteet) 

• Hyvien toimintatapojen rapautuminen (Ilmonen et al. 2010, s. 180) 
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2.7 Startup-yrityksen merkittävimmät riskit 

 

Startup-yrityksen alkuvaiheen tavoitteena on yksinkertaisesti selviytyä hengissä. 

Mikäli yrityksellä on tuote mitä markkinat haluavat, niin menestys on kiinni 

riskien tunnistamisesta ja niiden hallinnasta. Alla on neljä neuvoa, kuinka voi 

vähentää startup-yrityksen epäonnistumisen riskiä. (Widjaya 2013) 

 

1. Älä kilpaile ”kuka työskentelee vähiten” pelissä 

Yrittäjän ei kannata keskittyä kehittämään työpanoksensa tuntihintaa ylöspäin. 

Tällöin laadun kanssa tekee helposti kompromisseja, koska ei haluta käyttää liikaa 

aikaa ”tuottamattomaan” toimintaan. Yrittäjä alkaa esimerkiksi vastailemaan 

harvemmin sähköposteihin, koska ne ovat vain aikaa vievää työtä. Näin ollen 

yrittäjä menettää lopulta otteensa toiminnan kehittämiseen oman ajankäytön 

tehostamisen myötä ja se ajaa yrityksen ongelmiin. Tehokkuutta kannattaakin 

parantaa keskittymällä enemmän toiminnan seurauksiin. Mikäli esimerkiksi 

myynti laskee, pitää aikaisemmat myyntikeinot unohtaa ja keksiä tilalle jotain 

uutta. (Widjaya 2013) 

 

2. Valmistaudu aina pahimpaan 

Akira Hirai (Cayanne Consulting firman toimitusjohtaja) toteaa: ”Riski on 

olennainen osa yrittäjyyttä, mutta sen ei pidä päästä yrittäjää suuremmaksi. 

Erinomaiset yrittäjät saavuttavat menestyksen riskien tunnistamisen ja niiden 

hallinnan avulla.” (Hirai 2016) 

 

Menestymisen todennäköisyyttä parantaakseen pitää siis olla tietoinen 

potentiaalisista epäonnistumisen riskeistä ja niiden hallintamenetelmistä. Mikäli 

asiat kuitenkin epäonnistuvat, kannattaa pitää huolta, että varasuunnitelma on 

valmiiksi mietittynä. (Widjaya 2013) 
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3. Toteuta 80/20 sääntö ja ratkaise tuottavuusongelmat rekrytoinnin, 

ulkoistamisen ja delegoinnin kautta 

Monesti yrittäjät ovat monessa mukana, esimerkiksi markkinoinnissa, 

liiketoiminnan kehittämisessä sekä tuotesuunnittelussa. Jossain vaiheessa eteen 

tulee kuitenkin tilanne, jotta kapasiteetti ei enää kaikkeen riitä. Tällöin yrittäjä 

stressaantuu ja hänestä tuntuu, että vuorokauden 24 tuntia ei ole enää tarpeeksi. 

Silloin on tarpeen lopettaa hetkeksi oravanpyörä ja arvioida tilannetta uudelleen. 

(Widjaya 2013) 

 

80/20 sääntö (Pareto Principle) esittää, että 20 prosenttia toiminnasta tuo 80 

prosenttia yrityksen tuloista. Esimerkiksi 80 prosenttia yrityksen voitoista tulee 20 

prosentilta asiakkaita tai 20 prosenttia palveluista tuo 80 prosenttia yrityksen 

myynnistä. Se auttaa arvioimaan, mikä on tärkeää yrityksen selviytymisen 

kannalta. Tällöin täytyy keskittyä niihin 20 prosenttiin, jotka tuovat 80 prosenttia 

yrityksen tuloista. Mikäli toiminta on tärkeää, muttei kuitenkaan suoraan vaikuta 

taloudelliseen tulokseen, kannattaa yrittäjän harkita jonkun palkkaamista asian 

hoitamiseen tai sen ulkoistamista. Tällöin yrittäjä itse voi keskittyä liiketoiminnan 

kasvattamiseen. (Widjaya 2013) 

 

4. Keskitä resurssit myyntiin ja markkinointiin 

Suurin virhe mitä startup-yrittäjät tekevät taloudellisessa pinteessä on, että he 

leikkaavat yrityksen markkinointibudjettia ja lopulta myynnin sekä markkinoinnin 

keinoja. Palveluita on hyvin vaikeaa myydä, jos niistä ei saa sanaa ulos. On 

tietenkin eri asia, jos yrittäjä osaa järkevästi tehostaa markkinointia ja näin ollen 

karsia kuluja. Mikäli sitä ei osaa tehdä, on fiksuinta pitää vahva budjetti 

markkinoinnissa. (Widjaya 2013) 
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3 CASE-YRITYKSEN RISKIEN TUNNISTAMINEN JA ARVIOINTI 

 

Yrityksen toimitusjohtajan kanssa päädyttiin tarkastelemaan riskejä pk-yritykselle 

soveltuvien riskikarttojen kautta. Niitä voidaan hyvin soveltaa myös startup-

yritykselle, tosin on otettava huomioon, ettei riskikarttoja näin pienelle yritykselle 

kannata eikä voi soveltaa yhtä laajasti. Tarkistuslistojen tavoin toimivat riskikartat 

käsiteltiin seuraavien osa-alueiden osalta: 

• haavoittuvuus 

• henkilöriskit 

• liikeriskit 

• sopimukset ja vastuut 

• tuoteriskit 

• tietoriskit 

 

Ympäristö- ja rikosriskejä ei koettu tarpeelliseksi ottaa mukaan tarkempaan 

arviointiin, koska ne eivät koske olennaisesti pientä startup-yritystä. Esimerkki 

riskikartoista löytyy henkilöriskien osalta liitteestä 1. 

 

Riskien tunnistamiseen käytettiin syksyllä 2015 kuusi 1-1,5 tunnin haastattelua 

toimitusjohtajan kanssa, joissa pyrittiin tunnistamaan tarkkaan kaikki yrityksen 

toimintaan vaikuttavat riskit. Tässä vaiheessa ei vielä mietitty tarkempaan riskien 

syitä, riskien vaikuttavuutta tai toimenpiteitä niiden estämiseksi. Tarkoitus oli 

vain kahlata kaikki tarkistuslistojen kohdat läpi ja miettiä, mitkä riskit yritystä 

koskevat. 

 

Riskien tunnistamisen jälkeen oli aika siirtyä riskien tarkempaan arviointiin. 

Kaikki tunnistetut riskit otettiin mukaan Excel- taulukkoon, mutta niistä karsittiin 

merkityksettömimmät tai piilotettiin tulevaisuuden mahdolliset riskit, jolloin 

jäljelle jäi 38 yrityksen kannalta merkityksellistä riskiä. Jäljelle jääneille riskeille 

mietittiin tarkemmin kuvaus, syyt, pahimmat seuraukset ja toimenpiteet. Näiden 

lisäksi arvioitiin riskin todennäköisyys ja sen vaikutus. Tähän käytettiin yhdessä 

toimitusjohtajan kanssa syksyllä 2015 neljä noin 1,5 tunnin haastattelua. Jatkoa 
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varten taulukossa on myös toteutusaikataulu, vastuuhenkilö ja merkintäkohta 

asian hoitamisesta. Syksyllä 2016 arvioitiin riskit uudelleen yrityksen 

toimitusjohtajan kanssa noin 1,5 tunnin haastattelussa. Liitteessä 2 on esimerkki 

Excel- taulukon sisällöstä syksyltä 2016. 

 

Ennen todennäköisyyden ja vaikutuksen arviointia oli tärkeää miettiä tarkkaan 

käytettävät arvosteluasteikot. Teorian esimerkkien mukaan arviointiasteikot 

viilattiin sopivaksi pienelle startup-yritykselle. Muutoksen kohteeksi joutui 

lähinnä todennäköisyysarviointi, koska startup-yritykselle ei kannata miettiä 

todennäköisyyksiä kymmenien vuosien tähtäimellä. Näiden yrityksien 

keskimääräinen elinkaari on lyhyt, joten yli kymmenen vuoden riskit päätettiin 

jättää pois. Arviointi toteutettiin pyöristämällä luvut lähimpään, tai käyttämällä 

myös puolikkaita, mikäli riski sattui sopivasti asteikon väliin. Seuraavaksi 

yritykseen sovelletut arviointiasteikot: 

 

Taulukko 7. Yrityksen riskien todennäköisyysarviointi 

1 Hyvin epätodennäköinen Kerran 10 vuodessa 

2 Epätodennäköinen Kerran 5 vuodessa 

3 Mahdollinen Kerran vuodessa 

4 Todennäköinen Kerran puolessa vuodessa 

5 Erittäin todennäköinen Kerran kuukaudessa 

 

Taulukko 8. Yrityksen riskien vaikutuksien arviointi 

1 Hyvin vähäinen Ei vaikutusta tai hyvin vähäinen vaikutus 

toimintaan 

2 Vähäinen Vaikuttaa toimintaan ja usein toistuvana 

heikentää kilpailukykyä 

3 Kohtalainen Hankaloittaa tavoitteen saavuttamista tai 

toiminta estyy osittain 

4 Merkittävä Estää tavoitteen saavuttamisen tai toiminta 

keskeytyy 

5 Erittäin merkittävä Sietämätön 
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Arviointiasteikon miettimisen jälkeen arvioitiin jokainen riski erikseen. Exceliin 

tehtiin kaksi taulukkoa, joissa ensimmäisessä oli riskiluku normaalisti 

kertolaskuna todennäköisyys * vaikuttavuus. Toisessa käytettiin kehittyneempää 

menetelmää, jossa vaikuttavuus korotettiin potenssiin 2 (todennäköisyys * 

vaikuttavuus^2). Näin pystyttiin vertailemaan kumpi arviointiasteikko antaa 

realistisemman kuvan yrityksen riskeistä. Seuraavaksi merkittävimmät riskit 

molempien menetelmien mukaan syksyllä 2015:  

 

Taulukko 9. Yrityksen merkittävimmät riskit syksyllä 2015 (todennäköisyys * 

vaikuttavuus) 

 Riski Kuvaus Riskiluku 

1 Markkinat (liikeriskit) Myynnin epäonnistuminen 16 

2 Tarjous/sopimus 

(sopimukset ja vastuut) 

Tarjouksen epäonnistuminen 15 

3 Palveluportfolio (tuoteriskit) Epäselvä tarjoama 13,5 

4 Kilpailutilanne (tuoteriskit) Liian kilpaillulle sektorille 

lähteminen 

12,5 

5 Työkyky ja sairastuminen 

(haavoittuvuus) 

Sairaslomat 12 

5 Tuotantokatkokset 

(liikeriskit) 

Ei olisi töitä työntekijöille 12 

5 Palvelu (liikeriskit) Asiakkaat saavat huonoa palvelua 12 

8 Rekrytointi (henkilöriskit) Henkilöä ei löydy tai uusi 

työntekijä osoittautuu 

huonommaksi kuin oletettiin 

10,5 

9 Rahoittajat (haavoittuvuus) Rahan loppuminen kassasta 10 

9 Avainhenkilöt (tietoriskit) Toimitus- ja teknologiajohtajalle 

keskittynyt tietoa liikaa 

10 
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Taulukko 10. Yrityksen merkittävimmät riskit syksyllä 2015 (todennäköisyys * 

vaikuttavuus^2) 

 Riski Kuvaus Riskiluku 

1 Markkinat (liikeriskit) Myynnin epäonnistuminen 64 

2 Rahoittajat (haavoittuvuus) Rahan loppuminen kassasta 50 

3 Tuotantokatkokset 

(liikeriskit) 

Ei olisi töitä työntekijöille 48 

3 Palvelu (liikeriskit) Asiakkaat saavat huonoa palvelua 48 

5 Tarjous/sopimus 

(sopimukset ja vastuut) 

Tarjouksen epäonnistuminen 45 

6 Palveluportfolio 

(tuoteriskit) 

Epäselvä tarjoama 40,5 

7 Avainhenkilöt (tietoriskit) Toimitusjohtajalle ja 

teknologiajohtajalle keskittynyt 

tietoa liikaa 

40 

8 Rekrytointi (henkilöriskit) Henkilöä ei löydy tai uusi 

työntekijä osoittautuu 

huonommaksi kuin oletettiin 

36,75 

9 Työkyky ja sairastuminen 

(haavoittuvuus) 

Sairaslomat 36 

10 Työpaikanvaihto 

(haavoittuvuus) 

Henkilö vaihtaa työpaikkaa 32 

10 Työsuhteiden päättyminen 

(henkilöriskit) 

Työntekijä lähtee yrityksestä 32 

10 Projektiliiketoiminnan 

asiakkaat ja käyttäjät 

(tuoteriskit) 

Tuotteen epäonnistuminen 32 

 

Taulukoista huomataan, että ne ovat hyvin samankaltaisia. Lähes samat riskit 

päätyivät molemmissa merkittävimpien riskien joukkoon, mutta järjestys vaihtelee 

jonkin verran. Vastaavasti syksyllä 2016 riskit näyttivät seuraavilta: 
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Taulukko 11. Yrityksen merkittävimmät riskit syksyllä 2016 (todennäköisyys * 

vaikuttavuus) 

 Riski Kuvaus Riskiluku 
1 Kassavirta (liikeriskit) Kassan loppuminen 20 
2 Rekrytointi (henkilöriskit) Henkilöä ei löydy tai uusi työntekijä 

osoittautuu huonoksi 
16 

2 Työsuhteiden päättyminen 
(henkilöriskit) 

Työntekijä lähtee yrityksestä 16 

2 Työpaineet (liikeriskit) Liialliset työpaineet 16 
2 Markkinat (liikeriskit) Myynnin epäonnistuminen 16 
2 Laadunvarmistus (tuoteriskit) Viallisen tuotteen toimittaminen 

asiakkaalle 
16 

7 Työkyky ja sairastuminen 
(haavoittuvuus) 

Sairaslomat 15 

8 Tarjous/sopimus (sopimukset 
ja vastuut) 

Tarjouksen epäonnistuminen 14 

9 Palkkausperiaatteet 
(henkilöriskit) 

Työntekijät kokevat, ettei palkkaus 
tarpeeksi iso tai reilu 

12 

9 Tuotantokatkokset (liikeriskit) Ei olisi töitä työntekijöille 12 
9 Projektiliiketoiminnan 

hinnoittelu (liikeriskit) 
Hinnoittelun epäonnistuminen 12 

 

Taulukko 12. Yrityksen merkittävimmät riskit syksyllä 2016 (todennäköisyys * 

vaikuttavuus^2) 

 Riski Kuvaus Riskiluku 
1 Kassavirta (liikeriskit) Kassan loppuminen 100 
2 Rekrytointi (henkilöriskit) Henkilöä ei löydy tai uusi työntekijä 

osoittautuu huonoksi 
64 

2 Työsuhteiden päättyminen 
(henkilöriskit) 

Työntekijä lähtee yrityksestä 64 

2 Työpaineet (liikeriskit) Liialliset työpaineet 64 
2 Markkinat (liikeriskit) Myynnin epäonnistuminen 64 
2 Laadunvarmistus (tuoteriskit) Viallisen tuotteen toimittaminen 

asiakkaalle 
64 

7 Rahoittajat (haavoittuvuus) Rahan loppuminen kassasta 50 
8 Tarjous/sopimus (sopimukset 

ja vastuut) 
Tarjouksen epäonnistuminen 49 

9 Tuotantokatkokset (liikeriskit) Ei olisi töitä työntekijöille 48 
9 Palvelu (liikeriskit) Asiakkaat saavat huonoa palvelua 48 
9 Projektiliiketoiminnan 

hinnoittelu (liikeriskit) 
Hinnoittelun epäonnistuminen 48 
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Tällä kertaa riskien arviointi molemmilla menetelmillä näytti vieläkin 

samankaltaisemmalta, ensimmäiset kuusi riskiä (sijat 1 ja 2) ovat identtiset.  

Lopuissakin riskeissä on vain pientä vaihtelua.  

 

Yhdessä yrityksen toimitusjohtajan kanssa todettiin, että riskien arvioinnin 

kehittyneempi menetelmä (vaikutuksen kertominen potenssiin kaksi) ilmentää 

yrityksen riskejä paremmin. Seuraavissa luvuissa käydään tarkemmin läpi 

markkinat, palvelu, tarjous ja kassavirta. Yrityksen toimitusjohtajan kanssa 

päätettiin, että näihin riskeihin kannattaa keskittyä työssä paremmin.  

 

Lyhyesti perusteltuna näiden riskien valinnalle toimi: yrityksen pitää hengissä sen 

kassavirta, joka tulee markkinoilta. Hyvä palvelu tukee sekä kassavirtaa että 

markkinoita. Oikein tehdyt tarjoukset taas varmistavat ja maksimoivat 

kassavirran. Mikäli riskejä ottaisi mukaan enemmän kuin neljä, tulisi arviointi 

tehtyä hyvin suppeasti. Jokaista riskiä voisi myös käsitellä paljon laajemmin, 

mutta mukaan haluttiin kuitenkin useampi riski joiden käsittelystä olisi yritykselle 

hyötyä.  

 

Jokaiselle riskille, mikä päätettiin olla käsittelemättä, löytyi perustelu. Esimerkiksi 

rahoittajat jätettiin pois, koska yrityksen tulee pyöriä tulorahoituksella. Yritys 

tekee pääosin projektiliiketoimintaa ja omia sovelluksia kehitetään vain, jos jää 

ylimääräistä rahaa. Näin ollen rahoittajilla ei ole niin suurta merkitystä tällä 

hetkellä, mutta tulevaisuudessa riskin merkitys tulee kasvamaan. Toisena  

esimerkkinä voidaan ottaa tuotantokatkokset. Niitä ei koettu tarpeelliseksi 

käsitellä, koska niiden aikana yritys voi tehdä omia projekteja.  

 

Syksyllä 2016 työ oli jo sen verran pitkälle edennyt, ettei uutta riskienarviointia 

voinut enää kovin tarkkaan huomioida. Siitä päätettiin kuitenkin ottaa 

ensimmäiseksi sijoittunut kassavirta mukaan. Tosin kolme muutakin käsiteltävää 

riskiä löytyi merkittävimpien riskien joukosta myös syksyllä 2016. Taulukossa 13 

on vielä vertailu riskeistä syksyn 2015 ja 2016 välillä. 
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Taulukko 13. Yrityksen merkittävimpien riskien vertailu syksyltä 2015 ja 2016 

(todennäköisyys * vaikuttavuus⌃2) 

 Riski 2015 Riskiluku  Riski 2016 Riskiluku 

1 Markkinat 64 1 Kassavirta 100 

2 Rahoittajat 50 2 Rekrytointi 64 

3 Tuotantokatkokset 48 2 Työsuhteiden 

päättyminen 

64 

3 Palvelu 48 2 Työpaineet 64 

5 Tarjous/sopimus 45 2 Markkinat 64 

6 Palveluportfolio 40,5 2 Laadunvarmistus 64 

7 Avainhenkilöt 40 7 Rahoittajat 50 

8 Rekrytointi 36,75 8 Tarjous/sopimus 49 

9 Työkyky ja 

sairastuminen 

36 9 Tuotantokatkokset 48 

10 Työpaikanvaihto 32 9 Palvelu 48 

10 Työsuhteiden 

päättyminen 

32 9 Hinnoittelu 48 

10 Asiakkaat ja käyttäjät 32    

 

Taulukossa näkyy tummennettuina riskit, jotka löytyvät molemmista analyyseistä. 

Siitä nähdään myös, että moni henkilöriski on mahtunut mukaan. Tämä korostuu 

etenkin syksyn 2016 analyysissä, kun moni niistä sijoittuu luettelon kärkipäähän. 

Näitä ei kuitenkaan koettu tarpeelliseksi ottaa tähän työhön mukaan, koska 

esimerkiksi rekrytointi yksistään olisi jo niin laaja kokonaisuus, että pelkästään 

siitä saisi tehtyä lopputyön. Yritys on myös teettämässä omaa diplomityötä 

henkilöstöjohtamisesta, joten siinä myös rekrytointi tulee käsiteltyä tarkemmin. 

Seuraavaksi kerrotaan markkinoiden, palvelun, tarjouksen ja kassavirran 

teorioista, joiden avulla lähdetään yrityksen riskejä ratkomaan myöhemmin. 
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4 MARKKINAT 

 

Tässä luvussa kerrotaan ensin palveluiden tuotteistamisesta ja esitellään kuinka 

hyvällä tuotteistamisella voi erottua muiden yritysten joukosta. Tämän jälkeen 

seuraa esimerkki Sampo Pankin mallikkaasta tuotteistamisesta, joka on ollut yksi 

Suomen pankkihistorian tuottoisimmista markkinointioperaatioista. Lopuksi 

keskitytään lyhyesti myyntiin. 

 

4.1 Palveluiden tuotteistaminen 

 

Tuotekehityksen voi määritellä olevan prosessi, jolla yritetään saada uusia 

tuotteita tai niiden parannuksia markkinoille. Tuotteistaminen on taas 

tuotekehittelyä, jonka taustalla on asiakkaalle räätälöity tuote tai palvelu. Monesti 

tuotteistamisesta puhutaankin tuotepakettien yhteydessä, joihin voi sisältyä itse 

tuote tai palvelu ja siihen sisältyvä tuki. Tuotteistamista voidaan käyttää 

käsitteenä, kun palvelusta kehitetään selkeitä palvelukokonaisuuksia tai -

prosesseja. (Raatikainen 2008, s. 64) 

 

Tuotekehitysprosessissa kerätään tietoa, jolla tuote voidaan saada vastaamaan 

asiakkaan tarpeita ja kehitettyä tuotantokelpoiseksi. Tuotteistamisen avulla 

muodostetaan taas realistinen kuva oikeasta hinta-laatusuhteesta sekä osista, joista 

tuote rakentuu. Näiden avulla on tarkoitus arvioida, onko tuote tai palvelu 

markkinakelpoinen. Tuote voi olla erimerkiksi tavaratuote (lenkkikengät, 

ripsiväri), palvelutuote (hiustenleikkuu, siivous) tai tietoa (asiantuntijaosaaminen, 

konsulttipalvelu). (Raatikainen 2008, s. 64) 

 

Tuotteiden myyntitapahtumaan linkittyy aina jonkinnäköistä palvelua. Monet 

asiakkaat odottavatkin, että yritys tarjoaisi myös itse tuotteen lisäksi erilaisia tuki- 

ja huoltopalveluja. Toiset yritykset myyvät taas pelkkiä palveluja. Tuotteistettuja 

palveluja on näissä molemmissa tapauksissa kuitenkin helpompi myydä. 

(Nokkonen-Pirttilampi 2014, s. 34) 
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”Palvelujen tuotteistaminen on osaamisen paketointia kokonaisuudeksi, jolla on 

nimi ja identiteetti samaan tapaan kuin konkreettisilla tuotteilla. Myyjä osaa 

kertoa asiakkaalle tarkasti, mihin palvelu on tarkoitettu, mitä se sisältää ja 

paljonko se maksaa.” (Nokkonen-Pirttilampi 2014, s. 34). Tuotteistaminen voi 

kuitenkin tarkoittaa eri asioita eri tilanteissa. Näin ollen siihen ei ole olemassa 

vain yhtä ainoaa tapaa, vaan se riippuu palvelutuotteen käyttötarkoituksesta ja 

markkinapotentiaalista. Asiakasta ja hänen tarpeitaan on pidettävä lähtökohtana, 

vaikka tuotteistamisprosessi olisikin ketterä ja kevyt. (Nokkonen-Pirttilampi 2014, 

s. 34) 

 

Asiakkaiden todelliset tarpeet toimivat tuotteistamisen pohjana. Palvelun tai 

tuotteen täytyy ratkaista jokin asiakkaan ongelma. Mikäli tuotteistamisen pohjaksi 

ottaa jonkun kuvitellun ongelman tai oletuksen asiakkaiden tarpeista, voi 

lopputuloksena olla tuote jota kukaan ei osta. Asiakkaiden kanssa kannattaa siis 

keskustella ja olla perillä heidän arjestaan, mikäli haluaa vastata heidän 

tarpeisiinsa. (Nokkonen-Pirttilampi 2014, s. 35) 

 

Tuotteistamisen ideana on hallita oman tuotteen koostumus sekä maksimoida 

asiakkaalle tarjottava hyöty. Esimerkiksi matkailualalla moni palvelupaketti 

koostuu useasta palasesta, joita voivat tarjota eri yritykset yhteistyössä keskenään. 

Tuotteistamisprosessi sisältää seuraavat osaprosessit, jotka etenevät välillä 

rinnakkain: 

1. tuoteaihio (idea tuotteeksi tai palveluksi) 

2. määritellään asiakasryhmä (kuka ostaa) 

3. asiakkaan tarve tai hyöty 

4. rakennetaan tuote tai palvelu (tuotteen kerrokset) 

5. prototyyppi ja testaukset sekä tuotekortin rakentaminen 

6. hinnoittelu (mitä asiakas on valmis maksamaan) 

7. rakennetaan jakelukanava 

8. markkinointi 

9. brändi. (Raatikainen 2008, s. 65) 
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Tuotteistamisessa on myös tärkeää vastata heti aluksi kolmeen seuraavaan 

kysymykseen: 

• Kuinka erottua kilpailijoista niin, että asiakkaan on helppo ostaa juuri 

sinun palvelusi? 

• Miten paketoit palvelusi asiakkaan elämää helpottaviksi ratkaisuiksi? 

• Kuinka poistaa asiakkaalta riskin tunne, joka estää häntä ostamasta? 

(Parantainen 2007, s. 39) 

 

Aina on helpompaa markkinoida ja myydä hyvin tuotteistettua tuotetta tai 

palvelua. Tuotteistusprosessin aikana tulee nimittäin mietittyä tarkkaan 

esimerkiksi asiakkaan saamaa hyötyä, hinnoittelua, kohderyhmää ja eroa 

kilpailijoihin. Tuotteistusprosessi kannattaa kirjoittaa tarkkaan ylös, jottei 

esimerkiksi tuotteistajan työpaikan vaihtaminen haittaisi yrityksen toimintaa. 

Dokumentoinnista on myös paljon hyötyä markkinointiin sekä myyntiin, mutta 

myös palvelutuotteen jatkokehittämiseen. Työntekijöiden perehdyttäminen on 

myös helpompaa, eikä palvelun yksityiskohdat pääse unohtumaan ajan kuluessa. 

(Nokkonen-Pirttilampi 2014, s. 35-36) 

 

Monella alalla palvelut ovat asiakkaan näkökulmasta samanlaisia. Juuri näissä 

tapauksissa tuotteistamisesta on erityisen paljon hyötyä. Ostopäätös tehdään 

kuitenkin lopulta tunteen avulla, vaikka sitä toki mielellään perustellaan 

järkisyillä. Monesti vain hinta erottaa palvelut toisistaan ja näissä tapauksissa 

asiakas valitsee halvimman. Näin ollen yritys voi erottua edukseen mallikkaalla 

tuotteistamisella, hyvällä markkinoinnilla ja ylivertaisella asiakaskokemuksella. 

Asiakkaan näkökulmasta kannattaakin selvittää seuraavat asiat (Nokkonen-

Pirttilampi 2014, s. 36) (Raatikainen 2008, s. 66): 

• Mihin asiakas tarvitsee yrityksen uutta tuotetta tai palvelua? 

• Kuinka asiakas tyydyttää tämän tarpeen tällä hetkellä? Mistä vastaava 

tuote tai palvelu tällä hetkellä hankitaan? 

• Mihin suuntaan tarpeet tulevat kehittymään? 

• Mitä lisäarvoa asiakas saa ostamalla tuotteen? 

• Mistä asiakas haluaa ostaa tuotteen? 
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• Kuka vastaa lopullisesta ostopäätöksestä? 

• Onko tuotteelle olemassa pysyviä markkinoita ja ostouskollisuutta? 

• Onko mahdollista teettää markkinointitutkimus, mikäli tietoa ei saa 

muuten selville?  

 

Monesti huonosti tuotteistetut palvelut voidaan tunnistaa jo muutaman 

peruskysymyksen avulla: 

 

Taulukko 14. Huonosti tuotteistettu palvelu (Parantainen 2007, s. 25)  

Mitä palvelu 

maksaa? 

Et ole todennäköisesti tuotteistanut palveluasi, mikäli et 

osaa vastata tähän kysymykseen nopeasti. Palvelulla ei 

toki tarvitse olla vain yhtä ainoaa hintaa, mutta se pitäisi 

pystyä ilmoittamaan jollain perusteella välittömästi. 

Muussa tapauksessa asiantuntijat joutuvat lahjoittamaan 

työtä alihintaan ja kate on aina vaarassa. 

Mitä palveluun 

kuuluu? 

Mikäli keksit palvelun sisällön aina myyntitilanteessa, on 

selvää, että palvelusi hyötyjä tai ominaisuuksia on vaikea 

laittaa kotisivuille tai esitteisiin. Tällöin myös myyntikate 

määräytyy satunnaisesti. 

Kuka tästä 

palvelusta vastaa? 

Ominaispiirre tuotteistamattomassa palvelussa on, ettei 

kukaan tiedä, kenen vastuulla palvelun hinnoittaminen ja 

kehittäminen on. Lopputulos ei voi tällöin olla 

kummoinen. 

 

Tuotteistamisen tärkeimpiä tehtäviä on tehdä ostamisesta mahdollisemman 

helppoa. Jokainen on varmasti kohdannut myyjiä, joilta on mahdotonta ostaa 

mitään. Asiantuntijapalvelun ostaminen on vaikeaa seuraavista syistä johtuen: 

• Ostajan on mahdotonta erottaa yrityksiä toisistaan, koska kaikki sanovat 

olevansa ammattitaitoisia, luotettavia ja laadukkaita. Tällöin hän 

mieluummin lykkää ostopäätöstään. 
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• Palvelut ovat hajallaan. Moni voisi varmasti jättää lähtemättä 

lomamatkalle, mikäli joutuisi itse varaamaan erikseen lennot, ateriat, 

matkatavaroiden kuljetukset, hotellin ja aktiviteetit.  

• Palvelu on aineetonta. Tuotetta voi aina silmäillä ja kokeilla, mutta 

palvelua on hankala kokeilla etukäteen. Tämän ostaja mieltää riskinä. 

(Parantainen 2007, 38-39) 

 

Yritykset kertovat itsestään kotisivuillaan itsestäänselvyyksillä, jotka eivät erotu 

kilpailijoista millään tavalla. Tyypillisiä laatusanoja ovat esimerkiksi: 

• luotettava 

• nuorekas 

• edelläkävijä 

• kansainvälinen 

• asiakaslähtöinen. (Parantainen 2007, s. 39-40) 

 

Ei ole siis järkevää käyttää kyseisiä määreitä, mikäli mikään toinen yritys ei kerro 

päinvastaista. Yritykset eivät yksinkertaisesti käytä itsestään termejä: 

epäluotettava, kalkkeutunut, tumpelo, nurkkakuntainen tai itsekeskeinen. Tämän 

takia myös ensimmäisen listan laatusanojen informaatioarvo on nolla. Ne ovat 

itsestäänselvyyksiä joita ei ole järkeä edes mainita. (Parantainen 2007, s. 40-41) 

 

Yritysten enemmistö haaskaa asiakkaiden aikaa ja vähättelee heidän älyään. 

Lopulta ostajaehdokkaan on mahdoton valita, kuka tarjoaisi hänelle sopivinta 

palvelua ja jättää mieluummin kaupat tekemättä. Tärkeintä palvelussa olisi olla 

edes joitain kilpailevista tuotteista erottuvia piirteitä. Ei kannata keskittyä 

kertomaan asiakkaalle kuinka hyvä on. Jokainen on mielestään oman alansa 

ykkönen. Kannattaa kertoa mieluummin, mitä sellaista lupaa, joihin kilpailijat 

eivät pysty. Osoita palvelulla selkeästi, kenelle se on tarkoitettu ja minkä 

mahdollisen ongelman se ratkaisee. Yrityksen olisi myös selvitettävä, että idealla 

on todella kysyntää ja että se on kannattavaa: 

• Minkälaiset ovat yrityksen mahdollisuudet markkinoilla ja mahtuuko se 

kilpailutilanteeseen? 
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• Minkälainen on tyypillinen asiakas? Löytyykö useampaa erilaista 

asiakaskohderyhmää? 

• Minkä verran asiakkaita on? 

• Kuinka paljon he ovat valmiita käyttämään rahaa? 

• Kuinka usein tuotteita ostetaan? 

• Miten asiakkaat voidaan tavoittaa? 

• Mikä on toimialan taloudellisen kehityksen tulevaisuuden ennuste? 

(Parantainen 2007, s.41) (Raatikainen 2008, s. 67) 

 

Asiakkaan on helpompi päätyä kauppoihin, mikäli hän ymmärtää, kuinka paljon 

rahaa ratkaisu säästää. Tämän tueksi kannattaa esittää laskelma (esimerkki löytyy 

alta). Sen ei tarvitse osua eurolleen kohdalleen, vaan tärkeämpää että se osoittaa: 

• mistä säästöt tai tuotot tulevat 

• lähtötiedot ovat realistisia 

• että lopputulos on merkittävämpi kuin aluksi uskoisi. (Parantainen 2007, s. 

67) 

 

Taulukko 15. Esimerkki ohjelmistomyyjän tuottolaskelmasta (Parantainen 2007, 

s. 67) 

Yrityksessä ohjelmiston käyttäjiä 950 henkeä 

Ohjelmiston avulla säästyvä aika 1 minuutti/työpäivä 

Työntekijän keskipalkka 2600 euroa/kk 

Palkan sivukulut 30 prosenttia 

Vuodessa työpäiviä 210 kpl 

Päivässä työtunteja 7,5 kpl 

Työtunnin kustannus 25,75 euroa 

Säästetty aika 3 325 tuntia/vuosi 

Säästetty raha 85 618,75 euroa 

Ohjelmiston veroton hinta 19 500 euroa vuodessa 

Investoinnin tuotto 339 % vuodessa 

Investoinnin takaisinmaksuaika 48 työpäivää 

Säästö ensimmäisen vuoden aikana 66 000 euroa 
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Tuotteistamisen yhteydessä kannattaa harkita vahvan lupauksen antamista. 

Tunnusmerkkejä kunnolliselle lupaukselle ovat: 

1. Asiakas tulee uteliaaksi ja voi vaikuttaa jopa epäuskoiselta 

2. Voidaan helposti mitata 

3. Erottuu kilpailijoista 

4. Houkuttaa ostamaan (Parantainen 2007, s.73) 

 

Lupauksen tulisi siis saada asiakas yhtä aikaa uteliaaksi ja epäuskoiseksi. Tällöin 

yritys voi lyödä kilpailijansa ja antaa työntekijöilleen haasteita. Hyvän lupauksen 

tulisi olla myös helposti mitattavissa, jotta asiakas tietää onnistuiko lupaus.  

Copterlinen ”18 minuuttia Tallinnaan” oli erinomainen esimerkki lupauksesta, 

joka oli helppo mitata. Se myös kertoi selvästi miksi asiakkaan pitäisi maksaa 

enemmän yhtiön palvelusta. (Parantainen 2007, s. 73-74) 

 

Hyvälle lupauksella ominaista on myös sen ainutlaatuisuus. Sen pitää erottua 

kilpailijoista. Ideaalitilanteessa mikään muu yritys ei tähän lupaukseen pystyisi, 

vaikka haluaisikin. Copterlinen esimerkissä laiva- tai lentoyhtiöt eivät pystyneet 

samaan.  (Parantainen 2007, s. 74) 

 

Monet ajattelevat, ettei lupauksia kannata tehdä, koska ne saattaa joutua 

pettämään ja päätyä asiasta vastuuseen. Lupauksen pettäminen ei ole kuitenkaan 

tekosyy olla antamatta lupauksia. Kukaan ei pysty pitämään kaikkia lupauksiaan 

aina. Siksi kannattaakin miettiä jo etukäteen, kuinka toimia, mikäli ei pystykään 

suoriutumaan lupauksestaan. Tällöin voi jopa kääntää tilanteen itselleen eduksi. 

Mikäli asiakkaan pettymyksen korvaa ruhtinaallisesti, voi satunnaisista 

asiakkaista saada hyvinkin uskollisia. (Parantainen 2007, s. 75-76) 

 

4.2 Sampo Pankin kampanja 

 

Esimerkki mallikkaasta tuotteistamisesta on Sampo Pankin Asuntolainapäätös 

tunnissa kampanja vuodelta 2005. Se saattaa olla yhä yksi Suomen 

pankkihistorian tuottoisimmista markkinointioperaatioista. Sampo-pankki kasvatti 
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asuntolainapottiaan miljardilla eurolla vuodessa ja laittoi markkinat uusjakoon. 

Pankki tuplasi markkinaosuutensa lähes neljännekseen uusista asuntolainoista. Se 

on hyvin harvinaista bisneksessä, jossa normaalisti kilpaillaan prosentin osienkin 

markkinaosuuksista. (Parantainen 2016; Parantainen 2007, s. 44-46; Turun 

Sanomat 2005) 

 

Tarkemmin Sampo pankki lupasi asiakkaalleen lainapäätöksen tunnin sisällä siitä, 

kun lainaneuvottelu oli päättynyt ja asiakkaalta oli saatu kaikki tarpeelliset tiedot. 

Lupaukseen oli toki laitettu takaportti. Mikäli asiakas ei saa päätöstä tunnissa, saa 

ensimmäisen vuoden ilman koron marginaalia. Lainaa ei toki automaattisesti 

luvattu, vain lainapäätös, joka saattoi olla myös kielteinen. (Turun Sanomat 2015) 

 

Kampanjasta voi nostaa muutaman asian esille: 

• Se osoittaa, ettei kunnollisen lupauksen tarvitse olla mitään monimutkaista 

• Palvelu toimii hyvin sisäänheittotuotteena, vaikkei itse asuntolainabisnes 

olisikaan tuottavaa 

• Itse lupaus on niin vetävä, ettei asiakas välttämättä mieti oliko asuntolaina 

välttämättä kaikista edullisin (Parantainen 2016) 

 

Kuitenkin oleellisempaa on se, mitä Sampo-pankin ei tarvinnut sanoa. Perinteiset 

pankkiirit ja konsultit olisivat voineet istua kuukausikaupalla miettimässä pankin 

uutta strategiaa ja tulla seuraavaan tulokseen: ”Olemme toimialamme laadukkain, 

luotettavin ja innovatiivisin toimija. Lisäksi olemme kasvava, asiakaslähtöinen ja 

monipuolinen tulevaisuuden finanssitavaratalo”. Jokainen voi ymmärtää, ettei 

kyseisellä viestillä ole asiakkaan kannalta juurikaan merkitystä. Työntekijät 

olisivat todennäköisesti ajatelleet, että kuulostaapa hienolta – tai oikeastaan 

tylsältä. Työnteko olisi kuitenkin jatkunut samaan malliin kuin aiemminkin. 

(Parantainen 2016) 

 

Sampo-pankin lanseerauksen jälkeen jokainen potentiaalinen asiakas ymmärsi, 

että pankki oli nopea ja ripeä. Lisäksi sillä oli asennetta ja itsevarmuutta. Se teki 

asioita tavalla, johon yksikään kilpailija ei pystynyt. Iskulause aiheutti myös 
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vipinää yrityksen omassa organisaatiossa. Moni epäili, että johto kerjäsi verta 

nenästään. Ei kuitenkaan mennyt kauaa, kun lupaus oli mahdollista pitää. 

(Parantainen 2016) 

 

Seuraava kahden virkkeen vertailu kiteyttää hyvin, mistä oli siis kyse: 

1. Sampo-pankki on nopea 

2. Meiltä saat asuntolainapäätöksen tunnissa. (Parantainen 2016) 

 

Ensimmäinen vaihtoehto on perinteinen malli ja hyödytöntä henkseleiden 

paukuttelua, koska ei mikään kilpaileva pankki julista olevansa hidas. Toinen 

vaihtoehto muokkasi taas asiakkaiden mielikuvia välittömästi. Lupauksen tarve 

oli todellinen ja konkreettinen. Pankin ei erikseen tarvinnut kehua itseään. 

(Parantainen 2016) 

 

Tämän takia jokainen yritys hyötyisi edustavasta sisäänheittotuotteesta. Tuotteen 

lupauksen tulee viestiä asiakkaalle jotain, minkä yritys osaa erityisen hyvin. 

Strategiat, jotka halventavat asiakkaan älyä, on syytä jättää kilpailijoille. 

(Parantainen 2016) 

 

4.3 Myynti 

 

Tasokas myynti perustuu toimivaksi todettuun myyntiprosessin noudattamiseen. 

On tärkeää edetä tavoitetta kohden asteittain välttääkseen sudenkuopat, joihin 

monet myyjät sortuvat. (Vuorio 2008, s. 40) 

 

”Pahimmillaan myynti on seuraavanlainen monologi. Myyjä esittelee itsensä, 

siirtyy tarjoukseen ja tuotteen kehumiseen; ja olettaa että kauppa syntyy tällä 

tavoin. Tämä toiminta ei ole vaikuttamiseen perustuvaa myymistä. Tällöin 

myydään vain tuotetta tai tarjousta, kuten hyvin suuri osa myyjistä toimii.” 

(Vuorio 2008, s. 40) 
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On tärkeää, että myynnin eri portaat käydään läpi oikeassa järjestyksessä. 

Tietenkään mikään myyntitaktiikka ei tehoa kaikkiin asiakkaisiin, mutta 

seuraavan 6-portaisen mallin on todettu toimivan asiakkaiden enemmistöön. 

Myynnin portaat noudattavat myös AIDA-mallia, joka on monille markkinointi-

ihmisille tuttu. (Vuorio 2008, s. 40-41) 

 

Taulukko 16. AIDA (Vuorio 2008, s. 41) 

A Attention Huomion herättäminen 

I Interest Innostuksen herättäminen 

D Desire Ostohalun nostattaminen 

A Action Toiminnan aikaansaaminen 

 

 
Kuva 3. Myynnin portaat (Vuorio 2008, s. 42) 

 

Seitsemäntenä portaana on idea, joka kulkee myyntitapahtuman kaikissa vaiheissa 

mukana vähintään kartoituksesta eteenpäin. Monesti aloitteleva myyjä loikkaa 

suoraan ensimmäisestä (esittely) portaasta viidenteen (tarjous). Näin ollen asiakas 

hallitsee prosessia ja ohjaa toimintaa. Tilanteen pitäisi kuitenkin olla myyjän 

hallussa. (Vuorio 2008, s. 41-43) 

 

• Kerrotaan kuka ja mistä 
• Asiakkaan huomion herättäminen 1. Esittely 

• Aihealueen kertominen 
• Kiinnostuksen lisääminen 2. Silta 
• Asiakkaasta olennaisen tiedon selvittäminen 
• Kartoitus on uusasiakashankinnassa välttämätöntä ja 
vanhoille asiakkaille suositeltavaa 

3. Kartoitus 
• Usein pidetty myyntitapahtuman tärkeimpänä vaiheena, 
ei kuitenkaan ratkaise kauppaa niin usein kuin luullaan 

• Ostohalun nostattaminen 
4. Tuote-esittely 

• Ostohalun nostattaminen 
• Toiminnan aikaansaaminen 
• Kaupan päätös 

5. Tarjous 

• Myyntiehtojen kertaaminen asiakkaalle. Tärkeintä, että 
asiakas ymmärtää kaupan syntyneen ja mitä hän hyötyy. 6. Kertaus 
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Menestyvä yritys muistuttaa paljon huippumyyjää. Molemmilta luontuu 

asiakkaiden kuunteleminen ja molemmat ovat erinomaisia vastaamaan näiden 

tarpeisiin. (Harma 2015, s. 10) 

 

Huippumyyjät korostavat kykyä kuunnella asiakasta. Se on ehkä oleellisin piirre, 

jota myyjien tulisi vaalia. Koko ajan äänessä olevan myyjän on vaikea saada 

selville asiakkaiden tarpeita ja tarjota heille oikeaa ratkaisua. Varsinkin 

tarvekartoituksessa tulisi etenkin asiakasta kuunnella tarkasti.  (Harma 2015, s. 

18) 

 

Nykyään huippumyyjät ovat useimmiten ratkaisukeskeisiä. Näillä myyjillä tulee 

olla halua ja osaamista ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa sekä taitoa sovittaa 

oman yrityksen tarjoama siihen. Parhaimmalla ratkaisulla autetaan asiakasta 

menestymään ja tämän myötä saadaan hyviä referenssejä sekä lisämyyntiä. Välillä 

kannattaa myös haastaa asiakasta, jos tämä koetaan hänen edukseen. Esimerkiksi 

miljardimyyjä Martin Saarikangas (laivojen myynti) on voinut sanoa asiakkailleen 

”I think you are right, but you could do it in a different way”. (Harma 2015, s. 19-

20) 

 

Hyvän myyjän ominaisuuksia ovat seuraavat: 

1. Ahkeruus. Ilman tätä on vaikea kehittyä huippumyyjäksi. 

2. Motivaatio. Monesti motivaatioon vaikuttaa raha, mutta sen avulla ei 

kuitenkaan työtä jaksa pitkään tehdä. Luotettava työnantaja, miellyttävä 

työyhteisö ja hyvä tuote auttavat pitämään myyjän talossa pidempään.  

3. Taito ja myyntitekniikka. Asiakkaan mielenkiinnon herättäminen, 

kuunteleva asenne, asiakkaiden tarpeiden kartoittaminen, tuotetuntemus ja 

päätöksentekoon vaikuttaminen ovat hyvän myyjän piirteitä. Niitä ovat 

myös luottamuksen herättäminen ja se, että asiakas kokee hänestä 

välitettävän.  

4. Itsehillintä. Suunnitelmassa kannattaa pysyä ja myyntitapahtumassa edetä 

kohti tavoitetta. Asiakkaalle tulee myös antaa tilaa oikeassa paikassa. 
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5. Asiakkaan arvostaminen. Ihmiset ovat erilaisia, he motivoituvat ja 

toimivat eri tavoin. (Vuorio 2008, s. 111) 

 

Tarmokas myyjä voi soittaa päivässä 100 puhelua ja saada 40 laadukasta 

keskustelua, joista 5 johtaa kauppaan. Kuitenkin suunnittelemalla etukäteen 

kenelle soittaa, voi saman määrän kauppoja tehdä 30 puhelulla. (Harma 2015, s. 

20)  
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5 PALVELU 

 

Tässä luvussa kuvataan hyvää palvelua asiakaskokemuksen, viestinnän ja 

ohjelmistokehittäjien ketterien menetelmien kautta. Positiivinen asiakaskokemus 

syntyy myönteisistä kokemuksista, joita edesauttaa yrityksen selkeä viestintä. 

Ketterät menetelmät taas luovat pohjan projektien mallikkaaseen läpivientiin. 

 

5.1 Asiakaskokemus 

 

Asiakaskokemukseen vaikuttaa kaikki yrityksen toiminta. Sitä voi suunnitella, 

kehittää ja johtaa määrätietoisesti paremmaksi. Johtamisessa olennaista on 

seurata, että markkinointiviestinnän ja brändin luomat lupaukset täytetään. 

Tavoitteeksi kannattaa asettaa asiakkaan odotukset ylittävä palvelu. Yrityksen 

kaikkien jäsenten on ymmärrettävä, että myönteinen asiakaskokemus asettaa 

perustan kaikelle toiminnalle ja toimittava sen mukaisesti. (Nokkonen-Pirttilampi 

2014, s. 37) 

 

Positiivinen asiakaskokemus syntyy myönteisistä kokemuksista. 

Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että tavoitteena on luoda asiakkaalle iloisia 

yllätyksiä. Näiden ei tarvitse olla kaupanpäällisiä tai mitään arvokasta. 

Esimerkiksi henkilökohtainen, nopea ja asiantunteva palvelukin ilahduttaa useasti 

jo monia. Ilahduttamisen taka-ajatuksena on, että asiakas palaa jatkossakin 

yrityksen asiakkaaksi. Esimerkiksi rautakaupasta poistuessaan, asiakas ilahtuu, jos 

saa ohjeita vanhojen tapettien poistoon. (Nokkonen-Pirttilampi 2014, s. 37-38) 

 

Kosketuspisteiksi sanotaan tilanteita, joissa asiakas on tekemisissä yrityksen tai 

sen viestinnän kanssa. Näistä muodostuu kosketuspistepolku ja sille olisi hyvä 

luoda muutamia huippukohtia. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää kuitenkin 

polun loppuun, koska asiakkaan kokonaiskokemus muodostuu tämän tai 

huippukohtien perusteella. Positiivinen loppukokemus voi myös pelastaa, mikäli 

jokin on mennyt matkan varrella pieleen. (Nokkonen-Pirttilampi 2014, s. 38) 
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Asiakaskokemuksen kehittämisen voi aloittaa piirtämällä viivan paperille ja 

merkitsemällä siihen jokaisen kohdan, jolloin asiakas on yrityksen kanssa 

tekemisissä. Seuraavaksi mietitään, millaiseksi asiakas kokee jokaisen tilanteen. 

Asiakkaalta saatua palautetta voi tässä käyttää apuna. Mikäli sitä ei ole saatavilla, 

täytyy luottaa omiin ja tuttavien arvioihin. Kaikki kosketuspisteet on käytävä läpi 

ja rehellisesti arvioitava mitä niissä tapahtuu. (Nokkonen-Pirttilampi 2014, s. 38) 

 

On sanomattakin selvää, että kehitystyö kannattaa aloittaa heikoimmasta pisteestä. 

Kaikkien odotuksia ei voi kuitenkaan ylittää, koska ihmisten elämäntilanteet 

vaihtelevat. Näin ollen asiakaskokemusta ei voi räätälöidä sellaiseksi, jotta se 

miellyttäisi kaikkia. Tämän takia kohderyhmä on rajattava tarkkaan ja mietittävä 

ketkä ovat tuottavimpia asiakkaita. Heidän tarpeidensa ja mieltymystensä pohjalta 

kannattaa asiakaskokemukseen panostaa. (Nokkonen-Pirttilampi 2014, s. 39) 

 

5.2 Viestintä 

 

Monesti yritysviestinnässä käytetään liian monimutkaista kieltä ja ammattislangia, 

mistä tavallinen asiakas ei ymmärrä mitään. Yleensä tähän syynä on, että 

yrityksen johto haluaa antaa markkinoinnissa itsestään asiantuntevan vaikutelman. 

Tämä kääntyy kuitenkin helposti yritystä vastaan, koska lopulta viestin 

ymmärtävät vain samalla alalla työskentelevät asiantuntijat. Usein asiakkaat ovat 

kuitenkin jonkin muun alan asiantuntijoita, joten viesti menee täysin hukkaan, 

mikäli asiakas ei edes ymmärrä mitä on ostamassa. (Nokkonen-Pirttilampi 2014, 

s. 126) 

 

Markkinointimateriaalissa toinen syy ammattikielen käyttöön on, että sen ovat 

kirjoittaneet henkilöt, joille ammattislangi on tuttua. Asiantuntija olettaa, että 

muutkin ymmärtävät hänen viestinsä, koska se on hänelle jokapäiväistä. Helposti 

voi unohtaa, että asiantuntemuksen kertymiseen ja asioiden oppimiseen voi mennä 

kymmenkin vuotta. Asiakas haluaa ostaa palvelun asiantuntijalta, mutta hänen on 

ymmärrettävä, mitä hän on ostamassa. Asiantuntijan kannattaa siis yrittää asettua 

asiakkaan saappaisiin ja kertoa asiansa mahdollisimman selkeästi ja helposti. 
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Tällöin kannattaa yksinkertaistaa asioita, kertoa esimerkkejä ja keskittyä 

olennaiseen. (Nokkonen-Pirttilampi 2014, s. 126-127) 

 

Vielä tänäkin päivänä markkinointiviestintä takertuu liikaa tuotteiden ja 

palvelujen ominaisuuksiin, vaikka kannattaisi keskittyä hyötyihin. Ehkä nämä 

ovat alan osaajille niin selviä, että ne unohdetaan mainita. Kuitenkaan asiakkaalle 

ne eivät ole itsestäänselvyyksiä. Pitkistä teknisistä ominaisuuksista kertominen 

asiakkaalle on turhaa, mikäli hän ei ymmärrä niistä kertyviä hyötyjä. Kannattaa 

siis vääntää rautalangasta, mitä asiakas hyötyy tuotteen ominaisuuksista. 

(Nokkonen-Pirttilampi 2014, s. 127) 

 

5.3 Ketterät menetelmät 

 

Ohjelmistokehittäjien keskuudessa tunnettu ketterien menetelmien kulmakivi on 

niin sanottu Agile Manifesto. Julistuksen periaatteet ovat seuraavat: 

1. Tärkein periaate on saada asiakas tyytyväiseksi toimittamalla arvokasta 

ohjelmistoa ajoissa ja jatkuvasti. 

2. Muuttuvia vaatimuksia voi tulla jopa projektien loppupuolella. Ketterä 

prosessi hyödyntää muutokset asiakkaan eduksi. 

3. Luovutetaan toimivia versioita ohjelmistosta säännöllisesti, mielellään 

lyhyin väliajoin.  

4. Kehittäjien ja bisnesihmisten täytyy työskennellä yhdessä koko projektin 

ajan päivittäin. 

5. Projektit täytyy luottaa motivoituneiden työntekijöiden käsiin. Heille tulee 

antaa tarvittava tuki ja ympäristö, sekä luottaa siihen, että he hoitavat 

työnsä.  

6. Kasvotusten käyty keskustelu on tehokkain kommunikaation muoto. 

7. Ensisijainen edistymisen mittari on toimiva ohjelmisto. 

8. Ketterät menetelmät rohkaisevat jatkuvaan kehittämiseen. 

9. Ketteryyttä edistää jatkuva huomio hyvään suunnitteluun ja tekniseen 

erinomaisuuteen. 

10. Yksinkertaisuus on oleellista. 
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11. Itseorganisoituvat tiimit rakentavat parhaat arkkitehtuurit, vaatimukset ja 

toteutukset. 

12. Työryhmän tulee pohtia säännöllisin ajoin kuinka se voisi tulla 

tehokkaammaksi. (Agile Manifesto a 2001) 

 

Julistukseen liittyy myös muutama arvo: 

1. Vuorovaikutus ja yksilöt ovat tärkeämpiä kuin työkalut ja prosessit. 

2. Toimiva ohjelmisto on tärkeämpi kuin tarkka dokumentaatio. 

3. Asiakkaan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeämpää kuin 

sopimusneuvottelut. 

4. Muutoksiin reagointi on tärkeämpää kuin suunnitelmassa pysyminen. 

(Agile Manifesto b 2001) 
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6 TARJOUS 

 

Tarjouksen tekeminen tapahtuu tuote-esittelyn jälkeen. Tarjous kannattaa jakaa 

osiin aina, kun se on mahdollista ja sen komponentit hengähdystauoilla erikseen. 

Se tuo lisää kiinnostavuutta esitykseen. Hinta kannattaa myös jakaa osiin aina, 

kun se on mahdollista ja kertoa se lauseen sisällä, jottei se jää aina viimeisenä 

asiakkaan mieleen pyörimään. Hinnan kertomisen jälkeen kannattaa kerrata 

asiakkaalle tuotteen tuomat hyödyt ja edut. Asiakas vakuuttuu hinta-

laatusuhteesta, kun hinta on itsestäänselvyys eikä sen kertominen aiheuta 

epäröintiä. (Vuorio 2008, s. 73) 

 

Muutamia erilaisia tarjoustekniikoita: 

1. Klassinen keino on antaa kaksi vaihtoehtoa, joista asiakas voi päättää. 

Monesti ihmiset valitsevat halvemman ja pienemmän vaihtoehdon. Toinen 

vaihtoehto voikin tarkoituksella olla ylimitoitettu. 

2. Ison tarjouksen myötä kaupan pyytäminen. Mikäli tämä ei onnistu, 

pienennetään tarjousta ja pyydetään kauppaa uudestaan. Seuraavalla 

kierroksella voi taas toimia samoin. Isoa kauppaa on mahdoton saada, jos 

ei ole tarpeeksi rohkea. 

3. Kerrotaan asiakkaan kannalta paras vaihtoehto, pysytään sen kannalla ja 

ehdotetaan kauppaa. Tämä edellyttää myyjältä jonkin verran kokemusta. 

Voidaan jalostaa myös niin, että suositellaan ensin yhtä vaihtoehtoa jonka 

jälkeen toista. (Vuorio 2008, s. 74) 
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Myyjän kannattaa miettiä tarjouksen tekemisen tapaa aina asiakaskohtaisesti. 

Seuraavat tavat sopivat eri tilanteisiin: 

 

Taulukko 17. Tarjouksen eri tavat (Vuorio 2008, s. 74) 

Suora kaupan 

ehdottaminen 

Sopii, kun keskustelu on ollut asiallista ja vastaväitteitä on ollut 

vähän. Liikemiesmäinen asiakas ei säikähdä suoraa ehdotusta. 

Mikäli myyntikeskustelu on kestänyt pitkään ja vastaväitteitä on 

ollut paljon, myyjä voi tehdä yhteenvedon asiakkaan 

aikaisemmista hyväksynnöistä ennen tarjouksen jättämistä. 

Johdattelu Epävarmaa asiakasta voi välillä johdatella päätökseen. Tällä 

tavoin saadaan esille piilevät vastaväitteet, joiden takia asiakas 

on ollut ostohaluton. 

Osapäätökset Myyntikeskustelun kuluessa asiakkaan kanssa voi tehdä myös 

osapäätöksiä. Kun niitä kertyy tarpeeksi, on kauppa valmis. 

 

Yksi tapa saada kauppa on pelon tai paniikin aikaansaaminen asiakkaalle. Tällöin 

voidaan vihjaista asiakkaalle, että esimerkiksi hinta nousee, tavara loppuu tai tuote 

menee kilpailijalle. Tällöin myyjän on kuitenkin syytä puhua totta. Kauppaa 

kannattaa pyytää tarjouksen tekemisen jälkeen. Kuitenkin asiakkaalle kannattaa 

antaa tarpeeksi aikaa asian pohtimiseen. Tällöin hän vertaa tuotteen hyötyjä 

menettämiinsä rahoihin. Monesti myyjän asema on sitä vahvempi mitä pidempään 

asiakas miettii. (Vuorio 2008, s. 75) 

 

Monesti asiantuntijapalveluja tarjoavat yritykset osallistuvat tarjouskilpailuun. 

Näissä pyydetään usein myös kuvausta projektin toteuttamisesta. Jotkin 

mainostoimistot ovat ottaneet käytännöksi esittää tarjous visuaalisessa muodossa 

ja henkilökohtaisesti. Käytäntö tuo väistämättä kilpailuetua niihin toimijoihin 

verrattuna, jotka vain lähettävät tarjouksen ja kuvauksen kirjallisena. Varsinkin 

mainostoimistojen keskeinen osaaminen ja mielikuvien myyminen 

havainnollistuu näin paljon paremmin. Näin he pystyvät esittelemään omaa 

osaamistaan visuaalisin keinoin ja perustelemaan ehdotustaan paljon paremmin 

kuin kirjallisena. Asiakas pystyy myös henkilökohtaisessa tapaamisessa saamaan 
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tietoa mainostoimiston osaamisesta ja esittelemään tarkentavia kysymyksiä. 

Liikkeenjohtoon erikoistuneet toimistot käyttävät myös samaa taktiikkaa. Silloin 

voidaan esimerkiksi esitellä projektiin varattu tiimi ja kertoa heidän osaamisestaan 

sekä kokemuksestaan. Näin asiakkaalle havainnollistuu paremmin mitä hän on 

ostamassa ja molemmat osapuolet pääsevät paremmin kartalle siitä, kuinka 

henkilökemiat toimivat. (Helander et al. 2013, s. 66-67) 

 

Tarjoukset ovat asiakkaalle yllättävän tärkeitä asiakirjoja ja ne voivat vaikuttaa 

asiakaskokemukseen jopa enemmän kuin esitteet tai mainokset. Monesti näihin 

kiinnitetään kuitenkin yrityksissä liian vähän huomiota. Tarjouksia varten 

kannattaa luoda valmis asiakirjapohja, joka kuvastaa yrityksen identiteettiä. Moni 

yritys lähettää pelkkää tekstiä sisältäviä mustavalkoisia tarjouksia. 

Parhaimmillaankin asiakirjassa on vain yrityksen logo värillisenä. Massasta on 

siis helppo erottua käyttämällä värejä ja ehkä kuviakin. Erottautuminen lisää 

kiinnostusta viestiä kohtaan. Asiakas tekee lopullisen päätöksen tunteen 

perusteella, vaikka perusteleekin sen järjellä. Ihmisen alitajuntaan voi vaikuttaa 

yllättävän paljon visuaalisin keinoin. Värit ja kuvat kiinnittävät ihmisen huomion, 

mikä on aina eduksi. (Nokkonen-Pirttilampi 2014, s. 77) 

 

Kaikki yritysviestintä on markkinointiviestintää, joten sen avulla voi rakentaa 

haluttua yrityskuvaa. Pelkästään yrityksen brändivärejä toistava väripalkki antaa 

asiakirjalle aivan uudenlaisen ilmeen. Vaikuttavuutta voi lisätä liittämällä 

aiheeseen liittyvän kuvan, jonka olisi oltava mieluiten yrityksen brändiväriä. 

(Nokkonen-Pirttilampi 2014, s. 77) 

 

6.1 Tarjouksen rakenne ja sen sitovuus 

 

Tarjouspohja kannattaa aloittaa luomalla alkuun lyhyt kappale, jossa esitellään 

tarjouksen sisältö. Kappaleessa voi myös puhutella asiakasta ja kertoa miksi 

asiakkaan kannattaisi tarttua juuri tähän tarjoukseen. Asiakkaalle voi maalata 

vision, kuinka projekti onnistuu valitsemalla juuri sinun yrityksesi 

yhteistyökumppaniksi. (Nerot 2016)  
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Taulukko 18. Tarjouksen sisältö (Nerot 2016) 

Tarjouksen sisältö ja 

työvaiheet 

Työn voi hinnoitella joko tuntihinnoitteluna tai projektina. 

Molemmissa kannattaa kertoa, mistä osista tarjous 

muodostuu. Työvaiheiden hinnat on järkevää eritellä, jotta 

asiakas hahmottaa helposti mistä lopullinen hinta muodostuu. 

Lisävaatimusten varalle kannattaa laittaa myös tuntiveloitus, 

jolla nämä on mahdollista toteuttaa. 

Työn 

toteutusaikataulu 

vaiheittain 

Aikataulu tarjouksen hyväksymisestä valmiin työn 

luovuttamiseen kannattaa kertoa. Tämä antaa asiakkaalle 

ammattimaisen kuvan yrityksestä ja hän pystyy nopeasti 

ymmärtämään projektin läpiviennin. Se viestii myös 

kokemuksesta ja edesauttaa asiakkaan päätöksentekoa. 

Mahdolliset asiakkaan 

tarvitsemat 

lisäpalvelut 

Asiakkaalle on fiksua kertoa myös muista projektin 

aiheuttamista kustannuksista, esimerkiksi web-hotellin 

kustannukset tai domainin rekisteröinti. Hänelle voi myös 

tarjota omia lisäpalveluja, jotka kokee hyödylliseksi.  

Referenssit ja 

aikaisemmat vastaavat 

projektit 

Referenssejä kannattaa käyttää aina kun mahdollista. 

Vastaavat projektit on myös hyödyllistä kertoa, mikäli niitä 

on. 

Maksuehto Ehdotus, kuinka asiakas maksaa projektin. Vaihtoehtoja ovat 

esimerkiksi ennakkomaksu, osittainen maksu tai sopimuksen 

mukaan. Potentiaalisten ongelmatilanteiden varalta voi myös 

perustellusti pyytää osan maksusta jo projektin alussa.  

Projektin aikana 

kommunikointi 

Projektin sujuvuuden ja ongelmatilanteiden kannalta asiakas 

voi olla kiinnostunut tietämään, miten ja milloin hän voi olla 

yritykseen yhteyksissä. 

Tarjouksen hinta Merkitse selkeästi tarjouksen koko summa. Muista myös 

kertoa, kuinka menetellään, mikäli projektiin tulee 

lisävaatimuksia. 

Tarjouksen 

voimassaoloaika ja 

hyväksymisen 

kannuste 

Tarjouksen voimassaoloajan lisäksi kannattaa myös harkita 

lisäkannusteen mainitsemista. Se voi olla esimerkiksi samaan 

hintaan tehtävä lisäpalvelu tai nopean tilaajan etu. 
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Tarjousta tehtäessä kannattaa olla huolellinen. Sitova sopimus syntyy, mikäli 

asiakas hyväksyy tarjouksen sen voimassaoloaikana. Tarjouksen antajaa koskeva 

sitovuus lakkaa: voimassaoloajan päättyessä, kilpailijan tarjouksen 

hyväksymisellä tai hylätessä tarjous. Tarjouksessa oleva virhe on yleensä sitova. 

Joskus on kuitenkin mahdollista purkaa sitovuus, mikäli virhe on suuri. Tällöin 

erheestä on kuitenkin ilmoitettava välittömästi tarjouksen hyväksymisen jälkeen. 

Esimerkki merkittävästä virheestä on tarjoukseen tullut summa 2 000 euroa, 

mikäli oikea summa olisi ollut 20 000 euroa. (Zervant 2016) 

 

6.2 Selkeän tarjouksen luominen 

 

Selkeä ja hyvin laadittu tarjous parantaa mahdollisuuksia saada asiakas ostamaan 

palveluitasi, joten sitä ei missään nimessä kannata laatia kiireessä. Monesti myyjät 

lähettelevät sekavia tarjouksia ja moni kauppa on mennyt myyjältä ohi suun jo 

pelkästään huonosti laaditun tarjouksen perusteella. Tarjouksen luominen ja sen 

lähettäminen on tärkeä osa myyntitapahtumaa ja juuri sen takia siihen kannattaa 

käyttää aikaa. Seuraavaksi kerrotaan ohjeita, kuinka luoda onnistunut tarjous. Osa 

voi kuulostaa itsestäänselvyyksiltä, mutta kun kaikki tiedot tuo selkeästi esiin, voi 

myös vähentää ongelmatilanteita. Jos asiakas alkaa hankalaksi, voi aina viitata 

kyseiseen tarjoukseen. (Pasanen 2015)  
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Taulukko 19. Selkeä tarjous (Pasanen 2015) 
1. Ole selkeä Yksi tärkeimmistä asioista on olla mahdollisemman selkeä. Homma 

on menossa pahasti metsään, mikäli asiakas joutuu tarkentamaan 

tarjouksen sisältöä. Asiakkaan etukäteen esittämiin kysymyksiin 

kannattaa tarjouksessa vastata. Tavoitteena on luoda yksinkertainen ja 

selkeä tarjous, josta käy ilmi kaikki tarvittava tieto. 1-2 sivun 

tarjoukset ovat yleensä parhaimpia, joten ei kannata tehdä 

tarjouksesta liian pitkää.  

2. Muokkaa jokainen 

tarjous omanlaiseksi 

Samanlaisten tarjousten lähettäminen on virhe. Tarjouksesta 

kannattaa tehdä yksilöllinen, sillä se kertoo, että olet kiinnostunut 

työsuoritteesta. 

3. Mitä asiakas on 

sinulta ostamassa? 

Tarjouksessa pitää kertoa selkeästi, mitä kaikkea siihen sisältyy. Se 

on onnistunut silloin hyvin, kun asiakas ymmärtää mitä olet hänelle 

myymässä.  

4. Kuinka paljon työsi 

maksaa? 

Tunti- ja urakkahinta ovat yleisimmät laskutuksen tavat. Asiakkaiden 

on monesti helpompaa ymmärtää urakkahinta, koska se kertoo 

selkeästi työn kokonaissumman.  

5. Tarjouksen 

voimassaoloaika 

Tarjouksen voimassaoloaika kannattaa ehdottomasti kertoa. Monesti 

on hyvä antaa 1-2 viikkoa aikaa päätökselle. Tämän enempää ei ole 

järkevää antaa, koska muulloin asia voi unohtua ja kauppa jää 

saamatta. Asiakas ottaa varmasti yhteyttä, mikäli kaipaa jatkoaikaa 

tarjoukselle. 

6. Maksuehto ja 

maksutavat 

Tuo selvästi esille, mikä on laskujesi maksuehto ja millä tavoin sen 

voi maksaa. Jos työsuoritteen voi maksaa osissa, se kannattaa mainita. 

Näin vähennetään laskunmaksuun liittyviä ongelmia, kun asioista on 

sovittu etukäteen. 

7. Työn aikataulutus Suuremmissa projekteissa on erityisen tärkeää kertoa työn tarkempi 

aikataulutus, milloin se on tarkoitus tehdä ja milloin on valmista. 

Lyhyemmissä projekteissa aikataulutus on keino varmistaa, että 

päivämäärät ovat varmasti oikein. 

8. Älä tee turhia 

kielioppivirheitä 

Selkeä ja oikeinkirjoitettu tarjous antaa tekijästään luotettavan kuvan. 

Tarjous voi jäädä jopa saamatta kielioppivirheiden takia, koska se 

antaa huolimattoman kuvan.  

9. Älä ole näkymätön 

tarjouksen jättämisen 

jälkeen 

Tarjouksen jättämisen jälkeen on tärkeää pitää yhteyttä asiakkaaseen, 

jottei asia unohtuisi. Lähettämisen jälkeen voi vielä varmistaa, että 

tarjous on varmasti tullut perille. Tarjouksen voimassaoloajan ollessa 

lopuillaan, voi asiakkaaseen ottaa yhteyttä ja kysyä onko päätöstä 

syntynyt. 
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7 KASSAVIRTA 

 

Yrityksen rahavirrat voidaan selvittää kassavirta-analyysin avulla. Siinä kuvataan 

rahaprosessi, eli mistä yrityksen rahat ovat tulleet ja mihin ne on käytetty. 

Kassavirran avulla selviää mikä on yrityksen kassatilanne ja maksuvalmius juuri 

nyt sekä lähitulevaisuudessa. Se soveltuu erinomaisesti yrityksen rahoituksellisten 

toimintaedellytysten sekä varallisuuden kehittymisen arviointiin. Kassavirta-

analyysi kertoo täsmällisesti, onko liiketoiminnalla elämisen mahdollisuuksia, 

sillä rahaa joko on tai ei ole. (Siikavuo 2016, s. 111) 

 

Startup-yrityksen ongelmana monesti on, että rahavirrat kulkevat hyvin 

epäsäännöllisesti. Tämän takia taseen tunnusluvut antavat helposti virheellisen 

kuvan yrityksen maksuvalmiudesta. Näin ollen maksuvalmius kannattaa aina 

varmistaa kassavirtalaskelmalla. (Koski 2012, s. 93) 

 

Pienelle yritykselle kannattaa tehdä kassavirtalaskelma suoralla menetelmällä. 

Tällä otetaan huomioon ainoastaan kassaanmaksut ja kassasta maksettavat kulut. 

Näin on mahdollista selvittää riittääkö yrityksen rahat sen menoihin. 

Kassaanmaksuista (esimerkiksi alkukassa ja myynti) vähentämällä kassastamaksut 

(esimerkiksi palkat ja ostot) saadaan loppukassa. Tarkastelujaksona toimii yleensä 

kuukausi. (Yritys-Suomi 2016) 

 

Kassavirtalaskelman avulla voidaan löytää yritykselle optimaalinen kasvunopeus 

ilman, että yrityksen maksuvalmius vaarantuu. Mikäli yritys esimerkiksi haluaa 

kaksinkertaistaa kuukausittaisen myyntinsä, yrityksen kustannukset tulevat myös 

todennäköisesti kasvamaan. Tällöin joudutaan palkkaamaan ja kouluttamaan uusia 

myyntimiehiä, mutta tulokset näkyvät vasta kuukausien kuluttua. Kassavarat 

kuitenkin kuluvat koko ajan. Kassavirtalaskelman avulla voidaan siis selvittää, 

kuinka paljon esimerkiksi henkilöstökustannuksia voidaan kasvattaa 

etupainotteisesti vaarantamatta yrityksen maksukykyä. Yksinkertaisesti sanottuna, 

yritys voi kasvaa vain niin nopeasti kuin kassan loppusaldo sen kestää. (Koski 

2012, s. 94-95)  
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Kassavirtalaskelman avulla voi myös pakottaa yrityksen johdon asettamaan 

myynnille sekä tuotannolle välitavoitteita. Kassavirtalaskelman ainoana tehtävänä 

ei ole pelkästään kassan varmistaminen, vaan sitä kannattaa käyttää myös 

myynnin ohjauksen apuvälineenä. Monen yrityksen vaikeudet johtuvat siitä, ettei 

”myynnin moottoria” ole tunnistettu, sille ei aseteta tavoitteita eikä se pyöri 

tasaisesti. Alla on esimerkki ”myynnin moottorista” yritykseltä yritykselle 

myyvälle yritykselle. (Koski 2012, s. 96) 

 

Kuva 4. Myynnin moottori (Koski 2012, s. 96) 

 

Myynnin ohjaukseen voidaan käyttää esimerkiksi seuraavaa tapaa: 

• 100 000 euron kassaanmaksu huhtikuussa edellyttää 10 tuotteen myymistä 

maaliskuussa kuukauden maksuajalla 

• 10 tuotteen myynti maaliskuussa tarkoittaa vähintään 30 tarjouksen 

lähettämistä helmikuussa 

• 30 tarjouksen tekeminen potentiaalisille asiakkaille tarkoittaa 100 

asiakastapaamista tammikuussa. (Koski 2004, s. 57) 

 

Tämän esimerkin mukaisesti yrityksen johto voi seurata kuukausia etukäteen, 

onko myynnin välitavoitteet saavutettu ja toimia sen mukaisesti. Mikäli 
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tammikuun lopussa näyttää, ettei 100 asiakastapaamista tule toteutumaan, on 

myös syytä epäillä tuleeko 100 000 euron kassaanmaksut toteutumaan 

huhtikuussa. Lähempänä huhtikuuta kannattaa myös tarkistaa, että onko todella 10 

tuotetta myyty maaliskuun aikana. Alla on esimerkki myyntisuppilosta ja mitä 

esimerkiksi yhden kaupan tekeminen tarkoittaa aiemmilta vaiheilta. (Koski 2004, 

s. 57) 

 
Kuva 5. Esimerkki myyntisuppilosta (Koski 2012, s. 99) 

 

Nordea tarjoaa sivuillaan hyviä käytännön ohjeita yrityksen kassavirran 

vahvistamiseen: 

• Kilpailijoiden maksuehtojen seuraaminen ja tarkistaminen, että ne ovat 

linjassa oman yrityksen kanssa. 

• Maksuehtojen lyhentämistä kannattaa harkita, jotta saisi rahat nopeammin 

yrityksen käyttöön.  Tällöin voi tarjota myös alennusta asiakkaille, jotka 

maksavat etuajassa. 

• Asiakkaan luottotietojen tarkistaminen ennen tilauksen hyväksymistä. 

• Oman yrityksen laskujen maksaminen niin myöhään kuin mahdollista, 

muttei kuitenkaan koskaan myöhässä. Myyjiltä voi myös pyytää alennusta, 

mikäli maksaa etuajassa. Näin optimoidaan molempien osapuolten 

kassavirta. (Nordea 2016)  

1	kauppa	

2	tarjousta	

5	asiakastapaamista	

10	asiakaskontak2a	
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8 CASE-YRITYKSEN RISKIENHALLINTATOIMENPITEIDEN 

MÄÄRITTÄMINEN 

 

Tässä luvussa määritetään riskienhallintatoimenpiteet kohdeyrityksen kannalta 

neljään merkitykselliseen riskiin, eli markkinoihin, palveluun, tarjoukseen sekä 

kassavirtaan. Osa-alueita kuvailtiin juuri aiemmin kirjallisuuskatsauksena ja 

näiden pohjalta on nyt lähdetty hakemaan ratkaisuja. Monet ratkaisuista ovat 

hyvin käytännönläheisiä sekä yksinkertaisia, koska tällöin niitä on helppo soveltaa 

ja ottaa käyttöön startup-yrityksessä. Lopuksi kerrotaan kuinka yrityksen tulisi 

riskienhallintaa seurata sekä kehittää jatkossa. 

 

8.1 Markkinat 

 

Markkinoiden riskinä on yksinkertaisesti myynnin epäonnistuminen, jonka 

seurauksena yritys ei onnistuisi saamaan tarpeeksi kauppaa. Tähän syynä voivat 

olla esimerkiksi tuotteistamattomat palvelut tai kohderyhmän määrittämättömyys. 

Seuraavaksi keskitytään tarkemmin moniin yksittäisiin keinoihin myynnin 

parantamiseksi sekä tuotteistamisprosessiin. 

 

Startup-yrityksen olisi tärkeää erottautua muista yrityksistä. Lähes kaikki yritykset 

kuvailevat itseään esimerkiksi laatusanoilla luotettava tai asiakaslähtöinen. Näiden 

informaatioarvo on tämän takia lähes nolla. Yrityksen kannattaisikin miettiä jotain 

massasta poikkeavaa mainonnassaan ja kertoa näistä esimerkkejä. Esimerkkejä 

massasta erottuville laatusanoille olisi: 

• Pidämme yrityksestäsi huolta. Toimimme kanssasi tiiviisti yhteistyössä ja 

reagoimme nopeasti murheisiisi. 

• Olemme automatisoineet tuotantomme. Ylimääräisellä ajalla voimme 

palvella Teitä henkilökohtaisemmin ja tavoitella erinomaista 

asiakaskokemusta.  
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Yritys kokee olevansa vikkelä liikkeissään, joten se pystyy tarjoamaan nopeitakin 

toimitusaikoja asiakkailleen. Muutenkin yrityksen yhteistyö asiakasyritysten 

kanssa on paljon tiiviimpää kuin kilpailijoilla. Etuja kannattaisi yrityksen 

kotisivuilla tuoda selkeästi ilmi ja kertoa nopeasta reagoinnista asiakkaiden 

kyselyihin. Tähän voisi miettiä myös jonkin vahvan lupauksen tekemistä, 

esimerkiksi ”yritys lupaa vastata asiakkaiden viesteihin tunnin sisällä 

toimistoaikoina”. Toinen miettimisen arvoinen lupaus voisi olla rahat takaisin -

takuu. Tällä varmasti erottuisi joukosta ja se antaisi yrityksestä hyvin luotettavan 

kuvan. 

 

Yrityksen kannattaa erottautua muista kertomalla myös mitä sellaista se lupaa tai 

tekee, mihin kilpailijat eivät pysty. Diplomityön kohteena olevan yrityksen 

tapauksessa mobiilisovellusten tekeminen on sellainen osa-alue, jota harva 

kilpaileva yritys tarjoaa. Tätä kannattaisikin ottaa esille enemmän mainonnassa ja 

kotisivuilla. Kotisivuilla olisi hyvä kertoa selkeä case-esimerkki, kuinka 

mobiilisovelluksen tekeminen jollekin yritykselle onnistui. Siellä voisi myös 

käyttää värikkäämpää kieltä, jotta yritys erottuisi massasta.  

 

Yrityksen kotisivuilla oli aiemmin useita kirjoitusvirheitä, eikä se toiminut hyvin 

kaikilla selaimilla. IT-alan yrityksestä ei saa kovin luotettavaa kuvaa, mikäli se ei 

osaa tehdä edes omia kotisivujaan toimiviksi. Yrityksen kotisivut tulisikin tehdä 

siten, että ne osoittaisivat jo itsessään tekijöiden ammattitaidon korkeaksi. 

 

Yrityksellä on tällä hetkellä testauksessa mobiilisovellus nimeltään Virtual 

Doctor. Sen avulla psykologit pystyvät säästämään työpäivästään noin tunnin 

aikaa, jolloin olisi mahdollista ottaa vastaan yksi potilas enemmän. Mikäli tämä 

osoittautuu toimivaksi sovellukseksi, sen markkinoinnissa kannattaa ehdottomasti 

käyttää apuna tuottolaskelmaa. Taulukossa 20 on esimerkki kuinka sovellusta 

voisi markkinoida.  
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Taulukko 20. Virtual Doctor tuottolaskelma 

Yrityksessä ohjelmiston käyttäjiä 10 henkeä 

Ohjelmiston avulla säästyvä aika 60 minuutti/työpäivä 

Työntekijän keskipalkka 3700 euroa/kk 

Palkan sivukulut 30 prosenttia 

Vuodessa työpäiviä 210 kpl 

Päivässä työtunteja 7,5 kpl 

Työtunnin kustannus 29 euroa 

Säästetty aika 2 100 tuntia/vuosi 

Säästetty raha 60 900 euroa 

Ohjelmiston veroton hinta 12 000 euroa vuodessa 

Investoinnin tuotto 400 % vuodessa 

Investoinnin takaisinmaksuaika 42 työpäivää 

Säästö ensimmäisen vuoden aikana 48 900 euroa 

 

Yrityksen myyjien olisi myös kuunneltava asiakasta enemmän. Tänä päivänä 

kilpailun ollessa kovaa, ratkaisukeskeiset myyjät yksinkertaisesti pärjäävät muita 

paremmin. Näin ollen myyjien olisikin heti alkuun selvitettävä mitä asiakas 

tarvitsee ja sovitettava oma tarjoama siihen. Myyjien kannattaa myös etukäteen 

selvittää paremmin kenelle soittaa, jottei heidän aikaa tuhlaannu turhien 

puheluiden myötä ja että yritys saisi laadukkaimpia kontakteja.  

 

Välillä yrityksen nykyisiä asiakkaita kannattaa myös haastaa. Varsinkin 

mainostoimistojen ollessa teknisinä kumppaneina, yritys voi ehdottaa rohkeasti, 

mitä mainostoimistojen asiakkaat voisivat tarvita. Näin ollen koko ketju hyötyisi, 

mainostoimisto voisi tarjota uutta palvelua asiakkaalleen ja myös itse kohdeyritys 

saisi enemmän kauppaa.   

 

Yrityksen tarjoaman tuotteistaminen oli diplomityön alkuvaiheilla varsin hukassa. 

Sillä oli tarjolla yhdeksän eri palvelua. Tämä tarkoitti, että tarjolla oli vähän 

kaikkea kaikille. Tämä ei voi yksinkertaisesti näin pienellä yrityksellä toimia. 

Huomattavasti kannattavampaa on keskittyä tiettyihin alueisiin. Tänä päivänä 
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yrityksen tarjoama koostuukin prototyypeistä, web- ja mobiilisovelluksista sekä 

laadukkaista ja käyttäjäystävällisistä kotisivuista. Tämä tarkoittaa, että yritys voi 

keskittyä harvempiin teknologioihin sekä kouluttaa henkilökuntaansa paremmin. 

Se myös tehostaa yrityksen toimintaa ja auttaa markkinoinnissa.  

 

Hyvään tuotteistamiseen kuuluu, että palveluiden hinta pitäisi pystyä kertomaan 

välittömästi. Yritys on tehnytkin yksinkertaisiin kotisivuihin laskurin, jolla hinta 

voidaan laskea vaikka asiakastapaamisen yhteydessä. Vastaavia laskureita 

kannattaa kehittää jatkossa myös muiden palveluiden varalle. 

 

Sähköisen katalogin tuotteistaminen 

 

Yritys on myynyt ensimmäisen sähköisen katalogin, jota se lähtee tekemään 

alkuvuodesta 2017. Näin ollen tuote rakennetaan käytännössä asiakkaan rahoilla, 

mikä on erinomaista tuotteistamista. Ei ole fiksua rakentaa tuotetta ja tuhlata 

resursseja, mikäli sille ei ole olemassa asiakkaita. Tämä on ollut perinteisesti 

Suomessa monen yrityksen ongelmana. Tehdään hieno tuote, johon käytetään iso 

kasa rahaa sekä resursseja, mutta sitten huomataankin, ettei tuotteelle ole 

markkinoita tai se on jo syntyessään vanhentunutta teknologiaa. Seuraavissa 

neljässä taulukossa vastataan tärkeimpiin kysymyksiin sähköisen katalogin 

tuotteistamisesta aiemman teorian pohjalta. 
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Taulukko 21. Sähköisen katalogin tuotteistamisprosessi 
1. Tuoteaihio Tuotteena on sähköinen katalogi eli käytännössä perinteisen (esimerkiksi 

IKEA) katalogin sähköinen versio. Ideana on, että katalogi on helposti 

hallittavissa ja muokattavissa nettiselaimella. Sovellus päivittyy suoraan 

myös käyttäjille.  

2. Asiakasryhmä Asiakasryhmänä toimivat käytännössä kaikki yritykset, joilla on laaja 

tuoteportfolio. Käyttäjinä toimivat aluksi näiden yritysten myyjät, joiden 

elämää sähköinen katalogi helpottaa. Myöhemmin sovellus on 

mahdollista tuoda suoraan kuluttajille asti. 

3. Asiakkaan tarve 

tai hyöty 

Asiakas tulee ensinnäkin säästämään painokustannuksissa, koska 

perinteisiä katalogeja ei enää niin paljoa tarvita. Asiakkaan hyötyinä ovat 

myös katalogin helpompi muokattavuus, integraatiot olemassa oleviin 

toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmiin sekä keskitetty 

materiaalinhallinta. Sähköisestä katalogista voi myös helposti hakea 

tuotteita, joka säästää asiakkaan aikaa.  

4. Rakennetaan 

tuote tai palvelu 

Yritys on saanut ensimmäinen tilauksen sähköisestä katalogista, jonka se 

tulee tekemään alkuvuodesta 2017. Tästä saadaan myös erinomainen 

konseptituote, joka vaatii vain vähän muokkaamista tulevaisuudessa. 

Yritys voi siis käytännössä myydä samaa tuotetta muille asiakkaille 

pienellä muokkaamisen vaivannäöllä. Näin ollen sähköisen katalogin 

hintaa voi pudottaa ja kääriä silti hyvää voittoa tuotteesta.  

5. Prototyyppi, 

testaukset ja 

tuotekortin 

rakentaminen 

Tulossa vuonna 2017. 

6. Hinnoittelu Hinnoittelu tulee olemaan hyvin asiakaskohtainen, 5 000 eurosta 20 000 

euroon. Alkuvaiheen jälkeen tuotteen voi laittaa suoraan myytäväksi 

kotisivujen kautta ja pudottaa hintaa jopa 2 000 euroon. Tuotteesta 

voidaan rakentaa myös kuukausimaksullinen versio. 

7. Rakennetaan 

jakelukanava 

Yritys lähtee myymään tuotettaan aluksi omien kontaktiensa kautta. 

Mainostoimistojen kautta yrityksellä on paljon potentiaalisia asiakkaita ja 

myös mainostoimistoilla voisi olettaa olevan kiinnostusta tuotteen 

markkinointiin, koska se luo myös heille lisää työtä. Myöhemmin 

yrityksen on tarkoitus siirtää myynti suoraan nettisivuille. 

8. Markkinointi Asiakkaat voidaan tavoittaa olemassa olevien kontaktien, 

puhelinmyynnin, messujen ja kotisivujen kautta. Tuotetta myydessä 

kotisivujen kautta hinnoittelun voisi määrittää ominaisuuksien mukaan. 
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Taulukko 22. Asiakkaan näkökulmasta mietittävät tuotteistamisen kysymykset 
1. Mihin asiakas tarvitsee 

yrityksen uutta tuotetta tai 

palvelua? 

Tuotetiedon hallintaan ja esittämiseen. 

2. Kuinka asiakas tyydyttää 

tämän tarpeen tällä hetkellä? 

Mistä vastaava tuote tai palvelu 

tällä hetkellä hankitaan? 

Tällä hetkellä asiakkaat käyttävät pääasiassa perinteisiä 

katalogeja tai PDF:iä. 

3. Mihin suuntaan tarpeet 

tulevat kehittymään? 

 

Perinteiset katalogit tulevat hiljalleen häviämään teknologian 

kehittyessä ja yleistyessä. Tulevaisuudessa tärkeä rooli tulee 

myös olemaan sähköisten katalogien integraatiossa 

esimerkiksi verkkokauppojen, verkkosivujen ja 

toiminnanohjausjärjestelmien kanssa. Big Data ja Business 

Intelligence tulevat myös varmasti tulevaisuudessa liitetyiksi 

näihin. 

4. Mitä lisäarvoa asiakas saa 

ostamalla tuotteen? 

Asiakkaan lisäarvo syntyy pääasiassa tuotteen reaaliaikaisen 

muokattavuuden ja dynaamisen järjestelmän myötä. 

Kustannuksissa tulee myös säästöä, koska painettuja 

katalogeja ei tarvita enää niin paljoa. Hakuominaisuus tuo 

taas nopeutta käyttämiseen. Asiakkaan brändiarvon voi myös 

olettaa kasvavan uuden teknologian hyödyntämisen myötä. 

5. Mistä asiakas haluaa ostaa 

tuotteen? 

Alkuvaiheen jälkeen asiakkaat haluavat todennäköisesti tilata 

tuotteen kotisivuilta. Yritys varaakin jo ennakkoon 

tuotteeseen sopivia nettisivujen nimiä. 

6. Kuka vastaa lopullisesta 

ostopäätöksestä? 

Useimmiten yritysten toimitusjohtajat päättävät lopullisesta 

ostopäätöksestä. Hinnan tippuessa varmasti muutkin voivat 

päättää. 

7. Onko tuotteelle olemassa 

pysyviä markkinoita ja 

ostouskollisuutta? 

Tuotteelle on olemassa pysyvät markkinat. Ostouskollisuus 

voi tulla esimerkiksi uusien tuoteperheiden katalogien 

rakentamisen kautta. 
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Taulukko 23. Idean kysynnän ja kannattavuuden selvittäminen 

1. Minkälaiset ovat 
yrityksen mahdollisuudet 
markkinoilla ja mahtuuko 
se kilpailutilanteeseen? 

Vastaavia tuotteita ei juurikaan ole markkinoilla, joten 
käytännössä markkinoiden valtaaminen on mahdollista. 
Tuote on kuitenkin suhteellisen helppo kopioida, joten 
tähän kannattaa varautua. Lyhyellä tähtäimellä on siis 
mahdollista saada markkinajohtajuus, koska käytössä on 
teknologia, joka mahdollistaa dynaamisen 
päivitettävyyden. 

2. Minkälainen on 
tyypillinen asiakas? 
Löytyykö useampaa 
erilaista 
asiakaskohderyhmää? 

Tyypillinen asiakas on yritys, jolla on laaja 
tuoteportfolio. Näistä erityisesti paljon jalkautuvaa 
myyntiä tekevät yritykset. 

3. Minkä verran asiakkaita 
on? 

Suomessa arviolta noin 6000 potentiaalista asiakasta. 

4. Kuinka paljon he ovat 
valmiita käyttämään 
rahaa? 

Yritys arvioi, että asiakkaat ovat valmiita käyttämään 
rahaa 5 000 eurosta 30 000 euroon. 

5. Kuinka usein tuotteita 
ostetaan? 

Tuotetta voidaan ostaa 1-2 kertaa vuodessa. Kuitenkin 
ensimmäisen kaupan jälkeen ostot ovat päivityksiä tai 
lisäosia. Näin ollen yritys arvioi ensimmäisen kaupan 
edustavan noin 90 prosenttia myynnistä.  

6. Miten asiakkaat voidaan 
tavoittaa? 

Asiakkaat voidaan tavoittaa olemassa olevien kontaktien, 
puhelinmyynnin, messujen ja kotisivujen kautta. 

7. Mikä on toimialan 
taloudellisen kehityksen 
tulevaisuuden ennuste? 

Kansantalous vaikuttaa olevan hiljalleen nousussa 
Suomessa, joten tätä kautta voi olettaa yrityksien 
markkinointibudjetin myös kasvavan. 

 

Taulukko 24. Muut tuotteistamisen kannalta mietittävät asiat 

Kuinka erottua 
kilpailijoista niin, 
että asiakkaan on 
helppo ostaa juuri 
sinun palvelusi? 
 

Yritys erottuu kilpailijoista tuotteen dynaamisella 
sisällönhallinnalla, nopealla toimitusajalla sekä käyttöönoton 
helppoudella. Yritys keskittyy aluksi yhteen toimialaan, jolloin 
se voi paremmin vastata heidän tarpeisiinsa. Vastaavia tuotteita 
ei juurikaan ole markkinoilla, joten ensimmäisen liikkujan etu 
on yrityksen puolella. Tulevaisuudessa pystyy erottautumaan 
myös tuotteen edullisella hinnalla. 

Miten paketoit 
palvelusi asiakkaan 
elämää helpottaviksi 
ratkaisuiksi? 

Tuotteella pystytään hallitsemaan tuotekatalogia virtaviivaisesti 
sekä keskitetysti. Sen käyttöönotto on helppoa ja se auttaa 
asiakkaiden myyntiprosessia. 

Kuinka poistaa 
asiakkaalta riskin 
tunne, joka estää 
häntä ostamasta? 

Ensimmäisen tuotteen valmistuttua, tuotteesta on olemassa 
selkeä referenssi ja demo. Yritys yrittää ymmärtää myös 
asiakkaan prosessit ja auttaa asiakkaitaan ymmärtämään, 
kuinka kannattaa vastata niiden haasteisiin.  
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8.2 Palvelu 

 

Palvelun riskinä on, että asiakkaat saavat esimerkiksi epäkohteliasta tai hidasta 

palvelua. Näin ollen yrityksen on mahdollista menettää asiakassuhde ja saada 

huonoa mainetta laajemminkin. Aiemmin käsiteltiin kosketuspistepolkua ja tämä 

nähtiin tarpeelliseksi käydä läpi yrityksen koko prosessin osalta. Seuraavana on 

siis kaikki pääkohdat, joissa asiakas on yritykseen yhteydessä aina 

myyntipuhelusta laskun lähettämiseen saakka ja miten yritys näissä tilanteissa 

toimii. Lisäksi yritetään ymmärtää, kuinka asiakas tilanteen kokee ja kuinka sitä 

voisi kehittää. 

 

1. Myyntipuhelu 

Monesti potentiaalinen asiakas saattaa kokea myyntipuhelun tungettelevaksi ja 

olla sellaisessa tilanteessa, ettei yksinkertaisesti kerkeä puhumaan. Yrityksen 

myyjät pyrkivätkin tiivistämään asiansa muutamaan minuuttiin ja kysyvät aina 

onko hetki aikaa keskustella. Taustaselvityksiä asiakasyrityksistä sekä heidän 

tarpeistaan voisi kuitenkin tehdä enemmän. 

 

2. Asiakastapaaminen 

Yrityksen sihteeri on ottanut tavaksi tehdä asiakastapaamista varten 

taustaselvityksen. Näin ollen esitys pyritään aina kohdistamaan asiakkaan 

mukaan. Tapaamisen alussa käytetään hetki aikaa asiakkaan luottamuksen 

saamiseen ja puhutaan aivan muista asioista kuin liiketoiminnasta. Yritys pyrkii 

myös kysymään asiakkaan tarpeita ja sen mukaan painottamaan esitystään näihin 

aihepiireihin. Yrityksestä lähtee yleensä yksi henkilö normaaliin tapaamiseen, 

esimerkiksi yksinkertaiseen kotisivuprojektiin. Kaksi henkilöä yritys lähettää, 

mikäli kyseessä on teknisesti haastavampi kokonaisuus, iso projekti tai suuri 

yritys, jonka kanssa on potentiaalia tehdä lisäkauppaa. Mikäli tarkoituksena on 

syventää yhteistyötä, yritys lähtee esittäytymään vieläkin useamman henkilön 

voimin.  
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Yritys voisi parantaa toimintaansa tapaamisissa seuraavilla tavoilla: 

• Tehdä myynnille omat kansiot, joissa kaikki olisi valmiina. Näin myyjä 

saisi nopeasti tarvittavat esimerkit esiin. 

• Tapaamisessa pitäisi pyrkiä välttämään epäolennaisista asioista puhumista, 

esimerkiksi tilanteeseen sopimattomista referensseistä. 

• Toimitusjohtaja kävisi useammin tarkistamassa, kuinka myyjät toimivat, 

yhtenäistäisi toimintaa, kouluttaisi ja antaisi palautetta. 

• Asiakkaalta voisi kysyä palautetta heti tapaamisen jälkeen. Se näyttäisi 

heille, että yritys on valmis ottamaan palautetta vastaan ja kehittämään 

toimintaansa. 

• Asiakkaiden toimintatapoja voisi selvittää paremmin. 

• Yksinkertaisen kielen käyttäminen tapaamisissa, jotta muutkin kuin IT-

alan ihmiset ymmärtäisivät asian. 

 

3. Tarjouksen lähettäminen (välillä myös pelkkä hinta-arvio) 

Tarjous pyritään aina toimittamaan mahdollisimman nopeasti. Tapaamisen 

yhteydessä kannattaa kertoa suoraan, milloin tarjouksen tulee viimeistään 

lähettämään. Tarjouksen tulisi myös olla mahdollisimman selkeä, visuaalinen ja 

myyvä. 

 

4. Asiakas kysyy jotain tarkentavaa tietoa tarjouksesta 

Yritys on tekemässä kotisivuilleen selkeää hinnastoa, johon voi viitata myös 

tarjouksessa. Tämä poistaisi jo joitakin turhia tiedusteluja. Lisätiedustelut 

kannattaa käydä puhelimessa läpi, mutta yrityksen edustajien pitäisi muistaa 

laittaa sovituista asioista aina sähköpostia perään. Näin yrityksellä on mustaa 

valkoisella ja mahdolliset ongelmat tulevaisuudessa vältettävissä. Tarjoukseen 

olisi myös tärkeää laittaa kaikki tarpeellinen tieto, jotta ylimääräisiltä 

tiedusteluilta vältyttäisiin. 

 

5. Tarjouksen hyväksyminen 

Tarjouksen hyväksyminen tapahtuu sähköpostitse. Tässä yhteydessä pitäisi kiittää 

tarjouksen hyväksymisestä ja näyttää yrityksen intoa projektin pariin 
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pääsemiseen. Sähköposti on myös tärkeää kuitata saapuneen perille. Tähän pitäisi 

luoda yhtenäinen ohjeistus myyjille.  

  

6. Projektin aloituspalaveri 

Välillä projektin aloituspalaverit tuntuvat yrityksestä turhilta. Tämä kannattaisikin 

aina pyrkiä hoitamaan videopuhelimitse, jotta molempien osapuolten aikaa 

säästyisi. Mikäli tavataan kasvotusten, kannattaisi tapaamisessa kertoa myös 

muista yrityksen palveluista. Toki isoimmat asiakkaat sekä projektit kannattaa 

hoitaa aina paikan päällä. 

 

7. Projektin aikainen yhteydenpito 

Projektipäällikkö on asiakkaaseen jopa päivittäin yhteydessä. Tähän kannattaakin 

valita selkeästi aina yksi henkilö, jonka kanssa asiakas voi olla tekemisissä. 

Yhteyshenkilön tulisi aina antaa kaikki yhteystietonsa (Skype, Telegram, 

Whatsup, sähköposti, puhelin), joista asiakas voisi valita kuinka haluaa pitää 

yhteyttä. Tämä olisi hyvää asiakaspalvelua. 

 

8. Asiakas hyväksyy projektin 

Isoimpien asiakkaiden ja projektien kanssa kannattaa aina pitää lopetuspalaveri. 

Näin on mahdollista saada palautetta, kehitysideoita sekä lisämyyntiä. 

 

9. Projektin valmistuminen ja julkaiseminen 

Projektin valmistuttua yrityksen kannattaisi tehdä valmis kysely palautteen 

keräämiseen. Näin saataisiin kerättyä tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä sekä 

kehitettyä omaa toimintaa. 

 

10. Laskuttaminen 

Yrityksen laskujen lähettäminen välillä viivästyy. Tähän olisikin tärkeää luoda 

selkeä prosessi, jotta laskut lähtisivät saman tien, kun projekti päättyy. Tällä 

hetkellä yrityksen toimitusjohtaja tarkistaa jokaisen laskun. Tähän kannattaa 

tulevaisuudessa luoda selkeä prosessi ja irrottaa toimitusjohtaja kyseisestä 

tehtävästä. Hänellä on varmasti yrityksessä tärkeämpääkin tehtävää.  
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Yrityksen työntekijöiden kannattaa huomioida asiakaskontakteissaan, että 

käyttävät mahdollisimman yksinkertaista kieltä. IT-alan ihmiset voivat helposti 

sortua siihen, että käyttävät ammattislangia joka on heille juurtunut syvälle. 

Yleensä toisella puolella on kuitenkin henkilö, joka ei ole aihealueeseen 

perehtynyt. Näin ollen asiakas ei helposti ymmärrä puheen sisältöä tai tuntee 

itsensä tyhmäksi, jolloin kaupat jäävät varmasti saamatta tai asiakas kokee sen 

huonoksi palveluksi. Näin ollen kannattaa käyttää hyvin yksinkertaisia 

esimerkkejä, jolloin asia on helppo ymmärtää. Tämä kannattaa huomioida myös 

yrityksen markkinoinnissa sekä kotisivuilla. Ammattislangin käyttäminen onkin 

hyväksyttävää vain, mikäli koodari keskustelee toisen koodarin kanssa. 

Asiakkaille kannattaa myös painottaa tuotteen hyötyjä, eikä vain ominaisuuksia. 

On tärkeää selittää juurta jaksaen, mitä asiakas tuotteesta hyötyy.  

 

Kiireen keskellä ei välttämättä aina ehdi keskittyä asiakaspalveluun niin hyvin 

kuin pitäisi. Tämän takia olisi tärkeää, että asiakaspalvelu olisi maksimaalinen 

ainakin projektin alussa ja lopussa. Se antaisi asiakkaalle hyvän mielen, vaikka 

asiakaspalvelu projektin keskivaiheilla hidastuisikin. 

 

Mikäli projektissa kuitenkin tulee ongelmia tai asiakas on tyytymätön, kannattaa 

jo etukäteen miettiä kuinka toimia. Ensinnäkin olisi tärkeää pahoitella ongelmia, 

vaikka ne eivät yrityksestä itsestä johtuisikaan. Toiseksi virheet kannattaa korjata 

mahdollisimman nopeasti. Asiakastyytyväisyyden parantamiseksi voi myös antaa 

alennusta tai tehdä jotain ylimääräistä samaan hintaan. Ongelmat on mahdollista 

kääntää jopa yrityksen parhaaksi. Nopealla puuttumisella, virheiden 

myöntämisellä ja toiminnan hyvällä korjaamisella voidaan ylittää asiakkaan 

odotukset. Näin on mahdollista saada pitkäaikainen ja tuottava asiakas. Yrityksen 

toimitusjohtajan kannattaa ottaa nämä asiat aina hoitaakseen. Näin asiakas näkee 

ja kokee, että asiat otetaan tosissaan.  

 

Yrityksellä on ollut tapana lähettää tilannekartoituskysely ennen jokaista 

asiakastapaamista. Tämän tarkoituksena on selvittää asiakkaan tilannetta jo 

etukäteen, jotta tapaamisessa voidaan keskittyä olennaiseen ja esitys muokata 
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asiakkaan tarpeiden mukaan. Alla on ensin alkuperäinen ja sitten korjattu versio. 

Sen jälkeen kerrotaan, mitä yrityksen alkuperäisessä versiossa meni pieleen.  

 

Morjens! 
 
Tässä lyhyet kysymykset, joiden ajatus on yksinkertaisesti ymmärtäminen. 
 
Tarkoitus olisi tuntea teitä ja tilannettanne jo tästä eteenpäin, jopa niin hyvin että voimme 
tavatessamme puhua suoraan asiasta. Toki ihmisten pitää tutusta ja tavata, mutta käytetään 
aikamme tehokkaasti ja mahdollistetaan toiselle aika siihen omaan core juttuun. Win-win. 
 
Pintapuolisen tilannekatsauksen löytää usein Googlesta, mutta minkälaiset haasteet odottavat 
maanantaisin työpöydällä, entä mihin fokuksenne on lukittu ja onko jotain tiettyä mitä haluaisitte 
tietää meistä? 
 
Ja kuten sanottua, näihin riittää myös lyhyet ja ytimekkäät vastaukset. 
 
Tarvittaessa ota yhteyttä vaikka minuun näiden kautta: etunimi@yritys.fi tai puhelinnumero tai 
sitten myynti@yritys.fi 
 
Nähdää pian! 
Team Yritys myynti 
 
Tiedoksi: Vastauksia käsitellään täysin luottamuksellisesti, ainoastaan Yritys Oy:n sisällä, eikä 
mitään tietoja luovuteta ulkopuolelle. 
Kuva 6. Alkuperäinen tilannekartoituskysely. 

 
Pieni kysely tapaamisemme pohjaksi (kesto noin 5min) 
 
Kiitoksia, että olette osoittaneet mielenkiintoa keskustella kanssamme yhteistyöstä.  
 
Haluaisimme Teidän vastaavan tähän kyselyyn, koska meitä aidosti kiinnostaa perehtyä Teihin ja 
tilanteeseenne etukäteen. 
 
Vastauksienne myötä voimme jo heti tavatessamme puhua suoraan asiaa ja jättää turhat turinat 
muille. Tottahan toki liiketoimintaan kuuluu tutustua henkilökohtaisesti, mutta eikö olisi hienoa, 
mikäli voisimme käyttää aikamme tehokkaasti ja antaa toisillemme tilaa oman ydinosaamisen 
parissa työskentelyyn. Win-win. 
 
Emme halua tuhlata turhaan kiireistä aikaanne, joten lyhyet ja ytimekkäät vastaukset kelpaavat 
meille mainiosti. 
 
Kyselyä käsitellään täysin luottamuksellisesti, ainoastaan Yritys Oy:n sisällä, eikä mitään tietoja 
luovuteta ulkopuolisille. 
 
Odotan mielenkiinnolla tapaamistamme ja vastaan mielelläni kysymyksiinne: etunimi@yritys.fi tai 
puhelinnumero. 
 
Nähdään pian! 
Kuva 7. Korjattu tilannekartoituskysely. 
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Jokainen voi nähdä, että alkuperäinen versio oli kehnosti tehty. Viesti ponnahtaa 

heti silmille, eikä ole kovin kohtelias. Lisäksi alkuperäinen versio sisälsi jonkin 

verran kirjoitusvirheitä sekä ammattikieltä. Nämä eivät ole varmasti antaneet 

yrityksestä kovinkaan positiivista vaikutelmaa. Viestiä muutettiin 

kohteliaammaksi ja asiallisemmaksi säilyttäen kuitenkin pilke silmäkulmassa. 

Tämä oli myös hyvä esimerkki yrityksen muulle viestinnälle ja palvelulle. 

Monesti nämä tuntuvat yrityksistä pieniltä asioilta, mutta lopulta niillä saattaa olla 

isokin vaikutus yrityksestä syntyvään mielikuvaan. Viestinnän oikolukeminen ja 

korjaaminen vaativat suhteellisen vähän työtä, joten se kannattaa tehdä kunnolla. 

 

8.3 Tarjous 

 

Tarjouksen riskinä on sen epäonnistuminen. Mikäli hinta on liian korkea, on 

riskinä, ettei kauppaa saada ollenkaan. Toisaalta hinnan ollessa liian alhainen 

katteet laskevat. Epäselvät ja epäedulliset sopimuskohdat voivat taas tuoda 

ongelmia jälkeenpäin. Näihin kuuluu esimerkiksi sopimuksen purkaminen tai 

vahingonkorvausten maksaminen. Alkeellinen tarjous jo itsessään voi karkottaa 

asiakkaita.  

 

Yrityksen projektien hinta on kilpailijoihin verrattuna tällä hetkellä erittäin 

kilpailukykyinen, joten tarkempaan hinta-analyysiin ei koettu tarvetta.  

Seuraavaksi käydään läpi, mitä kaikkea yrityksen tarjouksessa oli pielessä, kuinka 

sitä korjailtiin ja annetaan ehdotuksia tulevaisuuden varalle. 

 

Alun perin yrityksen tarjous näytti aloittelijoiden tekeleeltä. Se oli yksinkertainen 

mustavalkoinen pohja, josta periaatteessa löytyi kaikki tarpeellinen tieto. Tarjous 

ei kuitenkaan houkutellut asiakasta millään lailla ostamaan ja se oli varsin 

mauton. Lukijalle tuli mielikuva, että tarjous on kiireellä tehty eikä siihen ole 

panostettu. Tämä on varmasti ainakin joitakin asiakkaita karkottanut, varsinkaan 

jos he eivät ole tunteneet yrityksen henkilöstöä paremmin.  



 

66 

Yrityksen tarjousta korjattiin seuraavilla tavoilla: 

• Tarjouksen vastaanottajan logo lisättiin vasempaan yläkulmaan. Tämä tuo 

hieman väriä tarjoukseen ja tekee siitä henkilökohtaisemman. 

• Tarjouksen alkuun lisättiin ”kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme 

Teille…”. Yrityksen aikaisempi tarjous meni suoraan asiaan ja eikä 

varmasti antanut vastaanottajalle kohteliasta kuvaa tarjouksen tekijästä. 

• Tarjoukseen lisättiin selkeä taulukko, jossa kerrotaan mistä kaikista osista 

se koostuu (työvaihe/tuote, aika, hinta). Näin asiakas hahmottaa helposti, 

mistä lopullinen hinta muodostuu. Tämä antaa ammattimaisen kuvan itse 

yrityksestä, kun se osaa kertoa selkeästi, minkä verran aikaa menee 

mihinkin työvaiheeseen ja mitä se maksaa. 

• Heti lopullisen hinnan jälkeen tehtiin osio ”lisäksi veloituksetta”. Tämä 

antaa asiakkaalle mielikuvan, että se saa jotain ilmaiseksi tai kaupan 

päälle. Näin tarjous on houkuttelevampi. 

• Tarjoukseen lisättiin myös selkeä toimitusaika tarjouksen hyväksymisestä. 

Tämä antaa asiakkaalle ammattimaisen kuvan yrityksestä ja tarjouksen 

vastaanottaja pystyy ymmärtämään nopeasti projektin aikataulun. Se 

kertoo myös yrityksen kokemuksesta ja auttaa asiakkaan päätöksentekoa. 

• Jokaiseen tarjoukseen nimitettiin vastuuhenkilö kehen asiakas voi olla 

yhteyksissä itse tarjoukseen tai projektiin liittyvissä asioissa.  

• Alapalkkiin lisättiin yrityksen yhteystiedot ja muut tarpeelliset tiedot. 

• Oikeinkirjoitusta ja tarjouksen yleistä ilmettä parannettiin. Yrityksestä ei 

jää kovin positiivinen vaikutelma, mikäli tarjous sisältää kirjoitusvirheitä 

tai se on jäsennelty sekavasti. 

 

Yrityksen kannattaa miettiä myös seuraavia asioita tulevaisuudessa tarjoukseen 

liittyen: 

• Graafikon käyttäminen tekemään tarjouksesta visuaalisesti hienon. 

Ihminen tekee päätöksen lopulta tunteen perusteella, vaikka perusteleekin 

sen järjellä. Asiakkaan alitajuntaan voi yllättävän paljon vaikuttaa 

visuaalisin keinoin. Tällä myös erottuisi lukuisten tarjousten joukosta 

helposti. 
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• Kannattaa harkita myös lyhyempien voimassaoloaikojen antamista 

varsinkin muille kuin mainostoimistoille. Monesti on hyvä antaa 

päätökselle aikaa vain 1-2 viikkoa, koska muuten asia voi unohtua ja 

kauppa jäädä saamatta. Asiakas ottaa kyllä yhteyttä, mikäli tarvitsee 

lisäaikaa päätökselle. Mikäli kuitenkin käyttää pidempiä 

voimassaoloaikoja, voi antaa nopean tilaajan edun esimerkiksi hinnan 

alennuksen tai lisäpalvelun muodossa. 

• Referenssejä voi hyödyntää myös tarjouksessa. Mikäli vastaavia 

onnistuneita projekteja löytyy, niistä kannattaa kertoa. 

• Tarjouksen jättämisen jälkeen on syytä pitää asiakkaaseen yhteyttä, jottei 

asia unohtuisi. Voi esimerkiksi varmistaa lähettämisen jälkeen, että asiakas 

on varmasti saanut tarjouksen ja kun voimassaoloaika lähenee loppuaan, 

kysyä, onko päätöstä tehty. 

• Internetistä löytyy myös lukuisia tarjousohjelmien tarjoajia. Näiden 

käyttöä kannattaa harkita varsinkin toiminnan kasvaessa. Aikaa säästyy, 

kun prosessi on pitkälle automatisoitu ja näin saa valmiina myös tyylikkäät 

tarjoukset. Lisäksi tarjousten tilanne on selkeästi dokumentoitu yhdessä 

paikassa. 

 

Isommissa projekteissa voisi myös ottaa tavaksi esitellä tarjousta 

henkilökohtaisesti. Tällöin asiakas näkisi, ketkä oikeasti tulevat projektin takana 

tekemään töitä. Näissä kannattaisi myös jakaa tarjousta useampaan osaan, 

esimerkiksi peruspalvelu halvempaan hintaan ja lisäosat mukaan kalliimmalla. 

Mikäli tarjouksen pystyy jakamaan eri osa-alueisiin, niin nämä voi hinnoitella 

erikseen. Tällöin kuitenkin kokonaispaketti olisi edullisempi kuin jokainen osa-

alue erikseen, mutta asiakkaalla olisi vara valita. Kaikilla tarjousten tekijöillä 

pitäisi myös olla yhteiset pelisäännöt. 
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8.4 Kassavirta 

 

Kassavirran riskinä on yksinkertaisesti kassan loppuminen, jonka pahimpana 

seurauksena on yrityksen konkurssi. Tähän syynä voivat olla esimerkiksi 

yrityksen liialliset kulut, rahoituksen puuttuminen tai alhainen myynti. 

 

Yrityksellä on käytössään kassavirtalaskelma, joka on hyvin tehty ja toimii 

mallikkaasti. Tämän takia siihen ei tässä työssä koettu tarvetta puuttua. 

Kuitenkaan minkäänlaista ennustemallia myyntiprosessiin ei ollut olemassa. Se 

vaikuttaa suoraan tulevan kassavirran arvioimiseen ja myyntiprosessin 

hallitsemiseen. Mainostoimistojen uusasiakashankinnassa voidaan soveltaa 

seuraavaa ennustemallia. 

 

Taulukko 25. Mainostoimistojen uusasiakashankinnan ennustemalli 

Tammikuu 100 myyntipuhelua 

Helmikuu 40 mainostoimiston asiakastapaamista 

Maaliskuu 35 tarjousta 

Huhtikuu 9 kauppaa 

Kesäkuu 27 900 euroa rahaa kassaan 

 

Yllä olevasta taulukosta nähdään, että myyntipuheluista noin 9 prosenttia johtaa 

kauppoihin. Yrityksen historian perusteella keskimääräisen kaupan koko on 3100 

euroa. Useimmiten nämä kuitenkin johtavat lisäkauppoihin. Ensimmäisen kaupan 

saatuaan, yritys arvioi, että se johtaa keskimäärin yhteen saman suuruiseen 

lisäkauppaan kolmen kuukauden kuluttua ensimmäisestä. 

 

Yritykselle tehtiin Exceliin ennustemalli myyntiprosessia varten edellä mainitun 

mallin mukaisesti. Siihen sovellettiin mahdollisimman tarkkaan yrityksen 

historiasta saatuja tietoja sekä tämän hetkistä tilannetta ja arviota. Ennustemallin 

voi olettaa olevan kohtuullisen tarkka mainostoimistojen kohdalla. Ainoa ongelma 

on, että yrityksen toiminta-alueeseen (Jyväskylän eteläpuolinen Suomi) kuuluvat 

mainostoimistot alkavat hiljalleen olla koluttuna läpi. Toki paljon on yrityksiä, 
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jotka ovat pyytäneet aiemmin soittelemaan esimerkiksi puolen vuoden päästä 

uudelleen. Nämä puhelut ovat huomioitu taulukossa ja laskelmissa. Liitteessä 3 on 

esimerkki Excelin sisällöstä. Kokonaan taulukko ei kuitenkaan mahtunut mukaan.  

 

Ennustemalli näyttää vuodelle 2017 noin 750 000 euron kassavirtaa. Tämän 

todettiin toimitusjohtajan kanssa olevan mahdollista, vaikkakin se vaatii kovaa 

työtä. Syyskuun 2016 – tammikuun 2017 väliset tiedot laitettiin toteutuneiden ja 

käynnissä olevien projektien mukaan.    

 

Yrityksen pitäisi tulevaisuudessa tilastoida tarkkaan taulukossa käytettävät tiedot, 

eli kuukausittaiset myyntipuhelut, asiakastapaamiset, tarjoukset ja kaupat. Näiden 

avulla on ensinnäkin mahdollista ennakoida, tuleeko arvioitu kassavirta pitämään 

paikkansa ja myös kehittää taulukkoa tulevaisuudessa.  

 

Muiden kuin mainostoimistojen kohdalta yritys on saanut yksittäisiä asiakkaita. 

Näiden projektien arvo on suuri, mutta vielä tällä hetkellä niitä ei pysty 

simuloimaan. Tämän takia niitä päätettiin olla käsittelemättä tämän työn 

yhteydessä. Tulevaisuudessa kuitenkin kannattaa luoda näiden yrityksien kohdalle 

samanlainen malli. Tämä tulee ajankohtaiseksi, kun dataa on paremmin saatavilla 

ennusteen luomiseen. Isoimmissa projekteissa olisi myös tärkeää sopia, että 

laskutus tapahtuisi kerran kuukaudessa. Tämä toisi yritykselle tasaista kassavirtaa 

eikä se joutuisi odottelemaan pitkiä aikoja rahoja saadakseen. 

 

Kohdeyritys voisi tasaisin väliajoin seurailla kilpailijoidensa maksuehtoja ja 

tarkistaa että ne ovat linjassa oman yrityksen kanssa. Maksuehtojen lyhentämistä 

kannattaa harkita jossain vaiheessa sekä myös alennuksen antamista, mikäli 

asiakas maksaa etuajassa. Varsinkin isoimpien projektien kanssa olisi syytä 

tarkastaa asiakkaan luottotiedot. Kassavirran optimoimiseksi kannattaa myös omat 

laskut maksaa niin myöhään kuin mahdollista, muttei kuitenkaan koskaan 

myöhässä. Kassavirtakriisiä varten voi varautua myös ennustamalla ylipäätään 

paremmin yrityksen taloudellista tilannetta, pitämällä hyvät suhteet pankkiin sekä 

valmistautumalla ottamaan lyhytaikaista lainaa kausivaihteluiden varalle. 
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8.5 Riskienhallinnan seuranta ja jatkuva kehittäminen 

 

Yrityksen tulisi seurata ja arvioida riskejään säännöllisesti. Aiemmin huomattiin, 

että riskit muuttuvat startup-yrityksen kohdalla hyvinkin nopeasti. Vuoden 

mittaisella aikajänteellä tarkasteltuna uusia riskejä oli ilmaantunut 

merkittävimpien riskien joukkoon ja toisaalta jotain oli myös sieltä poistunut. 

Suuremmissa yrityksissä on toki enemmän resursseja riskienhallintaan, mutta 

tämä ei ole syy jättää riskienhallintaa huomioimatta. Startup-yrityksen koko 

olemassaolo voi olla uhattuna, mikäli merkittävä riski konkretisoituu. Pienellä 

yrityksellä riskinkantokyky on yksinkertaisesti heikompi, joten riskien 

kontrolloinnin merkitys on suuri. Riskienhallintaan panostamisen voikin nähdä 

yrittäjän henkivakuutuksena, joten sitä ei kannata unohtaa. 

 

Startup-yrityksen riskikenttä ja riskinkantokyky muuttuvat nopeasti varsinkin 

yrityksen kasvaessa. Tämän takia yrityksen riskejä kannattaisi analysoida puolen 

vuoden välein. Toimitusjohtajan lisäksi kokoukseen olisi tärkeää ainakin 

teknologiajohtajan sekä myynnin edustajan osallistuminen. Tähän voi harkita 

avuksi myös ulkopuolisen asiantuntijan käyttämistä. Esimerkiksi vakuutusyhtiön 

edustaja voi kertoa vakuuttamisen kustannuksista tai riskienhallinnan konsultti 

antaa arviointiin ulkopuolista näkökulmaa. Riskien arvioinnin seurauksena 

saataville toimenpiteille on myös erittäin tärkeää asettaa aina vastuuhenkilö, joka 

tulee asiaa viemään eteenpäin. Toki riskienhallinnan on oltava jatkuvaa toimintaa, 

joten aina esimerkiksi riskien toteutuessa tai olosuhteiden muuttuessa kannattaa 

riskienarviointia päivittää.  

 

Tällä hetkellä yrityksen toimitusjohtaja vastaa kokonaan riskienhallinnasta. Tämä 

soveltuu hyvin vielä näin pienelle yritykselle. Kuitenkin toimitusjohtajan 

kannattaa perehdyttää toinen osakas (teknologiajohtaja) hiljalleen riskienhallinnan 

saloihin, koska toimitusjohtaja voi estyä tehtävistään syystä tai toisesta.    

 

Yrityksen työntekijöitä pitäisi kannustaa kertomaan kaikista epäkohdista, joita he 

työssään kohtaavat. Usein työntekijät kyllä havaitsevat näitä, mutta eivät 
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kuitenkaan raportoi niistä eteenpäin. Tähän syynä voi olla uskalluksen puute tai 

omien virheiden peittely. Ei välttämättä kehdata myöntää, että on jotain tehty 

väärin. Yritys toimii innovatiivisella alalla, joten virheitä ei missään nimessä tulisi 

pelätä vaan jopa kannustaa niihin. 

 

Riskin toteutuminen on toki usein yritykselle negatiivinen asia, mutta näistä 

kannattaa ottaa opiksi. Silloin nähdään, kuinka hyvin riski on pystytty arvioimaan. 

Yrityksen tulisikin kirjata ylös jokainen vahinko tai poikkeama, jonka se kohtaa. 

Työntekijöille tulisi antaa mahdollisuus raportoida näistä helposti ja vailla pelkoa 

seurauksista. Tapaukset pitäisi käydä aina läpi ja ottaa niistä opiksi. Tavoitteena 

on siis vähentää tai estää vastaavien tilanteiden toistuminen. Tutkinnan tuloksia 

voidaan hyödyntää esimerkiksi toimintatapojen ja koulutuksen kehittämisessä. 

 

Yrityksen kannattaa myös seurata alallaan sattuneita vahinkoja, kaikkea ei 

tietenkään kannata oppia kantapään kautta. Mikäli vahinko sattuu omassa 

yrityksessä, on yrityksen toimitusjohtajan vastuulla käynnistää tutkinta tästä. Sen 

tulisi käynnistyä mahdollisimman nopeasti ja selvittää vahinkoon johtaneet syyt 

sekä tarkoituksen mukaiset toimenpiteet vastaavien tapahtumien ehkäisemiseksi.  

 

Yritykselle tehtiin Exceliin sattuneiden vahinkojen sekä poikkeamien raportointi- 

tiedosto. Tähän jokainen työntekijä voi raportoida sattuneista vahingoistaan tai 

havaitsemistaan poikkeamista. Excelissä kysytään: 

• Päivämäärä 

• Tekijä 

• Mitä tapahtui? 

• Miksi tapahtui? 

• Tapahtuman seuraukset? 

• Miten korjataan? 

• Kuinka vastaavat tapahtumat voidaan jatkossa estää? 

• Tapahtuma käsitelty 

• Vastuuhenkilö 

• Tehdyt toimenpiteet  
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Tämän lisäksi tehtiin omat sivut vaaratilanteiden ja potentiaalisten riskien 

arviointiin. Niihin sovellettiin yllä olevaa listaa hieman muokaten. Toteutuneiden 

vahinkojen tarkempaan analysoimiseen yritys voisi halutessaan käyttää 

esimerkiksi vikapuu- tai syy-seurausanalyysia. Nämä menetelmät soveltuvat 

pienemmälle yritykselle paremmin kuin laajemmat vahinkojen 

analyysimenetelmät.   
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Riskienhallinnan yleiset periaatteet ovat kohtuullisen samanlaisia riippumatta 

kirjallisuuslähteestä. Joitain eroja toki löytyy, esimerkiksi menetelmissä tai 

arviointitavoissa. Riskien tunnistamiseen tulisi valita jokin selkeä menetelmä, 

jolla kaikki mahdolliset riskit voidaan havaita. Tässä työssä hyväksi keinoksi 

koettiin tarkistuslistojen läpikäynti. Tunnistamisen jälkeen täytyy myös miettiä 

tarkkaan riskien arvioinnissa käytettävät arvosteluasteikot. Pienelle startup-

yritykselle ei ole järkevää miettiä todennäköisyyksiä kymmenien vuosien 

tähtäimellä. 

 

Työhön päädyttiin ottamaan mukaan yrityksen riskeistä markkinat, palvelu, 

tarjous sekä kassavirta. Yksinkertaisesti ilmaistuna, yrityksen pitää hengissä sen 

kassavirta, joka tulee markkinoilta. Hyvä palvelu tukee sekä kassavirtaa että 

markkinoita. Oikein tehdyt tarjoukset taas varmistavat ja maksimoivat 

kassavirran. Neljän riskin tarkempi käsittely koettiin diplomityön pituuteen ja 

yrityksen saamiin hyötyihin nähden sopivaksi. 

 

Startup-yrityksen riskit ovat toisaalta samankaltaisia kuin vakiintuneen yrityksen, 

mutta toisaalta taas erilaisia. Markkinariski on pienelle yritykselle yksinkertainen. 

Mikäli yritys valitsee väärän markkinan, voi koko yritys epäonnistua. Suurempi 

yritys menettää mahdollisesti vain yhden liiketoiminnan osa-alueen. Kohdeyritys 

on vähentänyt tätä riskiä toimimalla usealla eri markkinalla ja hakemalla 

ratkaisuja eri toimialoille. Tuotteistamisen onnistuminen on myös hyvin tärkeässä 

roolissa markkinoilla pärjäämiseen. Tulevaisuudessa yritys voisikin käyttää 

resurssejaan yhä enemmän tuotteistamiseen. 

 

Palvelun riskinä voi pitää erityisesti jatkuvuutta. Yritys käyttää suurimmat 

resurssinsa uusasiakashankintaan ja luo näin standardit jatkuvalle 

asiakassuhteelle. Palvelun laadun tulisikin pysyä lähes samana koko 

asiakassuhteen ajan, mikä voi tarkoittaa kymmeniä projekteja. Asiakassuhteen 

syventyessä voidaan kuitenkin yhdessä tehostaa prosesseja, mikä vapauttaa 
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yrityksen resursseja ja pitää yllä parempaa palvelua. Viestinnässä haasteeksi tulee 

organisaation kasvaminen. Viestinnän tulisi olla yhdenmukaista, mutta kuitenkin 

persoonallista. 

 

Yksi hyväksytty tarjous saattaa edustaa hyvinkin suurta osaa aloittelevan 

yrityksen liikevaihdosta. Tällaisen projektin epäonnistuessa se voi vaarantaa koko 

yrityksen tulevaisuuden. Kohdeyritys on vähentänyt tätä riskiä hakemalla paljon 

palaavaa kassavirtaa pienillä projekteilla, jolloin yhden projektin epäonnistuessa 

ei ole kassavirtaongelmaa. Tällöin riskiksi muodostuu kuitenkin suuri hallittavissa 

oleva projektien määrä. Epäonnistuminen yhdessä projektissa saattaa vaarantaa 

koko asiakassuhteen, joka voi olla vuositasolla kymmenkertainen yksittäiseen 

projektiin verrattuna. 

 

Kassavirran ennustettavuus on pienellä yrityksellä suuri ongelma. Kasvavan 

yrityksen täytyy rekrytoida jatkuvasti lisää työntekijöitä, mikä rasittaa kassaa 

etupainotteisesti. Kuluu myös jonkin aikaa ennen kuin näistä resursseista saadaan 

tehokkaita. Suuremmalla yrityksellä kassavirta on yleensä suhteellisen vakaa, 

joten sen ennustettavuus on huomattavasti helpompaa. 

 

Yrityksen tunnistettua riskinsä, niiden seurantaan ja hallintaan luotiin useita eri 

työkaluja. Yritykselle tehtiin esimerkiksi riskienhallintasuunnitelma, joka 

tarkoittaa riskien läpikäyntiä kuuden kuukauden välein, niiden jatkuvaa 

raportoimista sekä ehkäisevien toimenpiteiden tekemistä. Yritykselle luotiin myös 

kassavirran ennustusmalli, jolla voidaan optimoida myyntiä ja tuotantoa. Tämä 

malli tulee tulevaisuudessa olemaan entistä arvokkaampi, kun yritys saa enemmän 

dataa myyntitapahtumistaan. Myynnin ja tuotannon seuraaminen on tärkeää 

resursoinnin tehostamiseksi, koska yritys pyrkii laajentamaan toimintaansa 

nopeasti.  

 

Yrityksen tarjousmenettely käytiin myös diplomityön aikana läpi. Tarjouspohja 

on nyt uudistettu ja yhtenäistetty. Myyjille tehtiin tarkistuslista, jonka he käyvät 

läpi jokaisen tarjouksen kohdalla. Yritys on myös samalla kehittänyt 
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tarjouslaskimen, jonka avulla tarjouksen hinta voidaan laskea nopeasti ja tarkasti. 

Yritykselle annettiin myös paljon muita yksinkertaisia keinoja ja konkreettisia 

neuvoja, kuinka se voi toimintaansa kehittää ja varautua riskeihinsä. Pienellä 

yrityksellä nämä tulevat varmemmin käyttöön kuin monimutkaiset 

riskienhallintamenetelmät.  

 

Yrityksen tulisi seurata ja arvioida riskejään säännöllisesti. Startup-yrityksen 

riskikenttä ja riskinkantokyky muuttuvat nopeasti yrityksen kasvaessa. 

Tulevaisuudessa riskien painopisteen voi olettaa muuttuvan yhä enemmän 

henkilöriskejä kohden. Rekrytoinnin onnistuminen tulee olemaan erittäin tärkeää 

varsinkin uusia avainhenkilöitä palkatessa. Yritys tulee tätä silmällä pitäen 

teettämään toisen diplomityön asian tarkasteluun ja siihen varautumiseen. 

Tulevaisuudessa myös tarjottavat projektit tulevat olemaan paljon suurempia, 

joten koko tarjousprosessi on suunniteltava kattamaan muun muassa testauksen, 

ylläpidon ja vasteajat, joita ei pienemmissä projekteissa tarvitse huomioida.  
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10 YHTEENVETO 

 

Diplomityön aihe oli startup-yritykselle hyvin ajankohtainen. Riskienhallinta 

otetaan Suomessa usein liian kevyesti ja näin tapahtuu varsinkin pienemmissä 

yrityksissä. Moni aloitteleva yritys voi helposti kompastua tai jopa kaatua 

puutteelliseen riskienhallintaan.  Näillä yrityksillä ei ole suuria pääomia takanaan, 

joten suuryrityksen kannalta merkityksettömänkin riskin toteutuminen voi 

aiheuttaa pienelle yritykselle vakavia ongelmia. Jokaisen aloittelevan yrityksen 

olisikin syytä tunnistaa ainakin merkittävimmät riskinsä ja varautua niihin. Tämän 

diplomityön tavoitteena olikin tehdä kokonaisvaltainen riskienkartoitus 

kohdeyrityksestä, arvioida sen merkittävimmät riskit ja laatia niille 

riskienhallintatoimenpiteet.  

 

Riskienhallinnan yleisten teorioiden esittelyn jälkeen tunnistettiin ja arvioitiin 

kohdeyrityksen riskit. Riskien tunnistaminen on syytä tehdä huolella, jottei 

mikään merkittävä riski jää puuttumaan seuraavasta vaiheesta eli arvioinnista. 

Hyvänä keinona tähän toimii esimerkiksi tarkistuslistojen käyttäminen. 

Arvioinnissa on taas tärkeää miettiä käytettävät asteikot huolella. Riskiluvun 

laskemisen suhteen kohdeyrityksen riskit arvioitiin sekä normaalilla että 

kehittyneemmällä menetelmällä. Näistä jälkimmäisessä annetaan suurempi 

painoarvo riskin vaikuttavuudelle ja sen todettiin myös kuvaavan yrityksen riskejä 

paremmin. Monesti tätä kannattaakin käyttää, koska riskienhallinnassa seurausten 

vakavuus on aina merkittävämpää kuin riskin toteutumisen todennäköisyys. 

Yrityksen kaikki tunnistetut riskit käytiin suppeasti läpi taulukkoa tehdessä ja 

näille mietittiin varautumiskeinoja. 

 

Kohdeyrityksen riskit arvioitiin noin vuoden mittaisella aikajänteellä syksyllä 

2015 ja syksyllä 2016. Näin nähtiin, kuinka riskit muuttuivat ajan kuluessa. 

Yrityksen kanssa päädyttiin tutkimaan tarkemmin markkinoiden, palvelun, 

tarjouksen ja kassavirran riskejä. Näiden neljän osa-alueen teorioiden esittelyn 

jälkeen lähdettiin riskejä ratkomaan käytännön osuudessa. Ratkaisuista pyrittiin 
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saamaan mahdollisimman käytännönläheisiä sekä yksinkertaisia, jotta startup-

yrityksen olisi niitä helppo hyödyntää.  

 

Markkinoiden osalta yrityksen olisi erittäin tärkeää erottua joukosta. Tähän apuna 

voisi käyttää esimerkiksi massasta erottuvia laatusanoja tai kunnollisen lupauksen 

antamista. Yrityksen kannattaisi tuoda ilmi markkinoinnissaan enemmän 

mobiilisovellusten tekemistä, koska niitä harva kilpailija tarjoaa. Yritykselle 

mietittiin myös tuotteistamisprosessi sähköistä katalogia varten. Tämän 

kohdeyritys on tuomassa markkinoille vuonna 2017.  

 

Palvelun parantamiseksi käytiin yrityksen kosketuspistepolku läpi. Tällä 

tarkoitetaan kaikkia pääkohtia, joissa asiakas on yritykseen yhteydessä. Näiden 

kohdalle mietittiin, miten yritys kyseisissä tilanteissa toimii, kuinka asiakas 

tilanteen kokee ja kuinka sitä voisi kehittää. Työssä esiteltiin myös esimerkki 

kuinka yrityksen asiakkaalle lähettämää tilannekartoituskyselyä kehitettiin 

paremmaksi. Tämän lisäksi annettiin palvelun parantamiseksi monia pieniä 

käytännön neuvoja. 

 

Tarjouksen osalta käsiteltiin, mitä yrityksen alkuperäisessä tarjouksessa oli 

pielessä, kuinka sitä korjailtiin ja annettiin ehdotuksia tulevaisuuden varalle. 

Kassavirran hallitsemista varten yritykselle tehtiin ennustemalli myyntiprosessiin. 

Sen avulla voidaan arvioida tulevaa kassavirtaa ja hallita myyntiprosessia. Myös 

muita pieniä keinoja kassavirran hallintaan annettiin.  

 

Yrityksen tulee toki myös seurata ja arvioida riskejään säännöllisesti. Työn aikana 

huomattiin, että riskit muuttuvat startup-yrityksen kohdalla hyvinkin nopeasti. 

Yrityksen olisikin hyvä analysoida riskejään aina puolen vuoden välein. Näihin 

palavereihin kannattaa ottaa mukaan useampi henkilö yrityksen eri osa-alueilta. 

Yrityksen tulisi myös kirjata ylös jokainen vahinko tai poikkeama jonka se 

kohtaa. Nämä tapaukset pitäisi käydä aina läpi ja ottaa niistä opiksi, joten 

yritykselle tehtiin raportointityökalut tätä varten. Kohdeyritys voi näin analysoida 

tapahtumat helpommin ja varautua riskeihinsä paremmin tulevaisuudessa.  
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