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Työn tavoitteena on luoda vaiheittain etenevä prosessi, jonka avulla yritys kykenee 

kartoittamaan sidosryhmänsä ja pystyy valitsemaan oikean keinon hallita 

toimintansa kannalta keskeisiä sidosryhmiä. Työ on tehty pääasiallisesti 

kirjallisuuskatsauksena aiheeseen liittyvien tieteellisten artikkeleiden ja 

kirjallisuuden pohjalta. Empiriaosuudessa on hyödynnetty tarkastelun kohteena 

olevan yrityksen haastatteluita.  

 

Työn tuloksena voidaan pitää sidosryhmien analysointiin ja hallintaan luotua 

yritykselle soveltuvaa prosessia, joka perustuu työssä esitettyyn 

teoriaviitekehykseen. Prosessi jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä 

vaiheessa yritys tunnistaa ja priorisoi sidosryhmänsä kartoittaakseen toimintansa 

kannalta keskeiset avainsidosryhmät. Tämän jälkeen tehdään priorisointi 

avainsidosryhmien sisällä. Toisessa vaiheessa määritellään sidosryhmien keskeiset 

ominaisuudet sekä käsitellään toimenpiteitä sidosryhmäsuhteiden hallitsemiseksi, 

jolloin yrityksen resurssit saadaan kohdistettua oikealla tavalla tärkeimpien 

sidosryhmäsuhteiden hallintaan. Toimivalla sidosryhmäyhteistyöllä saavutetaan 

kilpailuetua ja kyetään hallitsemaan sidosryhmäsuhteita tehokkaasti. 
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1 JOHDANTO 

 

Sidosryhmien tunnistaminen, analysointi ja sidosryhmäsuhteiden hallinta on tullut entistä 

ajankohtaisemmaksi ja tärkeämmäksi yrityksille verkostotalouden kehittymisen sekä 

markkinoiden globalisaation myötä. Yritysten kasvavassa yhteistyöverkostossa keskeisten 

toimijoiden eli avainsidosryhmien tunnistaminen on tärkeää, jotta rajalliset resurssit osataan 

kohdistaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen kannalta merkittävimpiin ryhmiin sekä 

yksilöihin. (Kamensky 2010, s.44)  

 

Yrityksen tulisi kyetä kartoittamaan avainsidosryhmien odotukset ja vastata niihin oikeilla 

toimenpiteillä, jotta tulevaisuuden liiketoiminta on turvattu. Sidosryhmien vastikeodotukset 

saattavat kuitenkin olla hyvin erilaisia ja jopa keskenään ristiriitaisia.  Lisäksi sidosryhmien 

vaikutus yrityksen toimintaan voi olla positiivista tai negatiivista. Positiivinen toiminta 

hyödyttää sekä sidosryhmää että yritystä. Negatiivisen toiminnan kohdalla sidosryhmä 

muodostaa uhan yrityksen toiminnalle. Tehokkaalla ja toimivalla sidosryhmäyhteistyöllä 

ja -suhteiden hallinnalla saavutetaan monia etuja, kyetään jakamaan liiketoiminnan riskejä ja 

pystytään vastaamaan paremmin ulkoisen toimiympäristön tuomiin muutoksiin. (Carroll 2015, 

s.78-82; Juutinen 2016 s. 86 ja s. 128) 

 

Työn aihe eli sidosryhmäanalyysi on lähtöisin empiriaosassa käsiteltävältä rakennusalalla 

toimivalta pk-yritykseltä, jonka toimintaympäristö on muuttunut verkostotalouden 

kehittymisen myötä. Yrityksen sidosryhmäsuhteissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia ja 

vanhat toimenpiteet suhteiden hallitsemiseksi eivät tuota haluttua tulosta. Yrityksen toiveena 

olikin uusien toimenpiteiden määrittäminen tärkeimpien sidosryhmäsuhteiden hallitsemiseksi. 

 

1.1 Työn tavoitteet ja rajaukset 

 

Työn tavoitteena on muodostaa vaiheittain etenevä prosessi, jonka avulla yritys havaitsee 

toimintansa kannalta merkittävät sidosryhmät ja tunnistaa sidosryhmäsuhteiden hallintaan 

olennaisesti vaikuttavat tekijät. Tavoitteen saavuttamisen myötä tehokkaalla suhteiden 

hallinnalla saavutetaan kilpailuetua ja kyetään ratkaisemaan suhteissa esiintyviä haasteita. Työ 

jakautuu kahteen keskeiseen aiheeseen, jotka ovat sidosryhmien kartoittaminen sekä 



5 

 

 

 

sidosryhmäsuhteiden hallinta. Työn tavoitteesta on muodostettu työn päätutkimuskysymys ja 

kaksi keskeistä osatutkimuskysymystä, jotka on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Työn päätutkimuskysymys ja osatutkimuskysymykset. 

Päätutkimuskysymys: Miten voidaan tunnistaa yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeimmät 

sidosryhmät ja vaikuttaa niihin? 

1. Osatutkimuskysymys: Millä tavoin voidaan tunnistaa yrityksen tärkeimmät sidosryhmät? 

2. Osatutkimuskysymys: Mitkä sidosryhmien ominaisuudet ovat yrityksen kannalta keskeisiä 

ja millä toimenpiteillä sidosryhmäsuhteita hallitaan tehokkaasti?  

 

Työn teoriaosuudessa esitetään vain muutamia sidosryhmäanalyysiin liittyviä menetelmiä sekä 

sidosryhmäsuhteiden hallintaan liittyviä toimenpiteitä työn pituuden takia. Kohdeyrityksen 

tarpeet ja menetelmien soveltuvuus kohdeyrityksen käyttöön on huomioitu valittaessa teorioita 

kirjallisuusosuuteen. Yrityksillä on usein rajallinen määrä resursseja ja ne kannattaa kohdistaa 

tärkeimpiin sidosryhmiin, joten empiriaosuudessa keskitytään vain avainsidosryhmiksi 

nousseiden toimijoiden priorisointiin, ominaisuuksien kartoittamiseen ja 

avainsidosryhmäsuhteiden hallintaan. Empiriaosuudessa sidosryhmäsuhteita tarkastellaan vain 

kohdeyrityksen näkökulmasta, jotta työn pituus pysyy sopivana.  

 

1.2 Työssä käytetyt menetelmät ja työn rakenne 

 

Työn teoriaosuus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jossa on hyödynnetty aiheeseen 

liittyvää kirjallisuutta ja tieteellisiä artikkeleita. Työssä sidosryhmäanalyysin tukena esitetyt 

menetelmät on rakennettu kirjallisuuden teorioiden pohjalta sekä huomioimalla kohdeyrityksen 

tarpeet. Kohdeyrityksen ylempien toimihenkilöiden haastatteluita on hyödynnetty 

empiriaosuudessa. Työn teoria- ja empiriaosuus noudattavat samaa rakennetta, joka on esitetty 

kuvassa 1. Rakenne koostuu sidosryhmien tunnistamisesta, priorisoinnista, ominaisuuksien 

määrittämisestä ja sidosryhmäsuhteiden hallinnasta. 
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Kuva 1. Työn teoria-ja empiriaosuus noudattavat rakennetta, joka sisältää neljä vaihetta. 

 

Työn ensimmäinen vaihe on sidosryhmien tunnistaminen. Teoriaosuudessa sidosryhmien 

tunnistaminen sisältää sidosryhmäkäsitteen määrittelemisen, jota hyödynnetään 

empiriaosuudessa kohdeyrityksen sidosryhmiä tunnistettaessa. Toisessa vaiheessa eli 

sidosryhmien priorisoinnissa on esitetty teoriat panos-vastike-sidonnaisuudelle ja valta-

kiinnostus-matriisille, joita käytetään kohdeyrityksen sidosryhmien priorisointiin ja 

avainsidosryhmien löytämiseen. Kolmannessa vaiheessa eli ominaisuuksien kartoittamisessa 

teoriat perustuvat yksittäisten sidosryhmien panos-vastike-sidonnaisuuteen ja niiden tuomiin 

haasteisiin sekä mahdollisuuksiin. Empiriaosuudessa kartoitetaan teorioiden pohjalta 

tarkemmin kohdeyrityksen avainsidosryhmien ominaisuuksia. Viimeisessä vaiheessa neljä eli 

sidosryhmäsuhteiden hallinnan kohdalla käsitellään panos-vastike-sidonnaisuuden ja valta-

kiinnostus-matriisi teorioiden pohjalta nousevia vuorovaikutusmuotoja, joita empiriaosuudessa 

hyödynnetään avainsidosryhmäsuhteiden hallinnan suunnittelussa. 
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2 SIDOSRYHMIEN TUNNISTAMINEN 

 

Yrityksen sidosryhmäsuhteiden analysointi lähtee liikkeelle sidosryhmien tunnistamisesta 

(Cadle et al. 2010, s. 61) ja sidosryhmän käsitteen määrittelemisestä. Yrityksen 

sidosryhmäverkosto koostuu Freemanin ja Reedin (1983) laajan määritelmän mukaan ulkoisista 

ja sisäisistä yksilöistä sekä ryhmistä. Yritys vaikuttaa tai voi vaikuttaa omalla toiminnallaan 

sidosryhmiin ja toisaalta sidosryhmät vaikuttavat tai voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan. 

Yrityksen ja sidosryhmän välinen vuorovaikutus voi olla positiivista tai negatiivista. (Freeman 

ja Reed 1983; Juutinen 2016, s.124-125) Määritelmän perusteella suuren yrityksen 

sidosryhmiksi lukeutuvat asiakkaat, työntekijät, kilpailijat, toimittajat, hallitus, omistajat, 

poliittiset ryhmät, kauppaliitot, ammattiliitot, etujärjestöt, aktivistit ja rahoittajat kuvan 2 

mukaisesti (Johnson et al. 2008, s.154).  

 

 

Kuva 2. Yrityksen sidosryhmät (Johnson et al. 2008, s.154). 

 

Sidosryhmän määritelmiä on useita, joista tämän työn empiriaosuudessa hyödynnetään 

yrityksen sidosryhmien tunnistamiseen Freemanin ja Reedin (1983) laajaa määritelmää. 

Freemanin esittämä kuvaus sidosryhmän käsitteelle on yleisimmin käytetty määritelmä 

kartoitettaessa sidosryhmiä (Freeman et al. 2010, s. 207), vaikka se on saanut kritiikkiä 
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kirjallisuudessa laajuutensa vuoksi (Laine 2010). Lisäksi alkuperäisestä mallista havaitaan 

puuttuvan joitakin sidosryhmiä, kuten media sekä kansalaisjärjestöt ja Freeman on muokannut 

malliaan ajan kuluessa poistamalla sekä lisäämällä joitakin sidosryhmiä (Fassin 2009).   

 

Freemanin ja Reedin (1983) esittämä alkuperäinen määritelmä soveltuu työhön, sillä sen avulla 

tulee huomioitua yrityksen näkökulmasta kaikki sen liiketoimintaan yhteydessä olevat ryhmät 

ja yksilöt. Malli ottaa huomioon menetetyt, nykyiset ja mahdolliset tulevaisuuden sidosryhmät, 

jolloin sidosryhmiksi voi määräytyä yrityksen näkökulmasta yllättäviä ryhmiä. Tällöin myös 

varmistetaan tunnistamisvaiheessa kaikkien sidosryhmien huomioiminen ja järjestelmällinen 

kartoittaminen.   

 

2.1 Ensisijaiset ja toissijaiset sidosryhmät 

 

Yrityksen sidosryhmät voidaan jaotella ensisijaisiin ja toissijaisiin sidosryhmiin. Ensisijaisiksi 

sidosryhmiksi kutsutaan niitä yksilöitä ja ryhmiä, joilla on suora vaikutus sekä kiinnostus 

yrityksen toimintaa kohtaan. (Clarkson 1995; Darnall et al. 2010) Näiden sidosryhmien ja 

yrityksen välillä on voimakas riippuvuussuhde, jolloin ryhmien toiminnalla on merkittävä 

vaikutus yrityksen jatkuvuuteen ja menestykseen (Freeman et al. 2010, s.207). Ensisijaisiin 

sidosryhmiin katsotaan kuuluvan muun muassa työntekijät, omistajat, asiakkaat, toimittajat. 

Toissijaisiksi sidosryhmiksi voidaan katsoa muut ryhmät ja yksilöt, kuten media, hallitus, 

kilpailijat ja aktivistit. (Clarkson 1995; Thomas et al. 2004) Yrityksen toiminnalla voi olla 

vaikutusta toissijaiseen sidosryhmään tai ne voivat vaikuttaa yritykseen, mutta ryhmät eivät ole 

yrityksen selviytymisen kannalta välttämättömiä ja vuorovaikutus ryhmän sekä yrityksen 

välillä on epäsuora. (Clarkson 1995; Freeman et al. 2010, s.24 ja s.207)  

 

Yrityksen näkökannalta jako ensisijaisiin ja toissijaisiin sidosryhmiin helpottaa 

sidosryhmäkokonaisuuden ja sidosryhmien merkityksen hahmottamista. (Näsi 1995, s.22-23) 

Varsinkin pienempien yritysten kohdalla resurssit ovat usein rajalliset, jolloin yrityksen tulee 

kohdistaa ne pääasiassa ensisijaisiin sidosryhmiin. Toissijaisia sidosryhmiä ei pidä kuitenkaan 

unohtaa, sillä niiden vaikutus yritykseen saattaa joissakin tapauksissa olla suurempi kuin 

ensisijaisten sidosryhmien. Toissijaiseen sidosryhmään kuuluva hallitus kykenee esimerkiksi 

vaikuttamaan yrityksen liiketoimintaan paljon nopeammin kuin ensisijaiseen sidosryhmään 
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kuuluvat asiakkaat (Thomas et al. 2004).  Lisäksi median vaikutus yrityksen maineeseen ja sitä 

kautta liiketoimintaan saattaa olla merkittävä, vaikka media kuuluu toissijaisiin sidosryhmiin. 

Ympäristötekijöiden muutokset voivat myös vaikuttaa sidosryhmien ja yrityksen väliseen 

suhteeseen (Cadle et al. 2010, s. 70; Freeman 2010, s.11-13; Juutinen 2016, s.81) ja saattavat 

nostaa toissijaisen sidosryhmän merkitystä. Toissijaiset sidosryhmät, kuten media tai aktivistit, 

voivat tuoda esiin yrityksien toiminnassa esiintyviä epäkohtia. Kyseiset ryhmät voivat 

aktivoitua jonkin ympäristötekijän, kuten uuden lainsäädännön puitteissa. Ryhmien ja niiden 

ajamien asioiden näkyvyyden lisääntymisellä voi olla vaikutusta lisäksi ensisijaisiin 

sidosryhmiin, kuten asiakkaisiin ja heidän asenteisiinsa. (Juutinen 2016, s.146-148) 
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3 SIDOSRYHMIEN PRIORISOINTI 

 

Sidosryhmien priorisointi on sidosryhmäanalyysi prosessin toinen vaihe, jonka tavoitteena on 

löytää avainsidosryhmät. Sidosryhmien priorisoinnin eli avainsidosryhmien tunnistamisen 

merkitys perustuu yrityksien rajallisiin resursseihin (Clarkson et al. 1994), jotka kannattaa 

suunnata yrityksen toiminnan kannalta olennaisimpiin ryhmiin. Avainsidosryhmät on 

mahdollista jakaa alaryhmiin ja nämä alaryhmät voidaan priorisoida, jolloin yritys saa 

yksityiskohtaisempaa tietoa avainsidosryhmien sisällä vallitsevasta tilanteesta. Sidosryhmien 

alaryhmien kohdalla muun muassa niiden roolit ja kiinnostus yritystä kohtaan voivat poiketa 

ryhmän sisällä (Fassin 2008). 

 

3.1 Panos-vastike-sidonnaisuus  

 

Panos-vastike ajattelussa yrityksen sidosryhmiksi määräytyvät kaikki ne ryhmät, joilla on 

panos-vastike-sidonnaisuus yritykseen (Ahlstedt ja Jahnukainen 1973, s. 14-15; Kamensky 

2010, s.44).  Sidosryhmät antavat yrityksen käyttöön panoksia ja saavat yritykseltä takaisin 

vastineita. Sidosryhmien antama panos yritykselle voi olla esimerkiksi rahaa, osaamista tai 

raaka-aineita. Sidosryhmän takaisin saama vastine voi muodostua muun muassa 

osinkotuotoista, palkasta, tuotteista tai palveluista. (Kamesky 2010, s.44) Kuvassa 3 on 

havainnollistettu yrityksen ja sidosryhmän välistä keskinäistä riippuvuutta ja niiden välillä 

virtaavia panoksia ja vastikkeita (Näsi 1995, s.105).  

 

 

Kuva 3. Yrityksen ja sidosryhmän välillä virtaa vastikkeita ja panoksia (Näsi 1995, s.105). 

 

Panoksien sekä vastikkeiden arvo vaihtelee ja vaikuttaa voimakkaasti yrityksen ja sidosryhmien 

väliseen suhteeseen. Mikäli sidosryhmä omaa yrityksen toiminnan kannalta merkittävän 

panostekijän, on sen asema eri kuin muiden sidosryhmien ja se voidaan luokitella kuuluvaksi 
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yrityksen keskeisiin sidosryhmiin. Keskeisten sidosryhmien vaikutukset yrityksen 

liiketoimintaan huomataan välittömästi. Yrityksen menestyminen on sidoksissa keskeisten 

sidosryhmien vastiketekijöiden täyttämisestä, jotta nämä ryhmät ovat tyytyväisiä 

saavuttamaansa panos-ja vastiketekijöiden suhteeseen ja pysyvät yrityksen toiminnassa 

mukana. (Ahlstedt ja Jahnukainen 1973, s.15 ja s. 21-23; Johnson et al. 2008, s. 153-155 

Juutinen 2016, s. 30 ja s. 134-136; Kamensky 2010, s.44; Näsi 1995, s. 98-106) 

 

Panos-vastike-sidonnaisuuden käyttäminen analyysivälineenä sidosryhmien priorisoinnissa 

perustuu sidosryhmien antamien panostekijöiden ja niiden saamien vastineiden erilaiseen 

painoarvoon. Yrityksen avainsidosryhmiksi määräytyvät ne ryhmät, joiden panostekijät 

yritykselle ovat arvokkaampia kuin muiden. Lopulliseen painoarvoon vaikuttaa sidosryhmän 

merkitys yrityksen toiminnalle tällä hetkellä ja tulevaisuudessa sekä sen antaman vastineen 

arvo. (Kamensky 2010, s.126-128, s.140-141 ja s.146-147; Näsi 1995, s. 98-106) 

Avainsidosryhmien alaryhmien priorisointi voidaan myös tehdä käyttäen panos-vastike-

sidonnaisuus teoriaa. Panos-vastike-sidonnaisuus ajattelu jättää huomioimatta sidosryhmien 

kiinnostuksen tason yritystä kohtaan, jolla voi olla merkittävä vaikutus sidosryhmän ja 

yrityksen välisessä vuorovaikutuksessa. 

 

3.2 Valta-kiinnostus-matriisi 

 

Avainsidosryhmien tunnistamiseen sekä sidosryhmien sisällä olevien alaryhmien priorisointiin 

voidaan käyttää valta-kiinnostus-matriisia, joka on esitetty kuvassa 4. Matriisissa mallinnetaan 

sidosryhmien kiinnostuksen tasoa yritystä kohtaan sekä valtaa vaikuttaa yrityksen toimintaan. 

Mallissa vaaka-akselilla kuvataan sidosryhmien valtaa ja pystyakselilla kuvataan sidosryhmän 

kiinnostusta yritystä kohtaan. Matriisimalli on jaettu neljään osioon. Ne sidosryhmät, joilla 

suuri valta sekä kiinnostus yrityksen toimintaa kohtaan ovat pelaajia (players) ja muodostavat 

avainsidosryhmän. Pelaajien odotuksiin vastaaminen on tärkeää yrityksen menestyksen 

kannalta. Korkean kiinnostuksen, mutta matalan vallan omaavia ryhmiä kutsutaan kohteiksi 

(subjects). Massaan (crowd) kuuluvat sidosryhmät, joiden valta ja kiinnostus yritystä kohtaan 

on matalaa. Taustatahoilla (context setters) on suuri valta yritykseen, mutta vähäinen kiinnostus 

sen toimintaa kohtaan. Taustatahoihin kuuluvien sidosryhmien odotukset kannattaa selvittää, 
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sillä ryhmä voi aktivoituessaan siirtyä pelaajaosioon eli yrityksen avainsidosryhmäksi.  (Bryson 

2004; Johnson et al. 2008, s.157; Juutinen 2016, s.128-129)   

 

Kuva 4. Valta-kiinnostus-matriisimalli (Bryson 2004). 

 

Sidosryhmien paikat matriisimallissa voivat muuttua vallan ja kiinnostuksen tason muuttuessa. 

Muutokset voivat tapahtua yrityksen sisäisten toimien seurauksena tai ne voivat olla ulkoisten 

tekijöiden aiheuttamia (Cadle et al. 2010, s. 70).  Matriisimalli auttaa ymmärtämään 

sidosryhmien vaikutusta yrityksen strategiaan ja antaa viitteitä yritykselle keinoista, joilla se 

voi vaikuttaa sidosryhmiin (Johnson et al. 2008, s.156; Juutinen 2016, s.129).  

 

Mallissa sidosryhmien kiinnostus ja valta luokitellaan yrityksen näkökulmasta, jolloin ei 

huomioida sidosryhmien omaa näkökulmaa. Yrityksellä ja sidosryhmillä saattaa olla hyvinkin 

erilaisia näkemyksiä kiinnostuksesta ja vallasta, mikä voi johtaa vääriin johtopäätöksiin ja 

niihin perustuvia toimenpiteitä saattaa olla hankala toteuttaa. Sidosryhmien näkemyksien 

kartoittaminen onnistuisi niiden haastatteluilla, mutta joissakin tilanteissa haastatteluita voi olla 

vaikea toteuttaa esimerkiksi ajan puutteen takia. Lisäksi sidosryhmät eivät välttämättä halua 

antaa haastatteluita ja tietoa ulkopuolisille tahoille. Sidosryhmien ominaisuuksien ja varsinkin 

niiden odotusten selvittäminen on kuitenkin tärkeää (Bryson 2004; Juutinen 2016, s.86), jotta 

saadaan mahdollisimman hyvä ja todenmukainen kuva sidosryhmien omista näkemyksistä. 

Näin ollen tarvitaan erilaisia menetelmiä, joiden avulla sidosryhmiä voidaan analysoida ilman 

haastatteluita tai suoraa vuorovaikutusta. 



13 

 

 

 

4 SIDOSRYHMIEN OMINAISUUDET 

 

Avainsidosryhmien määrittämisen jälkeen on tärkeää analysoida merkittävimpiä tekijöitä 

sidosryhmien ja yrityksen välisissä suhteissa, jotta voidaan ylläpitää panos-ja vastiketekijöiden 

tasapainoa sekä löytää yrityksen toimintaa edistävät sidosryhmät.  Avainsidosryhmien 

ominaisuuksien täsmentäminen muodostaa kolmannen vaiheen sidosryhmäanalyysi 

prosessissa. 

 

4.1 Sidosryhmien panos-ja vastiketekijöiden tasapaino 

 

Yrityksen menestymisen kannalta on keskeistä täyttää sidosryhmien odotukset ja huolehtia 

sidosryhmien panos-ja vastiketekijöiden tasapainosta. Sidosryhmien odotuksia voidaan 

kartoittaa analysoimalla sidosryhmien odottamia vastiketekijöitä. Lisäksi sidosryhmien 

panostekijät tulee selvittää, jotta voidaan hallita panos- ja vastiketekijöiden tasapainoa. 

(Juutinen 2016, s. 30; Näsi 1995, s. 100-106) Sidosryhmien panos- ja vastiketekijät voivat olla 

hyvin erilaisia, kuten taulukosta 2 ilmenee (Allee 2000; Geelhoed et al. 2013, s 14-17; Johnson 

et al. 2008, s.63 ja s. 99; Ahlstedt ja Jahnukainen 1973, s.15; Tuokko 1974, s. 63-66). 

Taulukossa 2 on esitetty sidosryhmistä henkilöstön, asiakkaiden ja toimittajien 

vastikevaatimuksia yritystä kohtaan sekä näiden sidosryhmien tuomia panostekijöitä. 
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Taulukko 2. Esimerkkejä yrityksen ja sidosryhmien välillä liikkuvista panos- ja vastiketekijöistä (Allee 2000; 

Geelhoed et al. 2013, s 14-17; Johnson et al. 2008, s.63 ja s. 99; Ahlstedt ja Jahnukainen 1973, s.15; Tuokko 1974, 

s. 63-66). 

Sidosryhmä Panos Vastike 

Henkilöstö työpanos, ammattitaito palkka, sosiaaliedut, viihtyvyys, 

osallistumismahdollisuudet, työsuhteen 

jatkuvuus, ylenemismahdollisuudet, 

koulutukset 

Asiakkaat palveluiden tai tuotteiden 

ostaminen, asiakaspalaute, 

asiakkaan luottamus, 

yrityksen 

suositteleminen/maineen 

levittäminen 

korkealaatuiset tuotteet, vaihtelevat 

tuoteominaisuudet, kohtuulliset hinnat, 

laadukkaat palvelut, takuut, yrityksen 

luotettavuus, asiakaskohtaisesti räätälöidyt 

tarjoukset, jälkipalvelut 

Toimittajat raaka-aineet, koneet, laitteet, 

palvelut, työvoima  

uskollinen, varma, maksukykyinen ostaja 

 

Henkilöstön antama panos ja sen saama vastine voi olla sekä aineetonta että aineellista. 

Työntekijät tekevät yrityksen liiketoiminnan edistämiseksi työtä ja antavat samalla yritykselle 

käyttöön osaamistaan. Yritykseltä työntekijät odottavat saavansa vastineeksi palkkaa ja muita 

etuuksia sekä takuun jatkuvasta toimeentulosta. Lisäksi työstä saatava nautinto, työn 

joustavuus, työympäristön viihtyvyys, koulutukset sekä osallistumis- ja 

ylenemismahdollisuudet ovat henkilöstön odottamia vastineita. Yrityksen antamat vastikkeet 

motivoivat työntekijöitä ja auttavat parempien työtulosten saavuttamisessa, jos työntekijät 

kokevat vastikkeiden olevan riittäviä. Vastikeodotuksiin vaikuttavat muun muassa 

työntekijöiden toimenkuva ja sen vastuullisuus, joten esimerkiksi toimitusjohtaja odottaa 

saavansa suuremman rahallisen korvauksen työstään kuin assistentti. (Freeman et al. 2007, s. 

25; Geelhoed et al. 2013, s.14-17; Tuokko 1974, s.64) 

 

Asiakkaiden panos yritykselle koostuu usein tuotteen tai palvelun ostamisesta, 

asiakaspalautteesta ja yrityksen maineen levittämisestä eteenpäin (Geelhoed et al. 2013, s.14-

17). Lisäksi asiakkaan luottamuksen katsotaan kuuluvan panostekijöihin, vaikka asiakkaan oma 

uskollisuuden taso yritystä kohtaan on usein pienempää kuin mitä asiakas odottaa yrityksellä 

olevan itseään kohtaan (Tuokko 1974, s.64). Vastineeksi asiakas odottaa saavansa laadukkaita 

tuotteita ja palveluita kohtuulliseen hintaan. Lisäksi internetin yleistymisen ja verkossa 
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tapahtuvan liiketoiminnan myötä asiakkaiden odotukset vaihtelevien tuoteominaisuuksien, 

asiakaskohtaisesti räätälöityjen tarjousten ja jälkipalveluiden suhteen ovat kasvaneet. (Allee 

2000) Onnistuneen asiakas-yritys sidosryhmätyön kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota 

yrityksen vuorovaikutukseen asiakkaita kohtaan. 

 

Toimittajien panostekijöitä ovat muun muassa raaka-aineet, koneet, laitteet, palvelut ja 

työvoima. Toimittajien panostekijöiden merkitys vaihtelee toimialoittain ja on riippuvainen 

yrityksen tarjoomasta. Teollisuusalalla toimittajien panoksiin kuuluva raaka-aine voi 

muodostaa lähes puolet liikevaihdosta, jolloin toimittajien merkitys on suuri. Palvelualoilla taas 

toimittajien merkitys vaihtelee riippuen siitä, tuotetaanko palvelut itse vai ulkoistetaanko 

palvelutuotanto toimittajille. (Kamensky 2010, s.145) Vastineeksi toimittamilleen panoksille 

toimittaja odottaa saavansa luotettavan ja maksukykyisen ostajan. Toimittajien odotukset 

kohdistuvat myös yrityksen ostamien panostekijöiden määrään, jonka toimittajat toivovat 

kasvavan (Möller 2003; Tuokko 1974, s.65). 

 

4.2 Sidosryhmien tuomat mahdollisuudet ja haasteet 

 

Sidosryhmien vaikutus yrityksen toimintaan voi olla positiivista tai negatiivista (Juutinen 2016, 

s.128), joten sidosryhmien aiheuttamat haasteet sekä niiden tuomat mahdollisuudet yrityksen 

toiminnalle kannattaa kartoittaa ja analysoida. Avainsidosryhmät ovat yrityksen toiminnalle 

välttämättömiä, mutta jaoteltaessa näitä alakategorioihin saatetaan eri toimijoiden välillä 

havaita huomattavia eroja.  

 

Sidosryhmä voidaan nähdä potentiaalisena yhteistyökumppanina, mikäli sen toiminta yritystä 

kohtaan on positiivista. Näiden sidosryhmien kanssa on mahdollista syventää yhteistyötä ja 

rakentaa tuottavia sekä luotettavia suhteita. Sidosryhmäyhteistyön haasteet kohdataan silloin, 

kun sidosryhmän yritykseen kohdistama toiminta on negatiivista. Tällöin yrityksen on joko 

siedettävä sidosryhmää tai luovuttava sidosryhmäsuhteesta, jolloin seurauksena voi olla 

maineen huononeminen tai rahalliset menetykset. Sidosryhmien tuomat haasteet ovat yleensä 

lähtöisin sidosryhmän ja yrityksen erilaisista näkemyksistä panos-ja vastiketekijöiden kohdalla. 

Sidosryhmät saattavat lisäksi kokea, että heidän tarpeitaan ja mielipiteitään ei huomioida 

yrityksen toiminnassa riittävästi. Tällaiset sidosryhmät näkevät myös kaikkien toiminnassa 
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tapahtuvien kriisien olevan yrityksen jollain tavalla aiheuttamia. Haasteita aiheuttavat 

sidosryhmät voidaan nähdä potentiaalisena uhkana yrityksen toiminnalle. (Carroll 2015, s.78-

79) 

 

Sidosryhmien tuomat mahdollisuudet ja positiivinen toiminta yritystä kohtaan liittyvät yhteen 

samoin kuin sidosryhmien tuomat haasteet ja negatiivinen toiminta. Mikäli sidosryhmän tuomat 

mahdollisuudet ovat selkeästi suuremmat kuin sen tuomat haasteet, voidaan sitä pitää yrityksen 

toimintaa tukevana ryhmänä. Tukevat sidosryhmät kannattaa osallistaa osaksi yrityksen 

toimintaa. Tukemamattomaksi sidosryhmäksi (nonsupportive stakeholder) kutsutaan tahoa, 

jonka tuomat haasteet ovat yrityksen näkökannalta huomattavasti merkittävämpiä kuin sen 

tuomat mahdollisuudet. Yhteistyöstä tukemattomien sidosryhmien kanssa kannattaa luopua tai 

siirtyä noudattamaan niiden kohdalla puolustusstrategiaan liittyviä toimenpiteitä. (Carroll 2015, 

s.78-82; Grant et al. 1991) Taulukossa 3 on esitetty yhteenveto sidosryhmien tuomista 

mahdollisuuksista ja haasteista sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä. 

  

Taulukko 3. Sidosryhmien tuomat mahdollisuudet ja haasteet sekä niiden vaikutukset yrityksen toimenpiteisiin 

sidosryhmää kohtaan (Carroll 2015, s.78-82; Grant et al. 1991; Juutinen 2016, s.128). 

MAHDOLLISUUDET SUUREMMAT 

KUIN HAASTEET 

HAASTEET SUUREMMAT KUIN 

MAHDOLLISUUDET 

→ Sidosryhmän toiminta positiivista → Sidosryhmän toiminta negatiivista 

→ Tukeva sidosryhmä → Tukematon sidosryhmä 

→ Yhteistyön syventäminen kannattavaa → Yhteistyöstä kannattaa luopua tai siirtyä 

puolustukseen 
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5 SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN HALLINTA 

 

Sidosryhmien tunnistamisen, priorisoinnin ja sidosryhmäkohtaisten ominaisuuksien tutkimisen 

jälkeen määritetään toimenpiteet, joiden avulla sidosryhmäsuhteita voidaan hallita. Hyvällä 

sidosryhmäsuhteiden hallinnalla yritys kykenee sitouttamaan haluamansa ryhmät osaksi 

liiketoimintaansa, mistä on yritykselle etua. Keskeisten sidosryhmien sitouttamisen myötä 

yritys voi parantaa tuottavuuttaan ja tarjoamaansa tuotetta tai palvelua. Lisäksi 

sidosryhmäyhteistyö mahdollistaa resurssien paremman käytön, helpottaa riskienhallintaa, 

mahdollistaa investointeja ja auttaa brändin korostamisessa. (Kamensky 2010, s. 126-128; 

Partridge et al. 2005, s. 27) Avainsidosryhmäsuhteiden hallinnan kannalta on hyvä ymmärtää 

sidosryhmien vaatimuksien kohdistuminen lähinnä kahteen tekijään, jotka ovat sidosryhmän 

vastiketekijän kasvattaminen ja vaikutusvallan lisääminen (Ahlstedt ja Jahnukainen 1973, s.15; 

Harrison et al. 2010). 

 

5.1 Panos- ja vastiketekijöiden suhteen muuttaminen  

 

Yrityksen ja sidosryhmän väliseen vuorovaikutukseen vaikuttavat niiden välillä virtaavat 

panokset ja vastikkeet. Tämän suhteen muuttaminen on yksi tapa vaikuttaa 

sidosryhmäsuhteisiin. Yritys voi lisätä sidosryhmien vastikkeita, jolloin se saa sidosryhmiltä 

vastineeksi parempia panoksia. (Ahlstedt ja Jahnukainen 1973, s.21-23) Toisaalta yritys voi 

myös vähentää vastikkeita, joka johtaa pienempien panosten saamiseen. Panos-ja 

vastiketekijöiden muuttamisprosessia on havainnollistettu kuvassa 5.  Yhden sidosryhmän 

panosten ja vastikkeiden muuttamisella on vaikutusta myös muihin yrityksen 

sidosryhmäsuhteisiin, sillä yrityksellä on yleensä käytössään vain tietty määrä jaettavia 

resursseja. Yrityksen on valittava sidosryhmät, joiden kohdalla se on valmis lisäämään 

vastikkeita ja nämä ovat usein yrityksen avainsidosryhmiä. Vastaavasti on myös valittava 

ryhmät, joiden kohdalla vastikkeita voidaan vähentää. Kyseiseltä tilanteelta voidaan välttyä 

mikäli yritys kykenee kasvattamaan resurssejaan esimerkiksi tehokkaammalla panoksien 

hyödyntämisellä. (Ahlstedt ja Jahnukainen 1973, s.21-23; Johnson et al. 2008, s. 153-155) 
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Kuva 5. Panos- ja vastiketekijöiden määrän muuttaminen (Ahlstedt ja Jahnukainen 1973, s.21-23. muokattu). 

 

Panoksien ja vastikkeiden arvo vaihtelee sekä vaikuttaa voimakkaasti yrityksen ja sidosryhmien 

väliseen suhteeseen. Yritys voi vaatia sidosryhmiltä panoksia, jos sillä on sidosryhmän 

toiminnan kannalta arvokkaita vastikkeita. Toisaalta mikäli sidosryhmä omaa yrityksen 

kannalta keskeisen panostekijän, on sen asema eri kuin muiden sidosryhmien ja yritys on 

riippuvainen sidosryhmästä. (Ahlstedt ja Jahnukainen 1973, s.21-23) 

 

5.2 Valta-kiinnostus-matriisin perusteella määräytyvät toimenpiteet 

 

Toimenpiteet ovat joukko erilaisia keinoja, joita yritys toteuttaa aktiivisesti saadakseen 

sidosryhmät positiivisella tavalla mukaan osaksi toimintaansa (Greenwood 2007).  Kuvassa 6 

on esitetty suoraan valta-kiinnostus-matriisin perusteella määräytyvät toimenpiteet. 

Toimenpiteiden lisäksi valta-kiinnostus-matriisin avulla havaitaan yrityksen strategian 

toteutumisen kannalta avainryhmien tai -henkilöiden lisäksi avainestäjät (Johnson et al. 2008, 

s.157). Avainryhmien kiinnostuksen ja vallan tasoa tulee ylläpitää (Johnson et al. 2008, s.157), 

mutta avainestäjien kiinnostusta ja valtaa tulee yrittää laskea. Yrityksen tilanteen kannalta 

sidosryhmien uudelleenasemointi saattaa olla suotavaa, mikäli malli paljastaa 

avainorganisaatioita olevan liian vähän tai tulevaisuuden tilanteen halutaan olevan erilainen. 

 

 



19 

 

 

 

 

Kuva 6. Valta-kiinnostus-matriisin perusteella määräytyvät vuorovaikutusmenetelmät (Cadle et al. 2010, s. 69-

70; Johnson et al. 2008, s. 156; Juutinen 2016, s.130-131). 

 

Yrityksen tulee hoitaa suhteita aktiivisesti suuren vallan ja kiinnostuksen omaavien 

sidosryhmien eli pelaajien kanssa. Sidosryhmät pitää ottaa mukaan yrityksen projekteihin ja 

avainpäätöksiin. Lisäksi heidän asiantuntemustaan tulee hyödyntää niin kattavasti kuin on 

mahdollista. Pelaajien pitää tukea yrityksen esittämiä hankkeita sekä heidän kanssaan tulee 

työskennellä jatkuvasti. Yhteistyö pelaajien kanssa voidaan toteuttaa lyhytaikaisina hankkeina, 

pidempiaikaisena strategisena kumppanuutena tai yhteistyö voi liittyä vain tiettyyn yrityksen 

arvoketjun osaan, kuten tuotesuunnitteluun. Mitkään asiat eivät saa tulla pelaajille yllätyksenä 

julkisen tiedotuksen kautta. Taustatahojen toimintaa tulee tarkkailla ja ryhmä kannattaa pitää 

tyytyväisenä. Keinot tarkkailla ryhmää riippuvat sen ominaisuuksista ja vaihtelevat 

verkkosivujen seuraamisesta suoraan vuorovaikutukseen. Taustatahojen mielipiteet ja tuki 

yritystä kohtaan on varmistettava, jos yritys tekee toiminnassaan merkittäviä muutoksia. 

Kohteisiin kuuluvat sidosryhmät tulee pitää tietoisena yrityksen toiminnasta avoimen 

tiedottamisen avulla, mikä tarkoittaa yrityksen toimesta tapahtuvaa tiedottamista tärkeistä 

hankkeista, muutoksista ja tapahtumista sidosryhmien suuntaan. Kiinnostuksen ylläpitäminen 

on tärkeää, jotta kohteiden ominaisuudet voidaan hyödyntää niiden mahdollisesti siirtyessä 

vallan lisääntymisen myötä pelaajakategoriaan. Yrityksen toimintaan liittyvät muutokset eivät 

kosketa juurikaan massaan kuuluvia sidosryhmiä, joten näiden sidosryhmäsuhteiden hallinta 

voidaan jättää vähälle huomiolle. (Cadle et al. 2010, s. 69-70; Juutinen 2016 s. 130-131) 
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5.3 Vaikutusvallan ja vuorovaikutusmuodon yhteys 

 

Sidosryhmien vaikutusvalta ja vuorovaikutusmuoto ovat yhteydessä toisiinsa kuvan 7 

mukaisesti (Bryson 2004). Sidosryhmän vaikutusvalta on pienimmillään tiedottamisessa ja 

suurimmillaan se on valtuuttamisessa. Sidosryhmät tavoittelevat osallistumismahdollisuutta 

päämääristä päättämiseen (Ahlstedt ja Jahnukainen 1973, s.15), johon voidaan vaikuttaa 

vuorovaikutusmuodon valinnalla. 

 

Kuva 7. Sidosryhmän vuorovaikutusmuodon ja vaikutusvallan yhteys (Bryson 2004). 

 

Vuorovaikutusmuodot jaetaan tiedottamiseen, konsultointiin, osallistamiseen (involve), 

yhteistyöhön ja valtuuttamiseen (empower). Tiedottamisella tarkoitetaan yksisuuntaista 

yrityksestä sidosryhmän suuntaan tapahtuvaa vuorovaikutusta, jonka avulla tiedotetaan 

yrityksestä kiinnostuneille sidosryhmille muun muassa hankkeista, tapahtumista ja muutoksista 

liittyen yrityksen toimintaan. Tiedottamista voidaan toteuttaa esimerkiksi ulkoisilla ja sisäisillä 

uutiskirjeillä, yrityksen esitteillä ja raporteilla sekä konferenssiesityksillä.  Konsultoinnissa 

yritys saa sidosryhmältä tietoja sekä neuvoja, jotka se voi halutessaan huomioida 

päätöksentekoprosessissa (Jackson ja Bundgard 2002). Konsultointia voidaan tehdä 

esimerkiksi kyselytutkimusten, haastatteluiden, ryhmätöiden sekä työpajojen avulla. 

Konsultointiin kuuluu, että yritys tiedottaa sidosryhmälle sen panoksen eli asiantuntemuksen 

vaikutuksesta yrityksen tekemiin päätöksiin. Osallistamisessa vuorovaikutus on kaksisuuntaista 

ja yritys sekä sidosryhmä keskustelevat toistensa odotuksista esimerkiksi johtoryhmien 

kokouksien avulla. Yritys ottaa huomioon päätöksentekovaiheessa sidosryhmänsä odotukset 

sekä mielipiteet ja tiedottaa sidosryhmälle suoraan toiminnastaan ja mahdollisista muutoksista 

siinä. Yhteistyössä sidosryhmien asiantuntemus sisällytetään laajimmalla mahdollisella tavalla 

osaksi yrityksen toimintaan, mikä voidaan toteuttaa muun muassa yhteisyritysten ja allianssien 

muodossa. Valtuutuksessa sidosryhmä antaa valtuudet yritykselle toteuttaa tekemiänsä 

päätöksiä. (Bryson 2004; Juutinen 2016, s.130-131; Partridge et al. 2005, s.14) 
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6 KOHDEYRITYKSEN SIDOSRYHMÄANALYYSI 

 

Edellä olevassa kirjallisuusosiossa käsiteltiin teorioita liittyen sidosryhmien tunnistamiseen, 

priorisointiin, ominaisuuksien analysointiin ja sidosryhmäsuhteiden hallintaan. Tässä 

empiriaosiossa teoriaviitekehyksen pohjalta on rakennettu vaiheittain etenevä 

sidosryhmäanalyysin prosessi, jota havainnollistetaan kuvassa 8.  Prosessia sovelletaan 

käytännössä tarkastelun kohteena olevaan kohdeyritykseen. Huomioitavaa on, että sidosryhmät 

tunnistetaan tässä tapauksessa vain kohdeyrityksen näkökulmasta ja sidosryhmien keskinäisiä 

verkostoja ei empiriaosiossa rakenneta tai kuvata. Lisäksi kohdeyrityksen tapauksessa 

tavoitteena on käsitellä yleistä kokonaisuutta yksittäisten projektien sijaan, jotta saadaan 

rakennettua kokonaiskuva sidosryhmien tilanteesta.  

 

Kuva 8. Teoriaviitekehyksen pohjalta rakennettu vaiheittain etenevä sidosryhmäanalyysin prosessi. 

 

6.1 Kohdeyrityksen sidosryhmien tunnistus 

 

Kirjallisuuden mukaan sidosryhmien tunnistamisvaiheessa voidaan saavuttaa hyötyä 

useamman tunnistamismenetelmän yhdistämisestä (Cadle et al. 2010, s.63-64), jolloin 

varmistetaan kaikkien sidosryhmien huomioiminen. Sidosryhmien tunnistamisessa voidaan 

yhdistää sidosryhmien systemaattinen läpikäynti, taustatutkimus sekä sidosryhmien ja -

henkilöiden nimeäminen organisaatiotasoittain. Organisaatiotasoittain tapahtuvassa 
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nimeämisessä eri organisaatioiden tai osastojen johtajat nimeävät ja priorisoivat omat alaisensa.  

(Cadle et al. 2010, s.63-64)  

 

Kohdeyrityksen sidosryhmien tunnistamisessa käytettiin hyväksi kolmea edellä mainittua 

teoriaa eli sidosryhmien systemaattista läpikäyntiä, taustatutkimusta sekä organisaatiotasoittain 

tapahtuvaa nimeämistä. Sidosryhmien systemaattisessa läpikäynnissä käytettiin kuvassa 9 

näkyvää listaa, joka luotiin Freemanin ja Reedin (1983) esittämän yrityksen 

sidosryhmäesimerkin pohjalta (ks. luku 2, kuva 1). Jokaisen listan ryhmän kohdalla mietittiin 

lukeutuuko se yrityksen sidosryhmäksi. 

 

 

Kuva 9. Lista yrityksen mahdollisista sidosryhmistä. 

 

Yrityksen rajallisen koon ja yksinkertaisen organisaatiorakenteen takia organisaatiotasoittain 

tapahtuva sidosryhmien nimeäminen suoritettiin haastattelemalla ainoastaan yrityksen ylempiä 

toimihenkilöitä. Taustatutkimuksen ja haastatteluiden perusteella listasta havaittiin puuttuvan 

yrityksen sidosryhmistä yrityksen johto, viranomaiset, media ja oppilaitokset. Sidosryhmien 

tunnistamisvaiheessa ryhmän merkitykseen yrityksen toiminnan kannalta ei kiinnitetty 

huomiota. Menetelmiä käytettäessä huomioitiin kuitenkin menetetyt, nykyiset ja tulevat 

sidosryhmät. Kohdeyrityksen lopullisiksi sidosryhmiksi määräytyivät asiakkaat, työntekijät, 
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kilpailijat, toimittajat, omistajat, yrityksen johto, ammattiliitot, etujärjestöt, viranomaiset, 

rahoittajat, media ja oppilaitokset, jotka näkyvät kuvassa 10.  

 

 

Kuva 10. Kohdeyrityksen sidosryhmät. 

  

Taulukossa 4 on esitetty yhteenveto kohdeyrityksen sidosryhmien tunnistamisesta, joka 

koostuu neljästä vaiheesta eli systemaattisen listan läpikäynnistä, kohdeyrityksen 

taustatutkimuksesta, organisaatiotasolla tapahtuvasta sidosryhmien nimeämisestä ja 

tunnistettujen sidosryhmien listaamisesta.  

 

Taulukko 4. Yrityksen sidosryhmien tunnistus vaiheittain. 

1. Yrityksen sidosryhmien tunnistaminen 

Vaihe 1.1 Systemaattinen kuvassa 9 olevan listan läpikäynti. 

Vaihe 1.2 Taustatutkimus 

Vaihe 1.3 Organisaatio-tai osastotasolla tapahtuva sidosryhmien nimeäminen. 

Vaihe 1.4 Kootaan lopullinen lista yrityksen sidosryhmistä vaiheen 1.1, 1.2 ja 1.3 

perusteella. 
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6.2 Kohdeyrityksen avainsidosryhmien määrittäminen 

 

Panos-vastike-sidonnaisuuteen liittyvää teoriaa (ks. luku 3.1) hyödynnettiin kartoitettaessa 

sidosryhmien merkitystä kohdeyrityksen toiminnalle. Kartoituksessa käytettiin liitteenä 1 

olevaa taulukkoa, jossa määriteltiin kohdeyrityksen näkökulmasta sidosryhmän antama panos 

ja sen saama vastine asteikolla 1-4 (1=hyvin tärkeä, 2=tärkeä, 3=merkitys vähäinen, 4=ei 

merkitystä). Lisäksi taulukossa annettiin sidosryhmälle arvo nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. 

Tulevaisuudessa käytettiin aikajänteenä yhdestä viiteen vuotta. Taulukkoon sidosryhmän 

kohdalle kirjoitettiin kohdeyrityksen tunnistamisprosessin tuloksena saatujen sidosryhmien 

nimet. Taulukon perusteella yrityksen avainsidosryhmiksi havaittiin määräytyvän omistajat, 

yrityksen johto, henkilöstö, toimittajat ja asiakkaat, sillä näiden ryhmien painoarvo oli muita 

ryhmiä suurempi. Kaikkien viiden ryhmän kohdalla niiden yritykselle tuoma panos ja 

yritykseltä saama vastine koettiin hyvin tärkeäksi. Lisäksi näiden ryhmien merkitys tällä 

hetkellä ja tulevaisuudessa nähtiin erittäin tärkeäksi. Kilpailijoiden, ammattiliittojen, 

etujärjestöjen, viranomaisten ja median tuomalla panoksella ja saamalla vastineella oli vähäinen 

merkitys. Viranomaisten, rahoittajien ja median painoarvon havaittiin taulukon perusteella 

kasvavan tulevaisuudessa. Sen sijaan kilpailijoiden, ammattiliittojen ja etujärjestöjen merkitys 

koettiin pysyvän vähäisenä nykyhetken lisäksi myös tulevaisuudessa.  Oppilaitosten merkitys 

nähtiin tärkeäksi nyt sekä tulevaisuudessa ja niiden tuoman panoksen painoarvo määräytyi 

tärkeäksi. Taulukosta havaitaan kuitenkin, että oppilaitosten saaman vastineen arvo oli 

vähäinen.  

 

Kohdeyrityksen tapauksessa lopullisiksi avainsidosryhmiksi määriteltiin henkilöstö, toimittajat 

ja asiakkaat. Selkeä ero joidenkin sidosryhmien välillä on tulkinnanvarainen. Yksi ryhmä tai 

henkilö voi kuulua samanaikaisesti useampaan sidosryhmään ja esimerkiksi yrityksen 

työntekijät voivat olla myös yrityksen rahoittajia. (Ahlstedt ja Jahnukainen 1973, s.12; Freeman 

et al. 2007, s.24-25). Kohdeyrityksen tapauksessa yrityksen johto luokiteltiin lopulta 

kuuluvaksi henkilöstöön ja yksittäisenä ryhmänä omistajat päätettiin jättää 

avainsidosryhmäkohtaisen tarkastelun ulkopuolelle, sillä osa kohdeyrityksen omistajista on 

yrityksen työntekijöitä. Päätökseen vaikutti myös kohdeyrityksen toivomus käsitellä 

tarkemmin vain kolmea ryhmää.  
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Henkilöstön, asiakkaiden ja toimittajien määräytyminen kohdeyrityksen avainsidosryhmiksi 

voidaan perustella myös aiheeseen liittyvällä kirjallisuudella, sillä sen mukaan näiden ryhmien 

vaikutus yrityksen liiketoimintaan huomataan välittömästi. Ammattitaitoinen henkilöstö 

mielletään usein yhdeksi yrityksen tärkeimmistä resursseista, jonka merkitys huomataan 

varsinkin avainhenkilöiden vaihtaessa työpaikkaa (Johnson et al. 2008, s. 95-96; Juutinen 2016, 

s.134).  Asiakkaat ovat usein yrityksen tärkein tulonlähde ja asiakkaiden menettäminen 

vaikuttaa keskeisesti yrityksen liiketoimintaan. Toimittajien merkitys osana liiketoimintaa 

korostuu, mitä enemmän yrityksen liikevaihto koostuu raaka-aine sekä materiaalihankinnoista. 

Merkitys korostuu myös silloin, kun havaitaan toimittajien noudattavan yrityksen 

liiketoiminnan vastaisia periaatteita.   (Juutinen 2016, s. 134-135; Kamensky 2010, s.44, s.136-

137 ja s.145) 

 

Kohdeyrityksen avainsidosryhmien tunnistamisprosessista on esitetty yhteenveto taulukossa 5. 

Tunnistamisprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen eli tunnistamisprosessissa saatujen 

sidosryhmien listaamiseen liitteenä 1 olevaan taulukkoon, sidosryhmien painoarvojen 

täyttämiseen ja painoarvojen analysoimisen perusteella tehtävään avainsidosryhmien 

tunnistamiseen. 

 

Taulukko 5. Yrityksen avainsidosryhmien tunnistaminen vaiheittain. 

2. Yrityksen avainsidosryhmien tunnistaminen 

Vaihe 2.1 Tunnistusprosessissa saadut sidosryhmät listataan liitteenä 1 olevaan 

taulukkoon. 

Vaihe 2.2 Täytetään liitteenä 1 oleva taulukko sidosryhmien painoarvojen perusteella. 

Vaihe 2.3 Päätellään taulukon painoarvojen perusteella yrityksen avainsidosryhmät. 

 

6.3 Kohdeyrityksen avainsidosryhmien sisäinen priorisointi 

 

Valta-kiinnostus-matriisimallia (ks. luku 3.2) käytettiin kohdeyrityksen avainsidosryhmien eli 

henkilöstön, asiakkaiden ja toimittajien sisäiseen priorisointiin. Tavoitteena oli kartoittaa tämän 

hetkisen tilanteen perusteella avainsidosryhmien sisällä pelaajat eli avainhenkilöstö, -asiakkaat 

ja -toimittajat sekä taustatahoihin, kohteisiin ja massaan kuuluvat ryhmät. Jokainen 

avainsidosryhmä jaettiin alaryhmiin erilaisten ominaisuuksien perusteella. Matriisit täytettiin 

kohdeyrityksen ylempien toimihenkilöiden haastatteluiden ja näkemyksien perusteella. 
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Matriiseissa sidosryhmät on numeroitu, jotta ne erotetaan toisistaan. Numerot eivät siis liity 

sidosryhmien merkitykseen. Matriisin pystyakselilla on kuvattu sidosryhmän kiinnostuksen 

taso yritystä kohtaan ja vaaka-akselilla sen valta.   

 

6.3.1 Henkilöstön priorisointi 

 

Kohdeyrityksen henkilöstö on jaettu matriisimallia varten 14 ryhmään toimenkuvien 

perusteella, jotka on esitetty liitteessä 2. Yrityksen tilanne henkilöstön suhteen tällä hetkellä 

valta-kiinnostus-matriisissa on esitetty kuvassa 11.   

 

 

Kuva 11. Kohdeyrityksen henkilöstön sijoittuminen valta-kiinnostus-matriisissa tällä hetkellä. 

 

Matriisin perusteella voidaan havaita yrityksen tilanteen olevan tällä hetkellä melko hyvä 

henkilöstön suhteen, sillä lähes kaikki ylemmät (ryhmät 1-4) ja alemmat (ryhmät 5-7) 

toimihenkilöt sijoittuvat matriisin oikeaan yläkulmaan pelaajaosioon eli heillä on sekä suuri 

kiinnostus että valta yrityksen toimintaa kohtaan. Pelaajaosioon sijoittuvat henkilöt ovat myös 

yrityksen avaintyöntekijöitä. Kaikkien ylempien (ryhmät 1-4 ja 9) ja alempien (ryhmät 5-7 ja 

ryhmät 11-12) toimihenkilöiden kiinnostuksen taso yritystä kohtaan on suuri, mikä on yrityksen 

kannalta hyvä asia. Ainoastaan tulevaisuuden toimihenkilöiden (ryhmä 8), tulevaisuuden 

työntekijöiden (ryhmä 10) ja nykyisten työntekijöiden (ryhmä 13) kiinnostus on keskitasoa ja 

menetetyn henkilöstön (ryhmä 14) kiinnostus on matalaa. 
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6.3.2 Asiakkaiden priorisointi 

 

Kohdeyrityksen asiakasorganisaatiot on jaettu erilaisten ominaisuuksien sekä yksityisen ja 

julkisen sektorin toiminnan mukaisesti seitsemään eri kategoriaan. Jokainen yksittäinen 

matriisissa näkyvä ryhmä pitää sisällään useita samoja ominaisuuksia omaavia 

asiakasorganisaatioita. Tarkemmat ryhmäkohtaiset ominaisuudet on esitetty liitteessä 2. 

Yrityksen tilanne asiakasorganisaatioiden suhteen tällä hetkellä valta-kiinnostus-matriisissa on 

esitetty kuvassa 12.  

 

 

Kuva 12. Kohdeyrityksen asiakasorganisaatioiden sijoittuminen valta-kiinnostus-matriisissa tällä hetkellä. 

 

Matriisin perusteella havaitaan kohdeyrityksellä olevan selkeästi vain yksi asiakasorganisaatio 

ryhmittymä eli menetetyt asiakkaat (ryhmä 4) pelaajaosiossa, mikä aiheuttaa yrityksen 

toiminnalle suuria haasteita ja avainorganisaatioiden määrä tulee tulevaisuudessa kasvattaa. 

Menetetyillä asiakkailla tarkoitetaan organisaatioita, joiden omistussuhteissa on tapahtunut 

vaihdoksia ja asiakkaiden toimintavalta on muuttunut. Muutoksista huolimatta menetetyt 

asiakasorganisaatiot ovat edelleen yrityksen suurimpia asiakkaita. Tulevaisuuden asiakkaiden 

(ryhmä 1) sekä yksityisen sektorin asiakasorganisaatioiden (ryhmät 2, 3 ja 5) odotukset 

kannattaa selvittää, sillä ne sijoittuvat joko kokonaan tai osittain taustatahoihin. Mikäli näiden 

ryhmien kiinnostus kasvaa tai sitä saadaan kasvatettua siirtyvät ryhmät pelaajaosioon, jolloin 
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yritys kykenee hyödyntämään ryhmien tuomat mahdollisuudet tehokkaasti ollessaan tietoinen 

näiden ryhmien ominaisuuksista. Julkisen sektorin asiakasorganisaatiot (ryhmät 6 ja 7) 

osoittavat keskitasoa korkeampaa kiinnostusta, mutta niiden valta yritystä kohtaan on melko 

matala. 

 

6.3.3 Toimittajien priorisointi 

  

Kohdeyrityksen toimittajat on jaettu erilaisten ominaisuuksien, toimituskertojen sekä 

kohdeyrityksen ja toimittajien välisten sopimusten perusteella kuuteen eri kategoriaan. Jokaisen 

ryhmän alle lukeutuu useita samoja ominaisuuksia omaavia toimittajayrityksiä. 

Toimittajaryhmien ominaisuudet on esitetty liitteessä 2 tarkemmin. Yrityksen tilanne 

toimittajien suhteen tällä hetkellä valta-kiinnostus-matriisissa on esitetty kuvassa 13.  

 

Kuva 13. Kohdeyrityksen toimittajaryhmien sijoittuminen valta-kiinnostus-matriisissa tällä hetkellä. 

 

Matriisin avulla havaitaan kohdeyrityksen tilanteen olevan kohtuullinen toimittajien suhteen. 

Avaintoimittajaryhmiä eli tunnettuja kertatoimittajia (ryhmä 1) on selkeästi yksi, mutta 

kertatoimittajien (ryhmä 2), tunnettujen sopimustoimittajien (ryhmä 3) ja sopimustoimittajien 

(ryhmä 4) kiinnostus yritystä kohtaan on keskitasoista. Kertatoimittajat ja tunnetut 

sopimustoimittajat sijoittuvat osittain pelaajaosioon ja sopimustoimittajat sijoittuvat massaan. 

Matalampaa kiinnostusta yritystä kohtaan osoittavat menetetyt toimittajat (ryhmä 5) ja 

tulevaisuuden toimittajat (ryhmä 6), joista menetetyt toimittajat kuuluvat massaan ja 
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tulevaisuuden toimittajat taustatahoihin. Kertatoimittajien ja erityisesti tulevaisuuden 

toimittajien odotukset kannattaa selvittää, sillä ryhmien kiinnostuksen kasvaessa ne siirtyvät 

selkeästi pelaajaosioon. Pelaajaosioon siirtyessään ryhmät muuttuvat avaintoimittajiksi, jolloin 

kilpailijoita nopeampi vastaaminen näiden ryhmien odotuksiin voi tuoda kohdeyritykselle 

ensimmäisen toimijan teoriaan perustuvaa etua (Porter 1985, s. 104 ja 133).   

 

Taulukossa 6 on esitetty yhteenveto vaiheittaisesta avainsidosryhmien sisäisestä priorisoinnista 

valta-kiinnostus-matriisin avulla, joka toteutettiin kohdeyrityksen tapauksessa henkilöstölle, 

asiakkaille ja toimittajille. Priorisointi sisältää kolme vaihetta, jotka ovat avainsidosryhmien 

jako alaryhmiin erilaisten ominaisuuksien mukaisesti, alaryhmien sijoittaminen valta-

kiinnostus-matriisiin ja matriisin avulla tehtävään analyysiin alaryhmien sijoittumisesta eri 

osioihin. 

 

Taulukko 6. Yrityksen avainsidosryhmien sisäinen priorisointi vaiheittain. 

3. Yrityksen avainsidosryhmien sisäinen priorisointi 

Vaihe 3.1 Jaetaan tunnistetut avainsidosryhmät alaryhmiin erilaisten ominaisuuksien 

perusteella. 

Vaihe 3.2 Sijoitetaan alaryhmät valta-kiinnostus-matriisiin tämän hetkiseen tilanteeseen 

perustuen. 

Vaihe 3.3 Päätellään matriisin avulla kuuluvatko avainsidosryhmien alaryhmät pelaajat-, 

kohteet-, taustahot- vai massaosioon. 

 

 

 

 

6.4 Kohdeyrityksen avainsidosryhmien ominaisuuksien kartoitus 

 

Kohdeyrityksen avainsidosryhmien ominaisuuksia eli panos-ja vastiketekijöitä sekä 

mahdollisuuksia ja haasteita tutkittiin yrityksen ylempien toimihenkilöiden haastatteluiden ja 

näkemyksien mukaan. Kysymykset ja vastaukset on esitetty liitteessä 3. 

Haastattelukysymyksien luomisessa käytettiin hyväksi luvussa neljä esitettyä 

teoriaviitekehystä. 
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6.4.1 Henkilöstö ja ominaisuudet 

 

Haastatteluiden perusteella henkilöstö odotti saavansa yritykseltä vastineeksi palkkaa, 

työsuhde-etuja, turvallisuutta, työn jatkuvuuden takaamista, matalaa hierarkiakulttuuria, hyvää 

työilmapiiriä sekä joustavuutta.  Henkilöstön antamaksi panokseksi määräytyi työpanos, 

ammattitaito sekä työn tuomien kokemusten jakaminen työyhteisössä yrityksen kehittymisen 

takaamiseksi. Henkilöstön tuomat haasteet ja edesauttava toiminta koettiin koskevan samoja 

tilanteita eli henkilöstön ja yrityksen muiden sidosryhmien välistä vuorovaikutusta, motivaation 

ylläpitoa, työhön sitoutumista ja kokonaiskuvan hahmottamista. Suurimpana haasteena oli 

selkeästi henkilöstön ja yrityksen muiden sidosryhmien väliset kiistatilanteet ja niissä 

toimiminen. Toisaalta ylemmän organisaatiotason hyvän käytöksen näissä kiistatilanteissa 

koettiin edesauttavan yrityksen toimintaa ja toimivan esimerkkinä muille työntekijöille. 

Ratkaisuja erilaisiin kiistatilanteisiin voidaan pyrkiä hakemaan myös muuttamalla 

työntekijöiden ennakkoasenteita. Kokonaisuudessaan henkilöstön luo kuitenkin yritykselle 

enemmän mahdollisuuksia kuin haasteita, joten henkilöstö on yritystä tukeva sidosryhmä 

(Carroll 2015, s.81).  

 

6.4.2 Asiakkaat ja ominaisuudet 

 

Kohdeyrityksen haastatteluiden perusteella asiakkaat odottivat saavansa yritykseltä 

ammattitaitoista palvelua, laadukkaan ja valmiin tuotteen sekä aikataulujen noudattamista. 

Vastineeksi yritys koki saavansa asiakkaiden tarjoamia töitä, sovitun rahallisen korvauksen 

sekä uusia asiakkaita vanhojen asiakkaiden levittäessä yrityksen mainetta eteenpäin. Haasteina 

asiakkaiden toiminnassa nousivat esille yhteistyökyvyttömyys ja kohtuuttomat vaatimukset 

esimerkiksi aikataulujen suhteen. Asiakkaiden kanssa tehtävä yhteistyö koettiin sujuvaksi, 

mikäli asiakkaat olivat joustavia, yhteistyökykyisiä sekä tiedottivat ajantasaisesti erilaisista 

tarpeistaan ja toiminnan muutoksista. 

 

Kohdeyrityksen tapauksessa osa asiakasorganisaatioista määräytyi sen toimintaa tukevaksi ja 

osa taas toimintaa hankaloittavaksi eli tukemattomattomaksi ryhmäksi. Potentiaalisen uhan 

kohdeyrityksen toiminnalle muodostavat tukemattomat sidosryhmät eli asiakkaat (Carroll 

2015, s.81), joiden tuomat haasteet ovat merkittäviä vaikuttaen muun muassa yrityksen 
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rahalliseen tulokseen. Asiakasorganisaatioiden suhteellisen vähäisen määrän vuoksi eniten 

haasteita aiheuttavista asiakkaista ei voida täysin luopua. Kohdeyrityksen strategiaksi 

tukemattomia asiakasorganisaatioita kohtaan voidaan valita puolustusstrategia (Carroll 2015, 

s.81; Grant et al. 1991), jonka avulla haasteita lievennetään ja niihin pyritään vastaamaan. 

Keskeistä kohdeyrityksen toiminnan kannalta on kuitenkin keskittyä tukeviin 

asiakasorganisaatioihin ja lisätä kanssakäymistä näiden organisaatioiden kanssa.  

 

6.4.3 Toimittajat ja ominaisuudet 

 

Haastatteluiden perusteella toimittajat odottivat saavansa yritykseltä taloudellista hyötyä, 

maksukykyisen ostajan, yrityksen kautta näkyvyyttä ja referenssejä, yhteistyötä ja tasapuolista 

toimittajien kohtelua perustuen toimittajien antamiin hintoihin. Toimittajien panoksena 

kohdeyritys odotti saavansa laadukkaan tuotteen ja asiantuntevaa palvelua. Toimittajien 

aiheuttamiksi haasteiksi koettiin toimitusaikataulut, toimittajien tekemät virheet koskien 

väärien tuotteiden toimittamista, toimittajien yritykset tarjota tarjouspyynnöstä poikkeavia 

tuotteita, ylihinnoittelu sekä laadun muutokset palveluissa ja tuotteissa toimittajayrityksen 

henkilöstön vaihdoksien myötä. Edistäväksi toiminnaksi koettiin ajallaan tulevat ja 

tarjouspyynnössä mainittuja tuotteita tai palveluita koskevat tarjoukset, tarjousten 

kilpailukykyinen hinnoittelu sekä toimitusaikataulujen noudattaminen. Kohdeyrityksessä 

suhtauduttiin positiivisesti helppokäyttöisiä tuotteita toimittaviin yrityksiin. Suurin osa 

toimittajaorganisaatioista on kohdeyritystä tukevia ryhmiä, joiden kohdalla kannattaa keskittyä 

yhteistyön syventämiseen (Carroll 2015, s.79-81).  Mikäli jokin toimittajaorganisaatio 

osoittautuu kohdeyrityksen toimintaa tukemattomaksi ja haasteelliseksi, kannattaa yhteistyöstä 

tällaisen ryhmän kanssa luopua (Carroll 2015, s.79-81). Toimittajien määrä on melko suuri 

lähes kaikkien kohdeyrityksen tarvitsemien tuotteiden ja palveluiden kohdalla, joten 

tarvittaessa toimittajien vaihtaminen on mahdollista.  

 

Taulukossa 7 on esitetty yhteenveto kohdeyrityksen avainsidosryhmien panos-ja 

vastiketekijöistä. Avainsidosryhmien tuomien haasteiden ja mahdollisuuksien perusteella 

tehdyt tärkeimmät havainnot on koottu yhteen taulukossa 8. 
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Taulukko 7. Kohdeyrityksen avainsidosryhmien panos-ja vastiketekijät. 

SIDOSRYHMÄ Panos Vastike 

Henkilöstö Työ, ammattitaito, työn kautta 

opittujen kokemusten 

jakaminen työyhteisössä 

Palkka, työn jatkuvuus, turvallisuus, 

matala hierarkiakulttuuri, yhtenäinen 

työilmapiiri, joustavuus, työsuhde-

edut 

Asiakkaat Työn tarjonta, sovittu korvaus, 

yrityksen maineen levittäminen 

Ammattitaitoinen palvelu, laadukas ja 

valmis tuote, aikataulussa pysyminen 

Toimittajat Työn tarjonta, sovittu korvaus, 

yrityksen maineen levittäminen 

Taloudellinen hyöty, maksukykyinen 

ostaja, näkyvyys ja referenssit, 

yhteistyö ja kumppanuus, 

tasapuolinen toimittajien kohtelu 

 

Taulukko 8. Kohdeyrityksen avainsidosryhmien tuomien mahdollisuuksien ja haasteiden perusteella tehdyt 

havainnot. 

SIDOSRYHMÄ HAVAINNOT 

Henkilöstö Henkilöstö yritystä tukeva sidosryhmä 

→ Mahdollisuudet suuremmat kuin haasteet  

Asiakkaat Osa organisaatioista tukevia ja osa tukemattomia 

→ tukevat: yhteistyö 

→ tukemattomat: luopuminen tai puolustusstrategia  

▪  tukemattomista ei voida täysin luopua 

Toimittajat Osa organisaatioista tukevia ja osa tukemattomia 

→ tukevat: yhteistyö 

→ tukemattomat: luopuminen 

▪ lähes kaikkien tuotteiden ja palveluiden kohdalla tukemattomista 

toimittajista luopuminen on mahdollista 

 

Taulukkoon 9 on koottu yhteenveto kohdeyrityksen avainsidosryhmien ominaisuuksien 

kartoittamisesta. Ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan avainsidosryhmien vastike- ja panostekijät 

sekä niiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet haastattelemalla yrityksen henkilöstöä. 

Haastatteluiden tulokset kootaan yhteen ja analysoidaan. Alustavat toimenpiteet 

vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa määräytyvät niiden aiheuttamien haasteiden ja 

mahdollisuuksien mukaan. Yritystä tukevan sidosryhmän tapauksessa mahdollisuudet ovat 

suuret ja haasteet ovat vähäisiä, jolloin yhteistyö sidosryhmän kanssa on kannattavaa. Yritystä 

tukemattoman sidosryhmän tapauksessa haasteet ovat mahdollisuuksia selkeästi suuremmat, 

jolloin yhteistyö kannattaa lopettaa tai siirtyä puolustukseen.  
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Taulukko 9. Yrityksen avainsidosryhmien ominaisuuksien kartoittaminen vaiheittain. 

3. Yrityksen avainsidosryhmien ominaisuuksien kartoittaminen 

Vaihe 3.1 Kartoitetaan avainsidosryhmien vastike- ja panostekijät sekä sidosryhmien 

tuomat haasteet ja mahdollisuudet liitteenä 2 olevan taulukon kysymysten 

avulla. 

Vaihe 3.2 Analysoidaan kysymysten tulokset ja määritellään alustavat toimenpiteet 

sidosryhmien kanssakäymiseen. 

 

 

6.5 Kohdeyrityksen avainsidosryhmäsuhteiden hallinnan suunnittelu 

 

Kohdeyrityksen avainsidosryhmäsuhteiden hallintaan vaikuttavat sidosryhmien ominaisuudet 

ja niiden sijoittuminen valta-kiinnostus-matriisissa. Tulevaisuuden strategian turvaamiseksi 

jokaisen avainsidosryhmän alaryhmien haluttu tuleva asema kartoitettiin valta-kiinnostus-

matriisin avulla. Lopulliset toimenpiteet määritettiin vertaamalla tämän hetken ja tulevaisuuden 

tilanteita matriiseissa. Toimenpiteitä määritettäessä hyödynnettiin luvussa 5 esitettyjä 

teoriaviitekehyksiä. Sidosryhmien tavoitteleman lisäarvon luomisen näkökulma huomioitiin 

liitteessä 3 olevalla haastattelukysymyksellä (Miten voimme luoda lisäarvoa 

henkilöstölle/asiakkaille/toimittajille?). Haastattelukysymys perustuu teoriaan, jonka mukaan 

sidosryhmät tavoittelevat arvonsa kasvattamista ja yrityksen on kyettävä vastaamaan 

sidosryhmien tavoitteeseen tuottamalla niille lisäarvoa (Freeman et al. 2007, s.24-29).  Valta-

kiinnostus-matriisin tulokset perustuvat kohdeyrityksessä tehtyihin haastatteluihin. 

 

6.5.1 Henkilöstösuhteiden hallinta 

 

Luvussa 6.4.1 henkilöstön todettiin olevan yritystä tukeva sidosryhmä, jolloin strategiaksi 

muodostuisi osallistaminen ja toimenpiteet määräytyisivät sen perusteella (Grant et al. 1991). 

Erot yksittäisten henkilöstöryhmien välillä ja haluttu tulevaisuuden tilanne vaikuttavat 

kuitenkin lopullisten toimenpiteiden luomiseen. Valta-kiinnostus-matriisin avulla 

kartoitettiinkin kohdeyrityksen henkilöstön haluttu tulevaisuuden tilanne, jonka perusteella 

määritettiin lopulliset toimenpiteet henkilöstösuhteiden hallintaan. Kuvassa 14 on esitetty 

matriisin tulokset tällä hetkellä sekä tulevaisuudessa. Kuvasta nähdään selkeästi, mikäli jonkin 

ryhmän paikka on vaihtunut.  
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Kuva 14. Kohdeyrityksen henkilöstön asemoituminen matriisissa tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. 

 

Tulevaisuudessa halutaan potentiaalisten toimihenkilöiden (ryhmä 8) sekä työntekijöiden 

(ryhmä 10) asemaa siirtää matriisissa ylöspäin, mikä tarkoittaa niiden kiinnostuksen tason 

kasvattamista eli aktiivisen vuorovaikutuksen ja tiedottamisen lisäämistä ryhmien suuntaan 

yrityksen toimesta. Ensisijaisesti yrityksen pitää lisätä näkyvyyttä työnhakukanavilla sekä 

vahvistaa yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Tärkeätä on korjata potentiaalisen henkilöstön 

harhakuvat yrityksen toiminnasta kertomalla realistisista etenemismahdollisuuksista sekä työn 

jatkuvuuden turvaamisesta. Lisäksi omien työntekijöiden sisäiset suhteet pitää hyödyntää 

kannustamalla heitä kertomaan yrityksen ulkopuolisille henkilöille kohdeyrityksen 

työmahdollisuuksista. 

 

Suurimman osan ylempiin (ryhmät 1-4)  ja alempiin (ryhmät 5-7) toimihenkilöihin kuuluvien 

henkilöiden havaitaan muodostavan kohdeyrityksen avainhenkilöstön nyt ja tulevaisuudessa. 

Tämä ryhmä tulee sitouttaa osaksi yrityksen toimintaa aktiivisilla toimenpiteillä, jotta sen 

kiinnostus sekä valta yritystä kohtaan säilyy jatkossakin. Valta on sidoksissa sidosryhmän 

vaikutusmahdollisuuksiin, joita yrityksen tulisi ylläpitää ottamalla huomioon ryhmän 

asiantuntemus ja mielipiteet päätöksentekoprosesseissa. Yrityksen tulee lisäksi toteuttaa tämän 

ryhmän esittämiä toimenpide-ehdotuksia, jotta ryhmän motivaatio säilyy ja se tuntee 

kykenevänsä vaikuttamaan yrityksen toimintaan. Henkilöstön motivaattorina voisi toimia 

reaaliaikaisesti päivittyvä ja jatkuvasti näkyvillä oleva mittaristo yrityksen tärkeimmistä 

tuloksista sekä resursseista, jolloin työn tulokset näkyisivät konkreettisemmin. 
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Osan ylemmistä (ryhmä 9) ja alemmista (ryhmät 11 ja 12) toimihenkilöistä sekä kaikkien 

työntekijöiden (ryhmä 13) havaitaan kuuluvan kummassakin matriisissa joko kokonaan tai 

osittain kohteisiin. Näiden ryhmien valtaa ei ole tarpeellista nostaa, mutta kiinnostuksen tasoa 

yritystä kohtaan täytyy pystyä pitämään yllä. Kiinnostuksen ja luottamuksen ylläpitämiseksi 

tärkeää on säännöllinen kommunikaatio näiden ryhmien kanssa, jota voidaan toteuttaa 

yrityksen sisäisillä tiedotteilla ja raporteilla (Partridge et al. 2005, s.14 ja s. 21). Olennaista on, 

että tiedotteet saavuttavat oikeasti ryhmiin kuuluvat henkilöt. Ylempien toimihenkilöiden 

puheet (Partridge et al. 2005, s.14) yrityksen henkilöstölle ovat tehokas keino varmistaa viestin 

eteneminen. Menetetyt toimihenkilöt ja työntekijät (ryhmä 14) kuuluvat massaan, joten 

toimenpiteet tätä ryhmää kohtaan voidaan pitää vähäisinä. Henkilöstön osalta valta on 

sidoksissa työnkuvaan ja toimitusjohtajalla on luonnollisesti suurempi valta päättää asioista 

kuin alemmilla toimihenkilöillä, joten henkilöstön valtaa yrityksessä voi muuttaa työnkuvan 

vaihtuminen.  

 

Avainryhmään kuuluvan henkilöstön vastikevaatimusten täyttäminen on ensiarvoisen tärkeää, 

mutta myös muiden ylempien ja alempien toimihenkilöiden vastikeodotusten täyttäminen on 

tärkeää. Työstä saatavaa rahallinen korvaus tulee olla kilpailukykyisellä tasolla ja kaikkien 

työntekijöiden palkkojen taso on tarkistettava säännöllisesti, jotta työntekijät pitävät työstään 

saatavaa korvausta riittävänä ja pysyvät yrityksessä töissä. Palkkojen lisäksi työsuhde-edut, 

kuten työterveyshuolto, on tarkistettava säännöllisesti. Aineettomien vastikkeiden, kuten 

joustavuuden, hyvän työilmapiirin ja työn jatkuvuuden takaamisen ylläpito sekä niistä 

muistuttaminen sisäisen tiedottamisen avulla on tärkeää, jotta työntekijät muistavat myös niiden 

arvon.  

 

Kohdeyrityksessä lisäarvoa henkilöstölle haastatteluiden perusteella voidaan luoda 

johtoportaan ja henkilöstön välisillä keskusteluilla, henkilöstön kiittämisellä, rahallisella 

korvauksella matka-aikaan liittyen, antamalla henkilöstölle osaamista vastaavaa työtä sekä 

löytämällä ja hyödyntämällä heidän erikoispiirteensä.  Yrityksen näkökannalta varsinkin 

aineettomia lisäarvon lähteitä kannattaa lisätä, sillä niiden vaikutus yrityksen rahalliseen 

resurssivarastoon on pienempi kuin aineellisten. Tällä hetkellä yrityksen ei ole mahdollista 

antaa rahallista korvausta matka-ajasta, sillä se laskee yrityksen kilpailukykyä liikaa. Yritys 

kokee asian kuitenkin tärkeäksi ja ajaa aktiivisesti asiaa eteenpäin liitossa. Johtoportaan ja 
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henkilöstön välisistä keskusteluista sekä kiittämisestä pitää tulla säännöllinen tapa, joita aletaan 

levittämään yrityksessä ylempien toimihenkilöiden esimerkkien avulla. Asian tehostamiseksi 

yrityksen tulisi tiedottaa uusista toimintatavoista sisäisen tiedotuksen avulla.  Henkilöstön 

erityispiirteet voidaan kartoittaa joko johtoportaan ja työntekijöiden välisissä keskusteluissa tai 

kyselyiden avulla. Kartoituksen jälkeen koulutukset ovat tärkeässä asemassa 

erikoisosaamisalueiden kehittämiseksi. Taulukossa 10 on esitetty yhteenveto tavoitteista ja 

niihin liittyvistä toimenpiteistä kohdeyrityksen henkilöstösuhteiden hallitsemiseksi. 

 

Taulukko 10. Yhteenveto tavoitteista ja toimenpiteistä kohdeyrityksen henkilösuhteiden hallitsemiseksi. 

Tavoite Toimenpiteet 

Kiinnostuksen tason 

kasvattaminen 

Näkyvyyden lisääminen työnhakukanavilla, yhteistyö 

korkeakoulujen kanssa, realistisista 

etenemismahdollisuuksista ja työn jatkuvuudesta 

tiedottaminen, omien työntekijöiden suhteiden 

hyödyntäminen  

Sitouttaminen osaksi yrityksen 

toimintaa 

Ryhmän esittämien toimenpide-ehdotusten toteuttaminen, 

reaaliaikainen mittaristo työn tuloksista →  

asiantuntemuksen ja mielipiteitten huomioiminen 

päätöksentekoprosesseissa, motivaation ylläpito  

Kiinnostuksen ylläpito Säännöllinen kommunikaatio yrityksen sisäisten raporttien 

ja tiedotteiden avulla, ylempien toimihenkilöiden 

puhetilaisuudet 

Vastikeodotusten täyttäminen Palkkojen tason ja työsuhde-etujen säännöllinen tarkistus, 

aineettomista vastikkeista muistuttaminen → rahallinen 

korvaus ja työsuhde-edut kilpailukykyisellä tasolla   

Lisäarvon luominen Johtoportaan ja henkilöstön väliset keskustelut sekä 

työpanoksesta kiittäminen → säännöllinen tapa, jota 

levitetään esimiesten esimerkillisen toiminnan sekä 

sisäisen tiedotuksen avulla 

Kartoitetaan henkilöstön erikoispiirteet ja osaaminen 

kyselyiden tai haastatteluiden avulla → annetaan 

osaamista vastaavaa työtä, ohjataan koulutuksiin 
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6.5.2 Asiakassuhteiden hallinta 

 

Luvussa 6.4.2 todettiin osan asiakasorganisaatioista kuuluvan yritystä tukeviin ja osan 

tukemattomiin sidosryhmiin, jolloin strategiaksi muodostuisi tukevien asiakasryhmien 

osallistaminen ja tukemattomien ryhmien kohdalla puolustautuminen (Grant et al. 1991). 

Asiakasryhmäkohtaiset erot ja haluttu tulevaisuuden tilanne vaikuttavat kuitenkin lopullisten 

toimenpiteiden luomiseen. Valta-kiinnostus-matriisin avulla kartoitettiinkin kohdeyrityksen 

asiakasorganisaatioiden haluttu tulevaisuuden tilanne, jonka perusteella määritettiin lopulliset 

toimenpiteet asiakassuhteiden hallintaan. Kuvassa 15 on esitetty matriisin tulokset tällä hetkellä 

sekä tulevaisuudessa ja kuvasta voidaan havaita, mikäli jonkin ryhmän paikka on vaihtunut.  

 

 

Kuva 15. Kohdeyrityksen asiakkaiden asemoituminen matriisissa tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. 

 

Tulevaisuudessa yksityisen sektorin asiakasorganisaatiot (ryhmät 2,3 ja 5) ja tulevaisuuden 

tilaajat (ryhmä 1) uudelleenasemoidaan matriisissa nostamalla niiden kiinnostuksen tasoa, 

jolloin pelaajien eli avainasiakkaiden lukumäärää saadaan kasvatettua. Uudelleenasemoitavien 

ryhmien on mahdollista tarjota halutessaan pelkästään kohdeyritykselle töitä, jolloin niiden 

merkitys yrityksen kilpailuedun kannalta korostuu. Kaikkien ryhmien kohdalla täytyy siirtyä 

tarkkailusta suhteiden aktiiviseen hoitamiseen. Merkittävimmän muutoksen alla on 

tulevaisuuden tilaajat, joiden vallan ja kiinnostuksen tasoa täytyy nostaa. Toimenpiteiden 

muodossa tämä tarkoittaa yrityksen puolelta asiakassuhteisiin kohdistuvan 

markkinointisuunnitelman luomista, joka sisältää ohjeet muun muassa uusasiakashankinnasta 

ja jälkimarkkinoinnista. Kilpailijoiden asiakkaiden tarkkailu esimerkiksi internetistä löytyvien 

referenssiluetteloiden avulla voi auttaa kohdeyritystä löytämään uusia asiakkaita. Yrityksen 
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henkilöstön kontaktit asiakasverkostoon pitää myös kartoittaa ja kannustaa työntekijöitä 

pitämään näitä kontakteja yllä.  

 

Julkisen sektorin asiakasorganisaatioiden (ryhmät 6 ja 7) havaitaan kuuluvan nyt sekä 

tulevaisuudessa kohteisiin ja näiden kohdalla ei nähdä uudelleenasemoinnin tarvetta, sillä 

ryhmät eivät lainsäädännön puitteissa kykene tarjoamaan erityistä etua kohdeyritykselle 

kilpailutilanteessa. Ryhmät tulee kuitenkin pitää tietoisena yrityksen toiminnasta, jotta 

näidenkin asiakkaiden kiinnostus yritystä kohtaan säilyy ja mahdollisia töitä saadaan kyseisiltä 

ryhmiltä. Avainasiakkaisiin kuuluvilla menetetyillä asiakkailla (ryhmä 4) on suuri kiinnostus 

yritystä kohtaan johtuen hyvistä henkilösuhteista ja sen vallan tasoa nostaa ryhmän tarjoamien 

työkohteiden suuri määrä. Asiakasorganisaatioiden omistuksissa tapahtuneet muutokset ovat 

vaikuttaneet ryhmään ja se joutuu nykyisin toimimaan kilpailutuslainsäädännön mukaisesti. 

Vaikka menetettyjen asiakkaiden ryhmä ei voi tarjota enää yritykselle kilpailuetua, kannattaa 

hyvät suhteet hyödyntää säännönmukaisella henkilökohtaisella yhteydenpidolla. 

 

Kaikkien asiakasryhmien vastikevaatimukset tulee täyttää, jotta heidän panoksiaan kuten työn 

tarjontaa ja kohdeyrityksen maineen levittämistä saadaan kasvatettua.  Tärkeimpänä tulee 

täyttää avainasiakkaiden vaatimukset eli tällä hetkellä menetettyjen asiakkaiden ja 

tulevaisuudessa yksityisen sektorin ja tulevaisuuden asiakkaiden vastikeodotukset. 

Kohdeyrityksen tulee osoittaa ammattitaitonsa palvelun sekä tuotteen osalta ja pyrkiä ottamaan 

huomioon asiakkaiden mielipiteet sekä kehitysehdotukset projekteissa. Kohdeyrityksen on 

esitettävä asiallinen vastine sekä tarjottava vaihtoehtoinen ratkaisu, mikäli asiakkaan ehdotus 

on haastava. Yrityksen omien resurssien puitteissa asiakkaiden vastikeodotuksien täyttäminen 

on mahdollista.  

 

Lisäarvoa asiakkaille voidaan luoda henkilöstön yhteistyökyvyllä ja ammattitaidolla eli 

esittämällä asiakkaille ratkaisuja kohdattuihin ongelmiin. Lisäarvon lähteet ovat aineettomia, 

mutta niiden avulla on mahdollisuus lisätä asiakkaiden antamaa aineetonta sekä aineellista 

panosta. Lisäarvon tuottamiseksi on koko kohdeyrityksen henkilöstön sisäistettävä 

asiakaslähtöisyys, jossa kuunnellaan asiakkaan toiveita (Kamensky 2010, s. 139). Tietoa 

asiakkaiden vastikeodotuksista ja lisäarvosta voidaan saada esimerkiksi palautekyselyiden 

avulla (Laatukeskus 2012, s.17). Erilaisilla yhteistyöprojekteilla voidaan myös luoda 
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asiakkaille lisäarvoa ja kasvattaa heidän vaikutusvaltaansa, mutta kohdeyrityksen koon ja 

resurssien puitteissa yhteistyöprojektit on valittava tarkoin. Taulukossa 8 on esitetty yhteenveto 

kohdeyrityksen tavoitteista ja toimenpiteistä asiakassuhteiden hallitsemiseksi. 

 

Taulukko 11. Yhteenveto tavoitteista ja toimenpiteistä kohdeyrityksen asiakassuhteiden hallitsemiseksi. 

Tavoite Toimenpiteet 

Kiinnostuksen tason 

kasvattaminen 

Suhteiden aktiivinen hoitaminen → markkinointi 

suunnitelman tekeminen 

Omien työntekijöiden asiakaskontaktien kartoitus → 

kannustetaan ylläpitämään asiakaskontakteja 

Sitouttaminen osaksi yrityksen 

toimintaa ja kiinnostuksen 

ylläpito 

Henkilökohtaisten suhteiden ylläpito, jälkimarkkinointi → 

lähetetään asiakkaille yrityksen virallisia julkaisuja 

Vastikeodotusten täyttäminen Ammattitaitoinen palvelu ja laadukas tuote, huomioidaan 

asiakkaiden kehitysehdotukset, vaihtoehtoisten ratkaisujen 

tarjoaminen 

Lisäarvon luominen Yhteistyökyky ja ammattitaito → esitetään asiakkaiden 

ongelmiin ratkaisuja, asiakaslähtöisyyden sisäistäminen, 

asiakaspalautekyselyt, yhteistyöprojektit 

 

 

6.5.3 Toimittajasuhteiden hallinta 

 

Luvussa 6.4.3 todettiin yritystä tukevien toimittajien kohdalla strategiaksi valiutuvan yhteistyön 

ja yritystä tukemattomien toimittajien kohdalla strategiaksi muodostui näistä toimittajista 

luopuminen (Carroll 2015, s.79-81; Grant et al. 1991). Toimittajaryhmäkohtaiset erot ja haluttu 

tulevaisuuden tilanne vaikuttavat kuitenkin lopullisten toimenpiteiden luomiseen. Valta-

kiinnostus-matriisin avulla kartoitettiinkin kohdeyrityksen toimittajien haluttu tulevaisuuden 

tilanne, jonka perusteella määritettiin lopulliset toimenpiteet toimittajasuhteiden hallintaan. 

Kuvassa 16 on esitetty matriisin tulokset tällä hetkellä sekä tulevaisuudessa ja kuvasta voidaan 

havaita, mikäli jonkin ryhmän paikka on vaihtunut. Jokaisen matriisissa kuvatun 

toimittajaryhmän valtaa yritystä kohtaan saadaan laskettua lisäämällä ryhmien sisällä 

toimittajien lukumäärää. 
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Kuva 16. Kohdeyrityksen toimittajien asemoituminen matriisissa tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. 

 

Matriisin avulla havaitaan, että kertatoimittajat (ryhmä 2), tunnetut sopimustoimittajat (ryhmä 

3), sopimustoimittajat (ryhmä 4) ja tulevaisuuden toimittajat (ryhmä 6) tulee 

uudelleenasemoida halutun tulevaisuuden tilanteen saavuttamiseksi. Uudelleen asemoitavien 

ryhmien kiinnostuksen ja vallan tasoa tulee nostaa, jotta ryhmät saadaan siirrettyä selkeämmin 

pelaajaosioon. Suurin kiinnostuksen kasvattaminen kohdistuu potentiaalisiin tulevaisuuden 

toimittajiin, joiden havaitaan matriisin perusteella siirtyvän taustatahoista pelaajaosioon. 

Ensisijaisena toimenpiteenä potentiaalisten tulevaisuuden toimittajien kohdalla on niiden 

löytäminen, jonka jälkeen niiden kiinnostus yritystä kohtaan voidaan herättää lähettämällä 

heille tarjouspyyntö tai ottamalla toimittajaan muutoin yhteyttä. Toimenpiteenä tulevaisuuden 

toimittajien löytämiseksi toimii tarkkailu, joka sisältää ryhmän vaihtelevia toimenpiteitä 

(Juutinen 2015, s.130). Kohdeyrityksen tapaukseen sopii muiden samalla toimialalla toimivien 

yrityksien toimintaympäristön tarkkailu, jonka avulla voidaan löytää uusia toimittajia.  

Kohdeyrityksen koko vaikuttaa myös potentiaalisten toimittajien kiinnostuksen tasoon, sillä osa 

toimittajista palvelee ensin suurempia yrityksiä. Kohdeyritys voi osassa tilaamissaan tuotteissa 

hyödyntää konserniyhteistyötä ja saada kasvatettua tilaamiaan tuotemääriä, jolloin 

suurempienkin potentiaalisten toimittajien kiinnostusta voidaan kasvattaa. 

 

Kertatoimittajien kohdalla tulee siirtyä tarkkailusta aktiiviseen yhteistyöhön ja tunnettujen 

sopimustoimittajien sekä sopimustoimittajien kohdalla pitää siirtyä tiedottamisesta suhteiden 

aktiiviseen hoitamiseen. Lisäksi tunnettujen kertatoimittajien (ryhmä 1) kohdalla tulee jatkaa 

aktiivista yhteistyötä. Kaikki tulevaisuudessa avaintoimittajaosioon kuuluvat ryhmät pitää 

osallistaa erilaisilla vuorovaikutusmuodoilla osaksi yrityksen toimintaa. Toimittajia pitää 
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tiedottaa yrityksen saamista uusista projekteista tarjouspyyntöjen muodossa. Yrityksen tulee 

kohdella toimittajia tasavertaisesti ja valita toimittaja hintaan perustuen, jolloin toimittajat 

pidetään tyytyväisenä yrityksen toimintaan. Kaikkien kohdeyrityksessä hankintojen tekevien 

henkilöiden on ilmoitettava toimittajille asiallisesti ja perustellen, mikäli heidän tarjouksensa 

hylätään. Pitkäaikaisten sopimusten solmiminen on keino lisätä toimittajayhteistyötä ja sillä 

pyritään varmempaan tuotteiden sekä palveluiden saamiseen. Sopimusyhteistyö ja kestävät 

suhteet ovat usein edullisia kummallekin osapuolelle ja niiden avulla tavoitellaan 

molemminpuolista hyötyä pitkällä aikavälillä. (Ahlstedt ja Jahnukainen 1973, s.18; Johnston ja 

Murat 2008; Strand ja Freeman 2015) Sopimuksia tehtäessä on hyvä huomioida 

toimittajayrityksen koko ja taloudellinen tilanne (Östring 2004, s.27-28). Menetetyt toimittajat 

(ryhmä 5) kuuluu nyt ja tulevaisuudessa massaan ja sen valta sekä kiinnostus yrityksen 

toimintaa kohtaan on matalaa, joten ryhmä voidaan jättää vähälle huomiolle. 

 

Kaikkien muiden toimittajaorganisaatioiden paitsi menetettyjen toimittajien 

vastikevaatimusten täyttäminen on tärkeää, sillä ryhmät kuuluvat tulevaisuudessa 

avaintoimittajiin. Lisäksi tällä hetkellä erityisesti tunnettujen kertatoimittajien vastikeodotukset 

tulee täyttää.  Vastikevaatimuksista yhteistyötä ja kumppanuutta voidaan lisätä edellä 

mainittujen keinojen lisäksi toimittajien ja kohdeyrityksen yhteisillä koulutuksilla, joissa 

toimittajayritys jakaa asiantuntemustaan tuotteesta tai palvelusta. Tällöin kasvatetaan 

toimittajien vastikkeita ja saadaan heiltä lisää panostekijöitä asiantuntemuksen muodossa. 

Toimittajien taloudelliseen hyötyyn voidaan vaikuttaa pitämällä yritys maksukykyisenä ja 

luotettavana maksajana. Toimittajien näkyvyyttä voidaan lisätä antamalla heille lupa 

toimittajayrityksensä mainostamiseen kohdeyrityksen projektien yhteydessä. Osa 

vastiketekijöiden lisäämisestä vaatii yritykseltä aineellista pääomaa, mutta suurin osa 

toimenpiteistä on aineettomia. Vastikkeiden lisäämisestä saatavat panostekijät eli 

asiantuntemus ja palvelu ovat aineettomia, mutta toimittajien toimittamat tuotteet ovat 

aineellisia. Aineettomien panostekijöiden lisääminen saattaa tässä tapauksessa mahdollistaa 

suuret säästöt aineellisiin ominaisuuksiin kuuluvissa kustannuksissa, sillä asiantuntevan 

palvelun avulla saadaan usein yhdellä kerralla oikea tuote oikeaan aikaan. Sen sijaan 

asiantuntemuksen puute johtaa usein vääriin tuotteisiin ja aikataulujen viivästymiseen, joilla on 

taloudellisia seurauksia. 
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Kohdeyrityksessä tehtyjen haastatteluiden perusteella lisäarvoa toimittajille voidaan luoda 

maksuaikojen joustavuudella, luomalla toimittajayritysten työntekijöille hyvät työolosuhteet ja 

markkinoimalla hyviä toimittajia muille organisaatioille. Maksuaikojen joustavuuteen 

vaikuttaa kohdeyrityksen oma taloudellinen tilanne sekä toimittajayrityksen tilanne. Hyvien 

työolosuhteiden luomiseen voidaan vaikuttaa kohdeyritysten esimiesten toiminnan kautta. 

Lisäarvon luominen on tärkeää, jotta toimittajat kokevat saavansa enemmän etua toimiessaan 

kohdeyrityksen kuin sen kilpailijoiden kanssa. Taulukossa 12 on esitetty yhteenveto 

kohdeyrityksen tavoitteista ja toimenpiteistä toimittajasuhteiden hallitsemiseksi. 

 

Taulukko 12. Yhteenveto tavoitteista ja toimenpiteistä kohdeyrityksen toimittajasuhteiden hallitsemiseksi. 

Tavoite Toimenpiteet 

Kiinnostuksen ja vallan tason 

kasvattaminen 

Lähetään tarjouspyyntö tai otetaan muutoin yhteyttä, 

hyödynnetään konserniyhteistyötä 

Sitouttaminen osaksi yrityksen 

toimintaa ja kiinnostuksen 

ylläpito 

Tiedottaminen uusista projekteista tarjouspyyntöjen 

avulla, tasavertainen toimittajien kohtelu, pitkäaikaiset 

sopimukset 

Vastikeodotusten täyttäminen Toimittajien ja yritysten yhteiset koulutukset, 

toimittajayritysten mainostus projektien yhteydessä 

Pidetään yritys maksukykyisenä → luotettava 

yhteistyökumppani toimittajayritykselle 

Lisäarvon luominen Maksuaikojen joustavuus → pidetään yrityksen 

taloudellinen tilanne kunnossa 

Toimittajayritysten markkinointi → levitetään suullisesti 

eteenpäin tietoa hyvistä toimittajista 

Toimittajayritysten työntekijöiden hyvät työolosuhteet → 

esimiehet huolehtivat työpaikoilla työolosuhteiden 

laadusta 

 

Taulukossa 13 on esitetty vielä yhteenveto yrityksen avainsidosryhmäsuhteiden hallinnasta ja 

toimenpiteiden määräytymisestä. Lopullisten toimenpiteiden määrittely jakautuu neljään 

vaiheeseen. Aluksi sijoitetaan avainsidosryhmien alaryhmät halutun tulevaisuuden tilanteen 

mukaisesti valta-kiinnostus-matriisiin, jonka jälkeen määritellään matriisin perusteella 

määräytyvät toimenpiteet. Sidosryhmien kohdalla toimenpiteet ovat samat nyt ja 

tulevaisuudessa, mikäli niiden paikka pysyy matriisissa samana. Sen sijaan toimenpidettä 

sidosryhmää kohtaan on muutettava, jos sidosryhmän paikka on eri tämän hetken ja 
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tulevaisuuden matriiseissa. Kahdessa viimeisessä vaiheessa kartoitetaan tapoja täyttää 

sidosryhmien vastikeodotukset sekä tuottaa sidosryhmille lisäarvoa. 

 

Taulukko 13. Yrityksen avainsidosryhmäsuhteiden hallinta ja toimenpiteiden määräytyminen vaiheittain. 

4. Yrityksen avainsidosryhmäsuhteiden hallinta 

Vaihe 4.1 Sijoitetaan avainsidosryhmien alaryhmät valta-kiinnostus-matriisiin 

tulevaisuuden halutun tilanteen mukaisesti. 

Vaihe 4.2 Verrataan tämän hetken ja tulevaisuuden tilannetta matriiseissa sekä 

määritellään ryhmille toimenpiteet matriisin sijoittumisen perusteella 

seuraavasti:  

1) Ryhmän sijoittuessa kummassakin matriisissa samaan kohtaan 

vuorovaikutuskeino on sama nyt ja tulevaisuudessa. 

2) Ryhmän sijoittuessa matriiseissa eri kohtaan vuorovaikutuskeinoa on 

muutettava, jotta ryhmä voidaan uudelleenasemoida tulevaisuudessa.  

Vaihe 4.3 Mietitään tapoja, joiden avulla sidosryhmien vastikeodotukset voidaan täyttää. 

Vaihe 4.4 Määritellään keinoja, joiden avulla voidaan tuottaa lisäarvoa sidosryhmille. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Sidosryhmäanalyysin avulla voidaan tunnistaa yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeimmät 

sidosryhmät ja muodostaa toimenpiteet, joilla sidosryhmiin kyetään vaikuttamaan tehokkaasti. 

Sidosryhmäanalyysi on prosessi ja jakaantuu neljään päävaiheeseen, jotka perustuvat työssä 

esitettyihin teoriaviitekehyksiin. Kuvassa 17 on havainnollistettu työn tutkimuskysymysten ja 

sidosryhmäanalyysin yhteyttä toisiinsa. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa eli sidosryhmien 

tunnistamisessa on hyvä käyttää apuna laajaa sidosryhmänäkökulmaa, jotta kaikki ryhmät tulee 

huomioitua. Laajan näkökulman johdosta yritykselle muodostuu kattava näkökulma 

sidosryhmistä, mutta samalla ryhmien määrä saattaa kasvaa isoksi. 

 

 

Kuva 17. Työn tutkimuskysymykset ja sidosryhmäanalyysin vaiheet sekä niiden yhteys toisiinsa.  

 

Yrityksen tärkeimmät sidosryhmät tunnistetaan varsinaisesti prosessin toisessa vaiheessa, jossa 

arvotetaan sidosryhmän panos yritykselle ja sen saama vastike sekä sidosryhmän painoarvo 

yrityksen toiminnan kannalta nykyhetkellä sekä tulevaisuudessa. Avainsidosryhmiksi 

muodostuvat ne ryhmät, joiden painoarvo on neljän arvioitavan tekijän mukaan suurempi kuin 

muiden. Avainsidosryhmien alaryhmien ominaisuudet voivat poiketa toisistaan huomattavasti, 

joten niiden sisäinen priorisointi on hyvä toteuttaa. Priorisointi suoritetaan valta-kiinnostus-
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matriisin avulla, jolloin alaryhmät saadaan jaettua neljään kategoriaan eli pelaajiin, 

taustatahoihin, kohteisiin ja massaan. Samalla saadaan viitteitä näihin ryhmiin kohdistettavista 

toimenpiteistä. Pelaajiin kuuluvat ryhmät ovat alaryhmien avaintoimijoita eli yrityksen 

toiminnan kannalta tärkeimpiä ryhmiä tai yksilöitä.  

 

Yrityksen näkökulmasta yksi sidosryhmien keskeisistä ominaisuuksista liittyy niiden 

yritykselle tuottamiin panostekijöihin, jotka vaihtelevat sidosryhmittäin. Olennaista onkin 

tunnistaa yrityksen toiminnan kannalta välttämättömät panostekijät sekä sidosryhmät, jotka 

tuottavat näitä panoksia. Välttämättömiä panostekijöitä omaavat sidosryhmät ovat keskeisiä 

toimijoita ja näiden kohdalla oikean panos-ja vastiketekijöiden tasapainon löytäminen on 

tärkeää, jotta sidosryhmät pysyvät mukana yrityksen toiminnassa. Sidosryhmien toinen 

keskeinen ominaisuus liittyy niiden negatiiviseen eli haasteita aiheuttavaan tai positiiviseen eli 

mahdollisuuksia tuomaan toimintaan. Haasteiden ja mahdollisuuksien kohdalla merkittäväksi 

asiaksi nousee, jos toinen tekijä on huomattavasti toista suurempi. Merkittäviä haasteita 

aiheuttavan sidosryhmien kohdalla toimenpiteeksi määräytyy luopuminen tai 

puolustusstrategian käyttäminen, kun taas mahdollisuuksia tuovan sidosryhmän kohdalla 

yhteistyön syventäminen on kannattavaa. Sidosryhmien keskeiset ominaisuudet kartoitetaankin 

prosessin vaiheessa kolme vastike-ja panostekijöiden sekä sidosryhmien tuomien haasteiden ja 

mahdollisuuksien perusteella.  

 

Prosessin neljännessä vaiheessa määritetään lopulliset toimenpiteet sidosryhmäsuhteiden 

hallintaan ja ne määräytyvät osittain edellisten vaiheiden perusteella. Toimenpiteiden 

määrittämisessä tulee huomioida nykyhetken lisäksi tulevaisuuden tilanne. Näin havaitaan 

sidosryhmien mahdolliset uudelleenasemointitarpeet ja osataan muokata toimenpiteitä sen 

mukaisesti. Sidosryhmien uudelleenasemoinnissa muutetaan joko ryhmän vallan ja 

kiinnostuksen tasoa tai vain toista tekijää. Sidosryhmän valtaan ja kiinnostukseen voidaan 

vaikuttaa vuorovaikutusmuodon valinnalla. Toimenpiteitä sidosryhmäsuhteiden tehokkaaseen 

hallintaan ovat esimerkiksi suhteiden aktiivinen hoitaminen, tiedottaminen ja tarkkailu. 

Aktiivisessa suhteiden hoitamisessa sidosryhmät otetaan mukaan yrityksen päätöksentekoon ja 

heidän asiantuntemustaan hyödynnetään yrityksen toiminnassa. Samalla syvennetään 

yhteistyötä ja saadaan sitoutettua ryhmä osaksi yrityksen toimintaa sekä ylläpidettyä sen 

kiinnostusta. Tiedottamisessa yritys jakaa sen toiminnasta kiinnostuneille sidosryhmille tietoa 
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hankkeistaan ja kehityksestään. Tiedottamisella tavoitellaan sidosryhmän kiinnostuksen tason 

ylläpitoa. Tarkkailun toimenpiteet vaihtelevat suorasta vuorovaikutuksesta ulkoiseen 

tarkkailuun. Tarkkailun tavoitteena on kartoittaa sidosryhmän odotukset ja mielipiteet, jotta 

sidosryhmä voidaan pitää tyytyväisenä. Vähäistä kiinnostusta ja valtaa yritystä kohtaan 

osoittavat sidosryhmät voidaan jättää vähäiselle huomiolle. 

 

Lisäksi sidosryhmäyhteistyötä voidaan tehostaa täyttämällä sidosryhmien vastikeodotukset 

sekä luomalla niille lisäarvoa. Erityisesti avainsidosryhmien vastikeodotusten täyttäminen ja 

vuorovaikutuksen syventäminen on tärkeää, jotta ryhmien panoksia saadaan lisättyä.  Lisäarvon 

luomisella voidaan kasvattaa sidosryhmien tavoittelemaa arvonsa kasvattamista ja saavuttaa 

kilpailuetua muihin yrityksiin nähden. Yritykselle lisäarvon luominen on kannattavaa varsinkin 

tilanteessa, jossa lisäarvon lähteet eli sidosryhmälle tuotetut vastikkeet ovat aineettomia ja niitä 

vastaan saadaan sidosryhmiltä takaisin aineellisia panoksia. 

 

Vaiheittain etenevä prosessi toimii hyvin yrityksen työkaluna tärkeimpien sidosryhmien 

tunnistamisessa ja toimenpiteiden luomisessa näiden suhteiden hallitsemiseksi. Pienempien 

yritysten kohdalla rajoitteita prosessille asettavat rajalliset resurssit esimerkiksi henkilöstön ja 

ajan suhteen. Sidosryhmäanalyysin tekeminen on kuitenkin yrityksen kilpailukyvyn kannalta 

tärkeää, sillä sen avulla voidaan muun muassa tehostaa toimintaa ja saavuttaa rahallisia säästöjä.  

Keskittyminen vain avainsidosryhmiin helpottaa resurssien suuntaamista ja on keskeisessä 

asemassa erityisesti pienempien yritysten kohdalla. 

 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista toteuttaa avainsidosryhmien tunnistaminen valta-

kiinnostus-matriisilla ja sidosryhmien sisäinen priorisointi panos-vastike-sidonnaisuuden 

painoarvoihin perustuen, jolloin voitaisiin verrata mallien antamia tuloksia ja nähdä 

päästäisiinkö mallien avulla samoihin tuloksiin. Sidosryhmäyhteistyön toimenpiteiden 

mittaaminen olisi myös tärkeä jatkotutkimusaihe, sillä mittareiden avulla voitaisiin päätellä 

yrityksen onnistumista sen asettamissa sidosryhmäyhteistyön tavoitteissa. Lisäksi eräs 

kiinnostava jatkotutkimusaihe olisi sidosryhmien omien näkökulmien selvittäminen 

esimerkiksi haastatteluiden avulla, sillä tämä saattaisi auttaa yritystä toimimaan vielä 

tehokkaammin sidosryhmäsuhteiden hallinnassa. 
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Liite 1. Kohdeyrityksen avainsidosryhmien määrittämiseen käytetty menetelmä, jossa 

sidosryhmän merkitys määräytyy sen antaman panoksen ja saaman vastineen perusteella sekä. 

Taulukossa sidosryhmän painoarvoon vaikuttaa lisäksi sen merkitys tällä hetkellä ja 

tulevaisuudessa. (Kamensky 2010, s.126-128, s.140-141 ja s.146-147. muokattu; Näsi 1995, s. 

98-106.  muokattu)  

 

PAINOARVO: 1=hyvin tärkeä, 2=tärkeä, 3=merkitys vähäinen, 4=ei merkitystä 

Sidosryhmät Sidosryhmän 

tuoma panos 

Sidosryhmän 

saama vastine 

Tällä 

hetkellä 

Tulevaisuudessa 

Omistajat 1 1 1 1 

Yrityksen johto 1 1 1 1 

Henkilöstö 1 1 1 1 

Viranomaiset 3 3 3 2 

Toimittajat 1 1 1 1 

Asiakkaat 1 1 1 1 

Kilpailijat 3 3 3 3 

Rahoittajat 3 3 3 2 

Ammattiliitot 3 3 3 3 

Etujärjestöt 3 3 3 3 

Oppilaitokset 2 3 2 2 

Media 3 3 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Liite 2.  Kohdeyrityksen avainsidosryhmien ryhmäkohtaiset ominaisuudet. 

Henkilöstö Ominaisuudet 

Ryhmät 1-4 ja 9 Ylemmät toimihenkilöt 

Ryhmät 5-7 ja 11-12 Alemmat toimihenkilöt 

Ryhmä 13 Työntekijät 

Ryhmä 8 Tulevaisuuden toimihenkilöt 

Ryhmä 10 Tulevaisuuden työntekijät 

Ryhmä 14 Menetetyt toimihenkilöt ja työntekijät 

 

Asiakkaat Ominaisuudet 

Ryhmä 1 Tulevaisuuden asiakkaat 

Ryhmät 2, 3 ja 5 Yksityisen sektorin organisaatiot 

Ryhmä 4 Menetetyt asiakkaat 

Ryhmät 6 ja 7 Julkisen sektorin organisaatiot 

 

Toimittajat Ominaisuudet 

Ryhmä 1 Tunnetut kertatoimittajat 

Ryhmä 2 Kertatoimittajat 

Ryhmä 3 Tunnetut sopimustoimittajat 

Ryhmä 4 Sopimustoimittajat 

Ryhmä 5 Menetetyt toimittajat 

Ryhmä 6 Tulevaisuuden toimittajat 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Liite 3. Kohdeyrityksen henkilöstön, asiakkaiden ja toimittajien ominaisuuksien sekä 

odotuksien kartoituksessa käytetyt haastattelukysymykset (Freeman et al. 2007, s.24-29. 

muokattu; Kamensky 2010, s. 128 ja 140. muokattu; Juutinen 2016, s. 126. muokattu) ja 

vastaukset kysymyksiin. 

 

 

 
Henkilöstö 

Mitä henkilöstö odottaa 

saavansa yritykseltä 

vastineeksi? 

Palkka, työn jatkuvuus, turvallisuus, matala 

hierarkiakulttuuri, yhtenäinen työilmapiiri, joustavuus, 

työsuhde-edut 

Mikä on henkilöstön antama 

panos? 

Työ, ammattitaito, työn kautta opittujen kokemusten 

jakaminen työyhteisössä 

Miten voimme luoda lisäarvoa 

henkilöstölle? 

Yrityksen johdon ja henkilöstön kahdenkeskiset 

keskustelut, henkilöstön kiittäminen/muistaminen, 

rahallinen korvaus matka-ajasta 

Mitkä henkilöstön toimenpiteet 

aiheuttavat haasteita 

yritykselle? 

Henkilöstön ja sidosryhmien väliset kiistatilanteet, 

ajoittainen motivaation puute, yrityksen 

kokonaiskuvan hahmottaminen 

Mitkä henkilöstön toimenpiteet 

edesauttavat yritystämme? 

Ylemmän organisaatiotason esimerkillinen toiminta 

sidosryhmien välisessä kanssakäymisessä, 

motivoitunut ja innostava toiminta, sitoutuneisuus ja 

halu onnistua 

Miksi potentiaalinen henkilöstö 

ei työskentele yrityksessämme? 

Yrityksen pieni koko, rajatut etenemismahdollisuudet, 

isoja yrityksiä heikompi näkyvyys ja tunnettavuus 

 

 

 

 

 

 

 

 

jatkuu 

 

 



 

   

 

Liite 3 jatkoa 

 

 

 
Asiakkaat 

Mitä asiakkaat odottavat 

saavansa yritykseltä 

vastineeksi? 

Ammattitaitoista palvelua, laadukkaan ja valmiin 

tuotteen, aikataulussa pysymistä 

Mikä on asiakkaiden antama 

panos? 

Työn tarjonta, sovittu korvaus, yrityksen maineen 

levittäminen 

Miten voimme luoda lisäarvoa 

asiakkaille? 

Henkilöstön ammattitaidolla ja yhteistyökyvyllä, 

esitetään asiakkaalle ratkaisuja ongelmien sijasta, 

yhteistyöprojektit 

Mitkä asiakkaiden toimenpiteet 

aiheuttavat haasteita 

yritykselle? 

Yhteistyökyvyttömyys, kohtuuttomat vaatimukset 

Mitkä asiakkaiden toimenpiteet 

edesauttavat yritystämme? 

Halukkuus yhteistyöhön, joustavuus, tarvittavien 

tietojen toimittaminen ajallaan 

Miksi potentiaaliset asiakkaat 

eivät toimi kanssamme? 

Asiakkaiden hovihankkijat, yrityksen matala 

tunnettavuus, asiakasorganisaatioiden sukupolven 

vaihdokset 

 

 

 

 
Toimittajat 

Mitä toimittajat odottavat 

saavansa yritykseltä 

vastineeksi? 

Taloudellista hyötyä, maksukykyisen ostajan, 

näkyvyyttä ja referenssejä, yhteistyö ja kumppanuus, 

tasapuolinen toimittajien kohtelu 

Mikä on toimittajien antama 

panos? 

Tuote/palvelu, asiantuntemus  

Miten voimme luoda lisäarvoa 

toimittajille? 

”Markkinoimalla” hyviä toimittajia eteenpäin, 

maksuaikojen joustavuus ja niistä sopiminen, luomalla 

alihankkijoille hyvät työolosuhteet  

Mitkä toimittajien toimenpiteet 

aiheuttavat haasteita 

yritykselle? 

Toimitusaikataulut, toimittajien tekemät virheet, 

epäsopiva käyttäytyminen, laadun muutokset 

palveluissa ja tuotteissa, ylihinnoittelu 

Mitkä toimittajien toimenpiteet 

edesauttavat yritystämme? 

Ajallaan tulevat ja oikein hinnoitellut tarjoukset, 

tuotteiden/palveluiden hyvä laatu, toimitusaikataulujen 

noudattaminen, ”helpot” tuotteet tai palvelut 

Miksi potentiaaliset toimittajat 

eivät toimi kanssamme? 

Yrityksen koko ja näkyvyys 

 

 


