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ICT-ala kokee jatkuvaa kehitystä ja muutosta. Toiminta keskittyy yhä suurempien 

yritysten kilpailuun ja pienet toimijat joko sinnittelevät mukana tai karsiutuvat pois 

markkinoilta.  

Tämän tutkielman tarkoituksena on tuoda esiin kasvustrategioita, joita suomalaiset 

ICT-alan palveluja, tuotteita ja kokonaisratkaisuja toimittavat pk-yritykset ovat 

hyödyntäneet kilpailukentän muuttuessa. Tutkielma on luonteeltaan 

kirjallisuuskatsaus, jonka käsiteltävien teorioiden pohjana käytetään case-

esimerkkejä. Lähteinä tutkielmassa on käytetty akateemisia artikkeleita, talous- ja 

strategiakirjallisuutta sekä haastateltu case-yritysten toimitusjohtajia. 

Tutkielman pääaiheina ovat pk-yrityksen kasvustrategiat ja keskeiset 

kilpailukeinot case-yrityksissä. 

Tutkielman yhteenvetona voidaan todeta ICT-alan jatkuvan muutoksen sisältävän 

haasteiden lisäksi myös mahdollisuuksia yrityskasvulle, joka saavutetaan usein 

kumppanuuksien ja innovatiivisen liiketoiminnan kehityksen kautta. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella ICT-alan palveluita tuottavan pk-yrityksen 

kasvustrategioita nykyisen, palvelujen tarjontaan painottuvan kysyntäkehityksen aikana. 

Tutkielmassa esitellään, miten alan kysyntäkehityksen muutokset heijastuvat yritysten kasvu- 

ja kilpailustrategioihin. Lisäksi esitellään erilaisia alalla sovellettuja kasvustrategioiden osa-

alueita ja tuodaan niitä käytännön tasolle case-esimerkein. Tutkielmassa käytetyt case-

esimerkit ovat kasvua tavoittelevista ICT-alan pk-yrityksistä, jotka toimivat Suomen 

markkinoilla maantieteellisesti eri alueilla. Tutkielma tuo esiin näkökulmia siitä, millä keinoin 

ICT-alan pk-yrityksen on mahdollista luoda kasvua ja menestystä kilpailulla alalla sekä 

pohdintaa alueellisista eroista kasvustrategian laadinnassa. Tutkielma sopii tueksi 

kasvustrategian laadintaan yritystoimintaa aloittaville yrityksille sekä tuo uusia näkökulmia 

alasta kiinnostuneille lukijoille. 

 

1.1 Tutkielman tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkielman tavoitteena on selventää, millaisia kasvustrategioita, sen osa-alueita ja keinoja ICT-

alan pk-yritykset käyttävät ja hyödyntävät saavuttaakseen kasvua ja menestyäkseen 

markkinoilla. Tutkielmassa syvennytään myös siihen, vaikuttaako yrityksen maantieteellinen 

sijainti Suomen kokoisella markkina-alueella kasvustrategian suunnitteluun. Tutkielmassa 

tarkastellaan pk-yrityksen kasvustrategioita lyhyesti yleisellä tasolla ja keskitytään tämän 

jälkeen keskeisiin kasvustrategioihin sekä niiden osa-alueisiin case-yritysten näkökulmasta. 

Teoriaosuudessa esitellyt kasvustrategiat ovat yleismallisia, tyypillisiä kasvustrategiasuuntia 

pk-yrityksille, ja ne on esitelty pintapuolisesti. Pääpaino keskittyy case-yritysten soveltamien 

kasvustrategioiden tarkasteluun. Tutkielman pääosassa on pk-yrityksen kasvustrategioiden 

esittely, jonka jälkeen käsitellään tuote- ja palvelukehitystä, kilpailukentän analyysia, 

kumppanuuksia, innovoinnin merkitystä, asiakashankintaa sekä lopuksi tarkastellaan 

strategioiden soveltamista case-yritysten muodossa. Tutkielmasta on rajattu pois Start-up 

yritykset, suuret yritykset ja konsernit, sekä globaalisti toimivat yritykset. Keskittyminen on 

painotettu Suomen markkina-alueella toimiviin case-yrityksen toimintakentän pk-yrityksiin ja 

niiden keskeisiin strategioihin. 
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1.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsausta on tuettu case-esimerkein 

alan yrityksistä. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellyt teoriat ovat case-yritysten soveltamien 

kasvustrategioiden kautta keskeisimmiksi esiin nousseita teorioita. 

 

1.2.1 Case-tutkimus 

 

Tutkimuksen pohja on luotu perehtymällä valittuihin case-yrityksiin sekä haastattelemalla 

näiden toimitusjohtajia. Haastatteluiden perusteella on pyritty selvittämään yrityksen 

kasvustrategioihin vaikuttavia tekijöitä sekä yritysten näkemyksiä kasvun mahdollistavista 

tekijöistä. Tutkielmaan on valittu kaksi case-yritystä, jotta voitaisiin vertailla maantieteellisesti 

eri alueilla toimivien samankaltaisten yritysten mahdollisia eroja kasvustrategioiden valinnassa 

ja niiden soveltamisessa. Työssä tuodaan esille yritysten käyttämiä kasvustrategioita 

päämäärien saavuttamiseksi sekä esitellään näiden strategioiden teoriaa case-yritysten 

näkökulmasta. 

 

1.2.2 Kirjallisuustutkimus 

 

Kirjallisuustutkimus on tehty case-yritysten soveltamien kasvustrategioiden sekä niiden osa-

alueiden pohjalta. Esiin tulleita teorioita on selvitetty alaan liittyvästä kirjallisuudesta, 

akateemisista artikkeleista sekä talous- ja strategiakirjallisuudesta. Teorioita on pyritty 

etsimään eri lähteistä ja käyttämään niitä vertailemalla niitä keskenään sekä täydentämällä 

toisiaan. Tutkielmassa on käytetty edellä mainittuja lähteitä sähköisinä ja paperisina versioina. 

 

1.2.3 Case-yritysten taustat 

 

Ensimmäisenä case-yrityksenä käytetty yritys on rovaniemeläinen ICT-alan pk-yritys, jolla on 

ollut liiketoimintaa vuodesta 2011 lähtien. Yrityksen henkilöstön määrä on verrattain pieni, 

mutta se on saavuttanut vankan aseman alueensa toimijana, ja samalla kasvattanut 

liiketoimintaa myös muualle Suomeen hankkien asiakkuuksia suurista konserneistakin. Yritys 

on erikoistunut tarjoamaan yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille korkealuokkaisia ICT-
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ratkaisuja ja niihin liittyviä palveluja. Yrityksen visio tulevaisuudessa on kasvaa suuremmaksi 

yhteistyökumppaniksi ICT-alalla sekä paikallisesti että maanlaajuisesti. 

 

Toinen case-yritys on saman alan toimija, jonka tuoteportfolio koostuu samankaltaisista 

tuotteista ja palveluista kuin ensimmäisen case-yrityksenkin. Yrityksen rakenne, 

työntekijämäärä ja liikevaihto ovat myös hyvin lähellä pääasiallisen case-yrityksen lukuja. 

Yritys toimii maantieteellisesti pääasiassa Etelä-Suomen alueella. 

 

1.3 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielmassa esitellään ensin teoriat, jotka liittyvät case-yritysten kasvustrategioihin. Tämän 

jälkeen esitellään case-yritykset, jonka jälkeen pohditaan teorioiden soveltamista niissä ja 

tuodaan esiin tutkimuksen pohjalta tehtyjä havaintoja. Tutkielman rakenne esitellään kuvassa 

1. 

 

 



6 

 

   

 

 

 

Kuva 1 Tutkielman rakenne 

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

 

Strategialla voidaan tarkoittaa monia eri asioita riippuen asiayhteydestä. Sana on johdettu alun 

perin kreikkalaisesta sanasta “strategos”, jolla tarkoitetaan sodan voittamisen taitoa. Strategia 

on määritelmän mukaan muun muassa yrityksen tietoisesti valitsema tärkeimpien tavoitteiden 

ja toimintaa määrittelevän asetetun suunnan ohjenuora vaihtuvassa toimintaympäristössä sekä 

väline, jonka avulla yrityksellä on kyky hallita ympäristöä (Kamensky, 2004). Työssä 

mainitaan usein strategian ohella termi ”kasvustrategia”, joka tarkoittaa sitä, kuinka yritys 

toteuttaa kasvua pitkällä aikavälillä. Strategian rinnalla on tärkeää, että yritys on määrittänyt 

•Tutkielman tavoitteet ja rajaukset

•Esitellään tutkimuksen toteutusmenetelmät, 
rakenne, sekä keskeiset käsitteet

•ICT-alan palvelukehityksen kuvaus 1990-luvulta 
nykyhetkeen

1. Johdanto

•Esitellään kasvustrategian käsite

•Pk-yrityksen neljän kasvustrategiamallin esittely

•Ansoffin kasvustrategiamallin esittely

2. Kasvustrategiat

yleisesti

•Puretaan käsitteet: tuote- ja palvelukehitys, tuotteet 
ja ohjelmistot palveluina

•Kilpailustrategian määrittely

•Esitellään kumppanuudet ja niiden muodot

•Esitellään Boston-matriisi sekä kilpailukentän 
hahmottaminen

•Innovatiivisen liiketoiminnan ajatusmallin esittely, 
edellytykset sekä käsitteet

•Asiakashankinnan teoria ja asiakkuuksien 
merkityksen sekä luonteiden esittely

3. ICT-alan 
palvelukeskeisen 
yrityksen kasvustrategiat

•Esitellään tutkielmassa käytetyt case-yritykset

•Yritys A

•Yritys B

4. Case-esimerkki 
kasvustrategian 
soveltamisesta

•Tutkielman pohjalta syntyneet johtopäätökset

•Vastaukset tutkielman pääkysymyksiin

•Tulosten esitys taulukkomuodossa
5. Johtopäätökset

•Tiivistelmä tutkielman tavoitteista, toteutuksesta ja 
johtopäätöksistä

6. Yhteenveto
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itselleen myös kasvustrategian. Kasvustrategian avulla yritys toteuttaa kilpailukykyä lisääviä 

toimintoja pitkällä aikavälillä. (Mennillo et al., 2012). Usein resurssit, koulutus, osaaminen sekä 

luovuus rajoittavat strategian suunnittelua enemmän kuin lakipykälät. Usein suurempien 

yritysten kasvustrategiat ja pk-yritysten kasvustrategiat eroavat suurimmilta osin toisistaan 

juuri käytettävissä olevien resurssien osalta. 

 

Pk-yrityksellä tarkoitetaan pientä tai keskisuurta yritystä. Määritelmän mukaan 

henkilöstömäärän tulee olla alle 250 ja vuosiliikevaihdon määrä ei saa ylittää 50 miljoonaa 

euroa. Yritykset täyttävät myös perusteen riippumattomuudesta. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

yrityksellä tai yrityksillä, jotka eivät täytä pk-yrityksen määritettä, saa olla yrityksen pääomaa 

ja äänivaltaisia osakkeita omistuksessa ja yhteisomistuksessa enintään 24 prosenttia. 

(Rautaporras, 2015) Pk-yritykset muodostavat määrällisesti suuren osuuden Suomen 

kokonaistaloudesta, niiden osuuden ollessa noin 99,8 prosenttia koko Suomen yrityskentästä. 

Näistä yrityksistä eriteltynä on mikroyrityksiä 93,1 prosenttia (Hietala, 2015). Pk-yritykset 

luovat uusia työpaikkoja, lisäävät ja ylläpitävät taloudellista kehitystä ja hyvinvointia. Vaikka 

rahallinen panostus T&K-toimintaan ei suhteessa niiden määrään ole samaa tasoa kuin suurilla 

yrityksillä (Hietala, 2015), ne ovat myös innovoinnin merkittävä lähde EU:ssa (Toivola et al., 

2008). Suuret yritykset sijoittavat rahallisesti enemmän innovointitoimintaan kuin pk-yritykset, 

mutta innovatiivinen toiminta ei niissä ole yhtä hedelmällistä kuin pk-yrityksissä. Suuret 

yritykset hankkivat usein innovaatioita mieluummin epäsuorasti ostamalla pienempiä, 

innovatiivisesti hedelmällisiä yrityksiä. Lisäksi suuremmat yritykset ovat usein byrokraattisesti 

joustamattomampia ja tämä hidastaa sisäistä innovaatiokehitystä. (Toivola et al., 2008) 

 

ICT-lyhenne tulee sanoista ”Information and Communication Technology” ja se vastaa 

suomenkielistä määritelmää IT-yritys, jolla tarkoitetaan sanaa ”informaatioteknologia”. 

Tutkielmassa käytetään sekä ICT- että IT -lyhenteitä lähteestä ja asiayhteydestä riippuen. Nämä 

kaksi lyhennettä tarkoittavat samaa toimialaa tai sen toimijoita. ICT on termeistä 

nykyaikaisempi ja kansainvälinen ja sillä pyritään korostamaan tietotekniikan ja tietoliikenteen 

sulautumista toisiinsa. (Ketchum, 2018) 

 

IoT (Internet of Things) – käsite tarkoittaa lyhyesti teknisten laitteiden kykyä toimia 

järjestelmiensä automaattisen tiedonsiirron avulla ja ohjata älykkäästi toimintaansa saadun 
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datan perusteella. Älykkäiden järjestelmien toiminta mahdollistaa käyttäjille myös etähallinnan 

sekä etäseurannan internetin kautta. IoT- käsitteen laitteiden ominaispiirteenä on myös niiden 

kyky toimia älykkäästi ympäristöään havainnoimalla ja kerätyn datan avulla vertaamalla sitä 

olemassa olevaan tietoon ohjata itse toimintaansa. (Ashton, 2009; Xia et al., 2012) 

 

Sanalla ”innovaatio” tarkoitetaan yleisesti jotain uutta liiketoiminnallisesti hyödynnettävissä 

olevaa ideaa. Innovaatio voi olla uusi tuote tai palvelu, tuotantomenetelmä, uusi markkina tai 

uusi organisaatiomuoto. Innovaatiot korvaavat ja haastavat usein jo markkinoilla olevia 

ratkaisuja ja vievät kehitystä eteenpäin. Tästä syystä innovaatioita pidetään välttämättöminä 

talouden kehitykselle. Vaikka pk-yrityksiä pidetään merkittävinä innovoinnin lähteinä, ne 

voivat myös vältellä riskejä, jotka innovointiin liittyvät ja tyytyä oman pienen 

toimintakenttänsä tuomaan toimeentuloon. (Toivola et al., 2008) 

 

Visiolla tarkoitetaan yrityksen mielikuvaa ja ihannekuvaa siitä, millainen yrityksen tila on 

tulevaisuudessa. Voimakas visio auttaa yritystä ohjaamaan yrityksen liiketoiminnan kehitystä 

ja suuntaa. Innoittavan johdon luomaa voimakasta visiota voidaan pitää positiivisena ja 

mahdollisuuksia luovana yrityksen kehitykselle. Vision tärkeys on korostunut varsinkin nopean 

teknologisen kehityksen myötä, jolloin yrityksen toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Tästä 

syystä ajelehtimisen välttämiseksi on toiminnalla oltava vahva suunta ja tahtotila, jota tulee 

kuitenkin tarkastaa säännöllisesti. (Hakanen, 2002; Hakanen, 2004) 

 

1.5 ICT-alan kehitys palveluliiketoiminnan osalta 

 

Suomessa, kuten yleisen trendin mukaan useissa muissakin kehittyneissä maissa palvelut 

muodostavat tulevaisuudessa yhä suuremman osan liiketoiminnasta. Yritykset siirtyvät yhä 

kasvavassa määrin perinteisestä tuotteen valmistuksesta kohti tuote- ja palvelukokonaisuuksien 

tuottamista. Arvioiden mukaan tuotekauppa muodostaa alasta riippuen noin 5 - 20 prosentin 

osuuden tuotteeseen kohdistuvasta liiketoiminnan volyymista. (Lemola, 2009) 

 

Suomi elää lisääntyvässä määrin palveluiden viennistä. Vuonna 2016 palveluiden osuus viennin 

kokonaisarvonlisäyksestä oli 36 prosenttia. Merkitys kasvaa palvelualojen lisäksi myös 

teollisuudessa. Tutkimuksen (2017) tulokset tukevat IT-alan palveluiden osuuden kasvua alan 
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kokonaisliikevaihdosta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan raportissa (2017)      

kuvataan palveluiden viennin trendin olevan kasvava vuoden 2012 jälkeen. Huolimatta siitä, 

että Nokian lasku on vienyt liikevaihdollisesti vuoden 2008 jälkeen ison osan viennin 

kotimaisesta arvonlisäyksestä, on se pystytty korvaamaan muutaman vuoden viiveellä 

palveluiden kasvaneella viennin arvonlisäyksellä. IT-palveluiden vienti onkin kasvanut 2010-

luvulla eniten vertailussa muiden alojen vientiin ja on Suomen toiseksi suurin viennin 

arvonlisän lähde. Se vastasi yksin vuonna 2016 11,4 prosentin osuutta viennin kotimaisesta 

arvonlisäyksestä. Saman suuntaista kehitystä tukee myös Tilastokeskuksen (2002) julkaisema 

tiedote, jossa todetaan palveluviennin osalta tietotekniikkapalveluiden kasvaneen eniten. 

Vuodesta 2000 vuoteen 2002 kasvua oli tapahtunut 7 prosentista 15 prosenttiin ja 

tietotekniikkapalveluiden viennin kasvuksi todettiin noin 50 prosenttia vuosittain. (Haaparanta, 

P. et al., 2017; Tilastokeskus, 2002) Seuraavassa kuvassa 2 esitetään palvelualojen 

liikevaihtokuvaaja, josta on nähtävissä ICT-alojen palveluiden liikevaihto-osuuden selvä 

kasvu. 

 

 

 

Kuva 2 Palvelualojen liikevaihtokuvaaja (Tilastokeskus, 2019) 
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2 KASVUSTRATEGIAT YLEISESTI 

 

Kamensky (2004) määrittelee strategian sisältöä yrityksen tietoiseksi keskeisten tavoitteiden ja 

toiminnan suuntaviivojen valinnaksi sekä apuvälineeksi, jonka avulla yritys voi hallita 

ympäristöä. Näillä määritelmillä korostetaan neljää eri näkökulmaa strategiasta. Strategian 

lähtökohdalla tarkoitetaan strategian laadinnan alkutilannetta ja ympäristöä, joka on määritelty 

yrityksen muuttuvaksi toimintaympäristöksi. Strategian kattavuudesta puhuttaessa mielletään 

strategia kokonaisuutena, johon sisältyy sekä tavoitteet että toiminnan keskeiset suuntaviivat. 

Strategian luonteesta puhuttaessa ajatellaan sen luonteen määräytyvän siitä, miten lukuisista eri 

vaihtoehdoista valitaan oikea suunta omalle yritykselle. Valinnan pohjana Hakanen (2004) 

korostaa olemassa olevan tiedon merkitystä. Tämän prosessin aikana kieltäydytään myös 

samalla tietoisesti monista järkevistäkin vaihtoehdoista. Luonteen määrittelee myös se, miten 

strategian suunnittelua koskevat asiat arvotetaan tärkeysjärjestykseen. Strategian 

läpinäkyvyydellä tarkoitetaan strategian selkeyttä, saatavuutta ja ymmärrettävyyttä yrityksen 

sisällä. Läpinäkyvyydellä saavutetaan tila, jossa tehdyt valinnat tiedostetaan koko henkilöstön 

keskuudessa. Tällöin sitoutuminen niiden toteuttamiseen ja noudattamiseen määrätietoisesti ja 

kurinalaisesti on mahdollista. (Kamensky, 2004; Hakanen, 2004) 

 

Strategia-käsitettä itsessään voidaan pitää yrityksen punaisena lankana ja suuntana. Sen 

ominaispiirteitä ovat tulevaisuuden visiointi sekä siihen varautuminen ja suunnan määrittely. 

Porter (1996) tähdentää kuitenkin, ettei strategia ole operatiivisen tehokkuuden parantamista, 

vaan tehokkuuden parantuminen on onnistuneen strategian lopputulos. On helppo työskennellä 

vallitsevan tilanteen vaatimalla tasolla, mutta tulevaisuuden hahmottaminen tuntuu aina 

epävarmalta ja epämiellyttävältä. Visio ja toiminta-ajatus voivat olla tästä syystä ristiriidassa 

strategisten toimenpiteiden kanssa. (Kamensky, 2004; Porter, 1996) 

 

Strategia on myös asioiden panemista tärkeysjärjestykseen. Haasteena tässä ei ole niinkään 

asioiden arvostus, vaan niiden löytäminen ja ymmärtäminen sekä yhteisymmärryksen 

luominen. Strategiassa käsitellään laajoja kokonaisuuksia, jotka muodostuvat pienistä 

yksittäisistä asioista. Menestyvän ja toteutettavan strategian luominen vaatii siis kykyä erotella 

suuresta yksittäisten asioiden määrästä järkevät kokonaisuudet. Tähän liittyy myös strategian 

luonne, joka vaatii laatijaltaan kykyä nähdä asiat käsitteellisesti ja abstraktisti, mutta koostaa 
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niistä konkreettisia ja käytännöllisiä kokonaisuuksia. Hakanen (2004) lisää tarvittavan kyvyn 

nähdä strategia innovatiivisena prosessina. Strategian luonnosteluvaiheessa juuri asioiden 

näkeminen lintuperspektiivistä, runsas kyseenalaistaminen ja uusien näkökulmien visiointi on 

tärkeää. Sen tuominen konkreettiseen muotoon on kuitenkin elintärkeää, jotta sitä voidaan 

soveltaa tehokkaasti jalkauttamisvaiheessa. (Kamensky, 2004; Hakanen, 2004) 

 

Strategia vastaa ensisijaisesti kysymyksiin ”miksi?”, ja ”mitä?”, mutta tehokkaan strategian 

luomiseksi on hyvä sisällyttää siihen operatiivisen toiminnan kysymys ”miten?”. Strategia 

linkittyy siis vahvasti myös yrityksen visioon. Tämä heijastuu varsinkin teknologia-alalla, jossa 

alan nopean kehittymisen vuoksi tilanteisiin pitää pystyä reagoimaan nopeasti. Tähän liittyen 

voidaan todeta, että strategia on aina tarkastelutaso- ja näkökulmakysymys. Esimerkiksi 

yrityksen toimitusjohtajan, myyntipäällikön ja teknikon strategian sisältö on erilainen. 

(Hakanen, 2004; Kamensky, 2004) 

 

Strategian yksi tärkeä tehtävä on erottautuminen kilpailijoista. Monen toimialan yritysten 

ongelmana on hankala erottautuminen muista saman toimialan kilpailijoista. Ajaudutaan 

helposti tekemään samoja asioita samalla tavalla. Pelkästään operatiivisen tehokkuuden 

hiomisella ei menestystä saavuteta pitkällä aikavälillä, vaan kilpailuetua täytyy saada strategian 

muillakin osa-alueilla. (Kamensky, 2004) Tähän strategian osa-alueeseen tulen keskittymään 

myöhemmin case-yritysten kautta syvemmin. 

 

Sekä Hakanen (2004) että Kamensky (2004) toteavat strategian olevan kyky hylätä hyviäkin 

strategiavaihtoehtoja. Asioiden tärkeysjärjestykseen laittaminen sekä suuremman kuvan 

hahmottaminen ja sen mahdollistamiseksi nähdyt asiat täytyy kuitenkin pystyä fokusoimaan 

suuntaviivaksi ja sulkea sen ulkopuolelle hyvätkin vaihtoehdot, jotka eivät kuitenkaan sovi 

juuri valittuun fokukseen. Tämän selkeän näkemyksen ja keinojen siihen pääsemiseksi – 

strategian – kehitys on ikuinen prosessi. Yritys ei tästä syystä voi koskaan sanoa olevansa täysin 

valmis, vaan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on kyettävä sopeutumaan ja 

kehittämään omaa suuntaa tasapainoillen pysyvyyden ja muutoksen vedenjakajalla. (Hakanen, 

2004; Kamensky, 2004) 
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Tasapainoilua vaaditaan strategiaa laadittaessa myös tosiasioiden tunnistamisessa ja 

tunnustamisessa. Usein strategiatyössä tunnistetaan väärin esimerkiksi asiakkaiden tarpeet, 

kilpailutilanne, muutostrendit, omat vahvuudet ja heikkoudet, todellinen kannattavuus sekä 

organisaatiokulttuuri. Vaikka tilanne onnistuttaisiinkin tunnistamaan oikein, voidaan vielä 

kompastua siihen, ettei tunnusteta tosiasioita. Ikävien ja hankalien asioiden tunnustaminen 

katsomalla totuutta silmiin vaatii joskus suuriakin myönnytyksiä ja asioiden hyväksymistä sekä 

muutoksenhalua, jotta strategiaa voidaan suunnitella luomaan parempaa tulevaisuutta. 

(Kamensky, 2004) 

 

Yrityksellä täytyy olla selvä strateginen arkkitehtuuri, strategiatyyli, jota noudattamalla se 

haluaa toteuttaa visionsa. Ilman selkeää toimintamallia strategian sekoittaminen erilaisten 

liikkeenjohdon teorioiden, oppien ja tyylien avulla tuo mukanaan helposti enemmän 

sekaannusta kuin järjestystä. Hakasen (2004) luonnehdinnan mukaan visiolla määritetään 

yrityksen henkilöstön ymmärrettävissä oleva yhteinen tulevaisuuden tahtotila. Strategisen 

arkkitehtuurin peruselementtejä ovat analyysit, tavoitteet ja toimenpiteet. Kuvassa 3 on esitetty 

kaaviona strateginen arkkitehtuuri, jota monet yritykset ovat käyttäneet luodessaan, 

toteuttaessaan ja noudattaessaan valitsemiaan strategioita. Kyseiseen kaavioon ovat 

vaikuttaneet vahvimmin kilpailustrategiset oppisuunnat. Liiketoiminta on pohjimmiltaan 

kilpailua ja tästä syystä kilpailun luonne ja muutosdynamiikka ovat tärkeitä ymmärtää 

strategiaa hahmoteltaessa. (Kamensky, 2004; Hakanen, 2004) 
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Kuva 3 Yrityksen strateginen arkkitehtuuri (Kamensky, 2004) 

 

2.1 Pk-yritysten neljä kasvumallia 

 

Yrityksen kasvu koetaan positiivisena asiana, johon useimmat yritykset pyrkivät 

toiminnassaan. Kasvuun liitetään hyvin vahvasti innovaatiot, joiden avulla yrityksellä on 

mahdollisuus saada kilpailuetua muihin kilpailijoihin nähden. Monet pienet yritykset kuitenkin 

karttavat riskinottoa, joka sisältyy innovatiiviseen, tuotekehitykseen pohjautuvaan 

toimintamalliin. Hallitsematon taloudellinen riskinotto tuotekehityksessä voi ajaa yrityksen 

pahimmillaan konkurssiin. Tämä pelko johtaa usein yrityksen toiminnan pyörittämiseen 

paikallaan ja tilanteeseen tyytymiseen kasvun kustannuksella. Yrityksen mahdollinen kasvu 

pohjautuu yleisesti johdon kasvu- ja riskinottohaluun, johtamistaitoihin sekä innovatiiviseen 

toimintaan. (Toivola et al., 2008) 
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Pk-yrityksillä voidaan katsoa olevan neljä kasvustrategiamallia valittavanaan. Ne ovat karkeasti 

jaoteltuna uusien resurssien etsiminen, liiketoiminnan supistaminen, liiketoiminnan 

laajentaminen sekä nykyisten käytettävissä olevien resurssien tehokkaampi käyttö. Yritykselle 

ei riitä pelkkä kasvustrategian suunnan valinta, vaan sen on myös pystyttävä ohjaamaan ja 

hallitsemaan kasvua haluttuun suuntaan saavuttaakseen kilpailuetua kasvustrategiansa myötä. 

Yrityksen resurssit ovat rajalliset, joten kriittiseen asemaan nousee juuri resurssien 

kohdentaminen tehokkaisiin ja yritykselle luontaisiin kasvustrategioihin ja niiden vaatimiin 

toimiin. Menestyksekkäällä kasvustrategialla saavutetaan kilpailuetua, joka mahdollistaa 

yrityksen kasvun. (Leminen & Westerlund, 2008) Pk-yrityksen kasvustrategiamallit on esitetty 

kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4 Pk-yrityksen kasvustrategiamallit (Leminen & Westerlund, 2008; Gupta, 2006; Dodge, 1994) 
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2.1.1 Uusien resurssien etsiminen 

 

Uusien resurssien etsimisellä tarkoitetaan uuden luotaamista, muuntautumista, riskinottoa, 

kokeilua, joustavuutta sekä innovointia (Gupta, 2006). Yritys pyrkii kehittämään uutta 

osaamista sekä etsimään uusia mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä. Kilpailukentällä toimivien 

yritysten ollessa samankaltaisia on yritykselle elintärkeää pyrkiä innovoimaan uutta ja 

kehittämään siten kilpailukykyään. Innovatiivisella toiminnalla kilpailukyky voidaan varmistaa 

tulevaisuudessakin. Olemassa oleva liiketoiminta luo pohjaa innovatiiviselle toiminnalle, koska 

tuotekehitys ja tutkimus vaativat yleensä jatkuvaa ja voimakasta panostusta. (Leminen & 

Westerlund, 2008) Koska T&K-toiminta vaatii paljon resursseja varsinkin tuotteen elinkaaren 

alussa, yritys ei voi olla epävakaalla pohjalla taloudellisesti. Uuden tuotteen lanseeraushetkellä 

tuotto on vähäinen, mutta innovaation odotusarvona ajatellaan sen olevan investointi 

tulevaisuuteen. (Homburg, 2002) 

 

2.1.2 Liiketoiminnan supistaminen 

 

Liiketoiminnan supistamisella tarkoitetaan yrityksen kustannusten hallinnan keskeisyyttä 

strategian suunnittelussa. Vaikka yrityksen kasvua pidetään positiivisena ja tavoiteltavana 

asiana, kaikki pk-yritykset eivät tavoittele kasvua ja voiton maksimointia. Kasvu vaatii 

sitoutuneisuutta ja halua kasvaa sekä hallita sen mukanaan tuomat riskit. Liiketoiminnan 

supistaminen on tämän tahtotilan vastakohta, jolloin yrityksen johto vastustaa liiketoiminnan 

kasvun edistämistä tai ei ole siihen motivoitunut. Tällöin yrityksen johto keskittyy pitämään 

yllä olemassa olevaa liiketoimintaa ja tasoittamaan äkillistä kasvua. Strategialla on kaksi puolta. 

Toisaalta toiminta saattaa aiheuttaa kutistumisen ja kuihtumisen liiketoiminnassa, mutta 

toisaalta pidättäytyminen on merkki yrityksen tarpeesta hallita kustannuksiaan. Syitä voivat olla 

muun muassa rahoituksen kustannukset, ammattitaitoisen työvoiman heikko saatavuus, kireä 

kilpailutilanne tai riittämätön yrittäjien koulutustaso. (Dodge, 1994) Usein taustalla on edellä 

mainittujen syiden lisäksi yrittäjän henkilökohtaisia syitä, kuten itsensä ja olemassa olevan 

henkilöstön työllistäminen, eikä suuria voittoja havittelevan yrityksen kunnianhimoinen 

pyörittäminen ja suuret investoinnit. Tällöin yrityksen henkilöstömäärä ja liikevaihto eivät 

kasva ja yrittäjän on helpompi säilyttää päätöksentekovalta itsellään. (Glancey, 1998) 
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2.1.3 Liiketoiminnan laajentaminen 

 

Liiketoiminnan laajentamisella tarkoitetaan yrityksen halua ja kykyä laajentaa toimintaansa. 

Laajentumisella yritys tavoittelee kilpailukykynsä tehostamista, laajentumista uuteen 

liiketoimintaan tai pääsyä uusille markkinoille. Tätä kautta yrityksellä on myös mahdollisuus 

kasvattaa liikevaihtoaan. Jotta kasvu ja laajentuminen olisi mahdollista, on yrityksen johdolla 

oltava kasvuhalua. Kasvumotivaatiota pidetään suurimpana erona kasvuhakuisten ja 

kasvuhaluttomien yrittäjien välillä. Kun yrityksen sisäinen kasvuhalu löydetään, rajoitukset 

kasvulle tulevat vain yrityksen ulkopuolelta. Nykyisen liiketoimintaympäristön vaatimuksena 

menestyvälle kasvulle pidetään kansainvälistymistä ja pääsyä globaaleille markkinoille. Pk-

yrityksillä tämä koskee varsinkin korkean teknologian yrityksiä. Kansainvälisen kasvun esteitä 

voivat monelle yritykselle olla kuitenkin pääoman puute, aika, kokemus sekä informaation 

puute. (Leminen & Westerlund, 2008) Moni pk-yritys alasta riippuen voi menestyä ja laajentua 

kotimaisilla markkinoillakin ilman kansainvälistä toimintaa. Tässä tutkielmassa käsitellään 

laajentumista tästä näkökulmasta. 

 

2.1.4 Nykyisten resurssien hyödyntäminen 

 

Nykyisten käytettävissä olevien resurssien tehokkaampi hyödyntäminen auttaa yritystä 

selviämään lyhyellä tähtäimellä. Tällöin yrityksen tavoitteena on liikevaihdon maksimointi 

käytettävissä olevilla resursseilla. Tätä keinoa hyödyntävät yritykset pyrkivät kasvattamaan 

kilpailukykyään tähtäämällä korkeisiin tuottotavoitteisiin, sillä uusien, riskialttiiden resurssien 

luotaamiseen ei kulu resursseja. Uusiin resursseihin liittyy riski sijoituksen kannattavuudesta ja 

nykyisten resurssien hyödyntämisen tulokset koetaan varmemmiksi ja nopeammiksi. Nykyisiä 

resursseja käyttävä yritys investoi vähemmän tai ei lainkaan tuotekehitykseen. Tämä 

mahdollistaa yritykselle suuremman kassavirran kuin sen käyttäessä osan resursseistaan 

tuotekehitystyöhön. Yrityksen kilpailukyky strategiassa perustuu korkeisiin tuottotavoitteisiin, 

joihin se pyrkii esimerkiksi massatuotannolla, tuotteiden saamisella laajoille markkinoille sekä 

mittakaavaetujen kehittymisellä. (Leminen & Westerlund, 2008) Nykyisiä resursseja 

hyödyntävien pk-yritysten luonteenomaisena piirteenä tulisi olla markkinasuuntautuneisuus. 

Markkinasuuntautumisella, eli asiakaskeskeisyydellä, tarkoitetaan asiakaslähtöistä tarpeiden 

selvittämistä ja sitä, kuinka yritys pystyy täyttämään havaitut asiakkaiden tarpeet. (Kotler & 
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Keller, 2006) Markkinasuuntautuneella yrityksellä on kyky hankkia, hyödyntää ja välittää 

informaatiota markkinaolosuhteista ennakoivasti. Markkinasuuntautuneella yrityksellä on 

myös selkeä pyrkimys hyödyntää resurssinsa tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. (Morgan, 

1998) 

 

2.2 Ansoffin kasvustrategiamalli 

 

Igor Ansoffin (1987) kasvustrategiamallissa yrityksen keinot kasvun mahdollistamiseksi on 

kuvattu matriisimuodossa markkinoiden ja tuotteiden näkökulmasta. Matriisissa esitetään 

kasvuun vaikuttavat tekijät uusien tuotteiden, olemassa olevien tuotteiden, uusien 

markkinoiden ja olemassa olevien markkinoiden yhdistelmillä sekä niihin kytketyillä 

toimenpiteillä. Näitä toimenpiteitä ovat markkinoiden valtaaminen (olemassa olevat tuotteet ja 

markkinat), tuotteiden kehittäminen (uudet tuotteet ja olemassa olevat markkinat), 

markkinoiden kehittäminen (olemassa olevat tuotteet ja uudet markkinat) ja diversifikaatio 

(uudet tuotteet ja uudet markkinat). (Storbacka, 2005; Ansoff & McDonnell, 1987) Kuvassa 5 

havainnollistetaan Ansoffin kasvumatriisi. 

 

Kuva 5 Ansoffin kasvumatriisi (Ansoff & McDonnell, 1987) 

 

Markkinoiden valtaaminen on yritykselle riskittömin vaihtoehto, sillä se hyödyntää yrityksen 

nykyisiä tuotteita ja markkinoita eikä yrityksen tarvitse panostaa resursseja uuden 

kehittämiseen (Storbacka, 2005). Kuten aiemmin todettiin, uuden kehittämiseen resurssointi on 

aina riski yrityksen liiketoiminnalle. (Toivola et al., 2008) Jos markkinat ovat kasvavat ja 

markkinaosuus onnistutaan säilyttämään, johtaa se itsessään liiketoiminnan kasvuun. 

Markkinoiden kehittäminen edellyttää uusien asiakassegmenttien luotaamista tai laajentumista 
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maantieteellisesti. Kyseinen keino koetaan houkuttelevana silloin, kun yrityksen 

ydinosaaminen keskittyy enemmän tuotteisiin kuin kokemukseen nykyisistä markkinoista. 

Toisaalta tuotteiden kehitys voi olla oikea tie yritykselle, jonka vahvuudet ovat nykyisissä 

markkinoissa ja asiakkaissa. Tällöin vahvuuksia hyödynnetään kehittämällä uusia tuotteita jo 

olemassa oleville asiakkaille. Suurimman riskin kasvustrategiana nimetään diversifikaatio, joka 

vaatii yritykseltä panostusta sekä uusien tuotteiden että uusien markkinoiden kehittämiseen ja 

luotaamiseen. Strategia vaatii yritykseltä paljon resursseja ja liiketoimintamalli voi kehittyä 

suuntaan, joka ei keskity enää yrityksen ydinosaamiseen. Toisaalta onnistuneesti toteutettu 

diversifikaatio voi mahdollistaa korkeat tuotot sekä paikan uudelta toimialalta. (Storbacka, 

2005) Tässä työssä tarkasteltujen case-yritysten kasvustrategian suuntina ovat markkinoiden 

kehittäminen (Yritys A) ja tuotteiden kehittäminen (Yritys B). 
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3 ICT-ALAN PALVELUKESKEISEN YRITYKSEN 

KASVUSTRATEGIAT 

 

Seuraavaksi esitellään muutamia keskeisiä kasvustrategian osa-alueita, joita on sovellettu case-

yritysten liiketoiminnassa. Esitellyt teoriat ovat osa case-yritysten painotetuimpia 

kilpailustrategioita. 

 

3.1 Tuote- ja palvelukehitys 

 

Tuotekehitys ja tuoteinnovointi seurailevat usein perinteistä yrityksen liiketoimintamallia ja 

strategiaa. Erona palvelukehitykseen ja -innovointiin on, että palvelukehitys ja -innovointi 

vaativat olemassa olevien liiketoimintamallien ja strategian uudistamista sekä uusien mallien 

luomista. Jotta yritys pystyisi rakentamaan asiakkaalle arvoa tuottavan palvelun, sen täytyy 

toimia kehitystyössä tiiviisti yhdessä asiakkaidensa kanssa. Perinteisessä tuotekehityksessä on 

noudatettu kaavamaista prosessimallia, joka sitouttaa lopputuotteen kehitykseen suurimman 

osan ajasta pelkän tuotekehityksen tiimin. Mentäessä kohti palvelukehitystä ja tuotteiden 

näkemistä palveluina on koettu tarpeelliseksi keventää tätä prosessia. Tässä apuvälineenä 

käytetään yleistyvästi poikkifunktionaalisten tiimien yhteistyötä. Yrityksen sisältä pyritään 

sitouttamaan kehitystyöhön alusta alkaen henkilöstöä useammalta eri tuotekehitykseen 

vaikuttavalta tasolta. Palveluiden kehityksessä esimerkiksi huolto-, markkinointiosasto ja 

loppuasiakkaat voidaan ottaa mukaan tuotteen tai palvelun kehitykseen ja tätä kautta saada 

prosessin läpiviennistä vaivattomampaa. Tavoitteena on myös luoda loppuhyödyke, jonka 

muutostarpeet ovat vähäisemmät sen valmistuttua. (Apilo et al., 2007) 

 

3.1.1 Tuote palveluna 

 

Tuote palveluna (Product as a Service – PaaS) – käsite tarkoittaa lyhyesti asiakkaan 

mahdollisuutta hankkia haluttu lopputulos sen sijaan, että hankitaan laitteisto tai ohjelmisto, 

joka mahdollistaa halutun lopputuloksen. Asiakkaalle ratkaisu mahdollistaa huolettoman 

varmuuden siitä, että tavoite saavutetaan ja riski on tältä osin ratkaisun toimittajalla. Hankinnan 

kustannukset voidaan myös jakaa tasaisesti palvelun käyttöajan pituudelle, eikä pääomaa 

tarvitse sitoa laitteistoon kokonaisuudessaan. Tällöin investointien suunnittelusta tulee 
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helpompaa, sillä yllätyskustannuksia ei tarvitse pelätä. Palvelun toimittajalle järjestely 

mahdollistaa tasaisen ja usein paremman tuoton kaupalle. Asiakas on myös helpompi sitouttaa 

palvelun tarjoajaan jatkossa. (Lombardo, 2019) 

 

Toimivan PaaS-ratkaisun mahdollistaa osaltaan IoT-kehitys, jonka myötä lopputuotteita on 

mahdollisuus hallinnoida ja tarkastella etäyhteyksien kautta. Tämä luo mahdollisuuden tuotteen 

toimittajalle räätälöidä tuotteeseen palveluita, joilla tuotteen arvoa asiakkaalle voidaan lisätä. 

Tuotteen ominaisuuksia on myös helppo muuttaa ja hallinnoida käytön aikana, jolloin on 

mahdollista saada kustannussäästöjä ja tehokkuutta sekä asiakkaalle että tuotteen toimittajalle. 

PaaS nähdään tämän vuoksi myös tehokkaana tuotteen differoinnin työkaluna. (Lombardo, 

2019) 

 

PaaS käsittää yleensä kolme osapuolta, joita ovat asiakas, tuotteen toimittaja sekä 

hallinnointityökalun tai -alustan tarjoaja. Hallinnointityökalun tarjoaja voi olla myös itse 

toimittaja, mikäli käytetään sen omaa kehittämää hallinnointialustaa. Tällöin toimittaja 

määrittää myös palvelun sisällön sekä sen, mitä tietoa kerätään ja kuinka se toteutetaan 

asianmukaisesti ja tietoturvallisesti. (Lombardo, 2019) 

 

PaaS-ratkaisut eivät sido asiakasta vanhentuneeseen laitteistoon, vaan palvelu sisältää yleensä 

toimittajan uusien laitteistojen toimitukset vanhojen tullessa elinkaarensa päähän. Asiakas ostaa 

palvelun avulla jatkuvan toimivan ratkaisun ja samalla toimittaja saa palvelunsa pohjalta 

tärkeää tietoa tuotteen käytöstä ja tätä kautta tuote- ja palvelukehitys on helpompaa. Kerättyä 

tietoa ja sen perusteella tehtyä tuotekehitystä voidaan hyödyntää suoraan tarjottaessa palvelua 

uusille asiakkaille. PaaS- ratkaisun fokus täytyy olla asiakaslähtöisessä suunnittelussa ja siinä, 

kuinka asiakkaalle pystytään tuottamaan arvoa palvelun ominaisuuksilla verrattuna pelkkään 

tuotteeseen. Palveluna se sitoo myös koko käyttöajaltaan laajemmin yrityksen eri tasoja, kuten 

tuotekehitys, myynti, jälkimarkkinointi ja asiakaspalvelu. (Lombardo, 2019) 

 

3.1.2 Ohjelmisto palveluna 

 

Ohjelmisto palveluna (Software as a Service – SaaS) käsite tarkoittaa lyhyesti ohjelmiston 

hankkimista palveluna perinteisemmän käyttäjä- tai laitelisenssin ja fyysisen asennuksen sijaan. 
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Käyttö veloitetaan esimerkiksi ohjelmiston laajuuden ja käyttäjämäärän mukaan. Erona 

perinteiseen ohjelmistoon on, että palveluna hankittavan ohjelmiston lisenssiä ei käyttäjä 

omista, vaan palvelua vuokrataan palveluntarjoajalta. SaaS – ohjelmiston käyttö on usein 

pilvipohjaista ja palvelua ylläpidetään palveluntarjoajan toimesta. Palvelu voi olla myös 

asennettavan ohjelmiston ja verkkoselaimen kautta käytettävän pilvipalvelun hybridi. (Dubey 

& Wagle, 2007) 

 

Palveluntarjoajan näkökulmasta tuotteen räätälöinti eri asiakastarpeisiin on helppoa. 

Kustannussäästöjä on mahdollista saada differoimalla samaa tuotetta eri asiakassegmenteille 

ilman tarvetta kehittää useampia eri ohjelmistoversioita. Näin yrityksellä on mahdollisuus 

tarjota useille asiakassegmenteille sopivia kokonaisuuksia keskittämällä resurssit yhden 

tuotteen kehitykseen. Jälkimarkkinointi helpottuu myös sekä vaatii huomattavasti vähemmän 

resursseja, sillä tukitoimintoja ja ohjelmiston ylläpitoon käytettäviä resursseja vaaditaan 

ainoastaan yhden tuotteen osalta. (Dubey & Wagle, 2007) 

 

Asiakkaan näkökulmasta hyötynä on, ettei tarvita enää suuria kertainvestointeja 

liiketoiminnassa tarvittaviin ohjelmistoihin. Resurssisäästöjä saadaan myös käytettävien 

ohjelmistojen hallinnan osalta, sillä niiden pitäminen ajan tasalla on ulkoistettu 

palveluntarjoajalle. Palvelun tietoturvallisuus sekä virussuoja ovat myös palveluntarjoajan 

vastuulla. Asiakkaan on helppoa saada tuki ongelmatilanteissa, eikä resursseja tarvitse varata 

ongelmatilanteiden selvitykseen. Watersin (2005) mukaan SaaS - ratkaisua voidaan pitää 

kokonaisvaltaisesti riskittömämpänä vaihtoehtona asiakkaan ohjelmistotarpeisiin. Ma (2007) 

lisää asiakkaan hyödyiksi helpon ulospääsyn ohjelmiston lisenssistä, jos tarve ohjelmistolle 

päättyy. (Dubey & Wagle, 2007; Ma, 2007; Waters, 2005) 

 

3.2 Kilpailustrategia 

 

Kilpailustrategia pohjautuu kysymykselle, kuinka yritys määrittelee kilpailuetunsa vallitsevilla 

markkinoilla. Kilpailuetu muodostuu siitä, kuinka asiakas kokee yrityksen tuottaman palvelun 

tai tuotteen poikkeavan muista toimittajista asiakkaan kokeman arvon perusteella. Tästä syystä 

kilpailustrategiaa määriteltäessä asiakaslähtöisyys on keskeisessä asemassa. Yrityksen on 

hahmoteltava, kuinka tuottaa arvoa ja hyötyä asiakkaille ja kuinka nämä pystytään toteuttamaan 
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poikkeavalla tavalla kilpailijoista. Kilpailuetuun kuuluu myös yrityskuvan kehittäminen sekä 

arvolupauksien määrittely. Yrityksen on luotava strategia sille, missä prosesseissa ja miten 

kilpailuetu voidaan saavuttaa erilaistamisen myötä. Kilpailustrategiaa määriteltäessä yrityksen 

täytyy määritellä keinot, joilla se pyrkii saavuttamaan kilpailuedun muihin toimijoihin 

verrattuna. Yrityksen tulee määritellä tuotteensa ja palvelunsa, joilla se pyrkii saamaan 

markkinaosuutta. Tämän lisäksi määritellään kilpailukenttä ja strategiat siinä erottautumiseen 

muista toimijoista. (Hakanen, 2004) Tässä tehtävässä yrityksellä on käytössä useita työkaluja 

ja keinoja, joista esitellään seuraavaksi muutama case-yrityksiin liittyvä keskeinen käsite. 

 

3.2.1 Kumppanuus ja yritysyhteistyö 

 

Kumppanuudet voidaan jakaa Ståhlen ja Laennon (2000) mukaan kolmeen eri kategoriaan. 

Samaa kumppanuuksien luokittelua ovat käyttäneet Maijanen ja Haikara (2014) määritellessään 

erilaisia kumppanuuksia yritysyhteistyön muotoina. Ne ovat operatiivinen kumppanuus, 

taktinen kumppanuus sekä strateginen kumppanuus. Kumppanuudella pyritään saamaan 

yrityksen liiketoimintaan lisäarvoa joko resurssien, tiedon, ydinosaamisen tai muun yrityksen 

ominaisuuden jakamisella ja hankkimisella toisen yrityksen tai tahon kanssa yhteystyössä. 

Kumppanuudella on mahdollisuus keskittyä omaan ydinosaamiseensa, kehittää liiketoimintaa, 

innovoida, säästä resursseja sekä päästä uusille markkinoille. Riskien jakaminen on myös osa 

tiivistä kumppanuussuhdetta. (Ståhle & Laento, 2000; Maijanen & Haikara, 2014) 

 

Operatiivinen kumppanuus määrittelee kumppanuuden tason kohtalaisen heikoksi tai 

pintapuoliseksi. Usein rajapinta kumppanien välillä on ohut ja yhteistyö voi olla hyvinkin 

väliaikaista ja projektiluonteista. Tällaisesta toiminnasta esimerkkinä on alihankinta. 

Operatiivinen kumppanuus on määritelty kahden toimijan välisenä sopimuksena, jolloin 

kumppanuuden kautta haetaan lopputulosta, joka on molempien intressinä ja täyttää molempien 

osapuolien tavoitteet. Operatiivisella kumppanuudella haetaan hyötyä, joka saadaan 

kummankin toimijan ydinosaamisten yhdistämisellä jakamalla tehtäviä niiden perusteella. 

Tavoitteena kumppanuudella on kustannusten alentaminen sekä keskittyminen omaan 

ydinosaamiseen. Resurssit pystytään myös keskittämään paremmin omaan toimintaan, sillä osa 

toiminnoista on ulkoistettu. Roolitukset ja vastuut on ennalta sovittu sopimuksin ja luottamus 

syntyy niiden noudattamisen kautta. Lopputavoite kumppanuudella on osaamisen kautta 
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saatava tuote tai palvelu. Operatiivisen kumppanuuden osalta voidaan puhua enemmän 

kytköksestä kuin verkostosta juuri sen väliaikaisen ja pintapuolisen luonteen vuoksi. Lisäarvo 

kumppanuudesta liiketoiminnalle saadaan vapautuvien resurssien kautta saatuina säästöinä 

sekä mahdollisuudella keskittää oma ydinosaaminen samanaikaisesti muihin projektin osa-

alueisiin tai projekteihin. (Ståhle & Laento, 2000) 

 

Taktinen kumppanuus pohjautuu kumppanuuden kasvulle ajan kuluessa ja tästä syystä sen 

lopputuloksen määrittely on vaikeampaa kuin operatiivisessa kumppanuudessa. Kumppanuus 

laajenee myös syvemmälle molempien yritysten liiketoiminnan osa-alueisiin, sillä tavoitteena 

on uuden tiedon omaksuminen sekä resurssien jakaminen ja prosessien päällekkäisyyksien 

poistaminen. Myös prosessien sekä toimintamallien yhtenäistämistä pidetään tavoiteltavina 

lopputuloksina. Näillä keinoilla pyritään saamaan kummallekin säästöjä sekä tiedon 

jakamisesta seuraavaa oppimista. Taktinen kumppanuus edellyttää luottamusta, eikä toimi 

pelkkien sopimusten pohjalta kuten aikaisemmin tarkasteltu operatiivinen kumppanuus. Tästä 

syystä sen kehittyminen vaatii aikaa eikä ole yhtä suoraviivaista kuin operatiivisen 

kumppanuuden. Saatu hyöty kumppanuudesta jakautuu tasaisesti molempien osapuolien 

kesken ja vaatii jatkuvaa dialogia yritysten kesken, varsinkin alkuvaiheen integraatiovaiheessa. 

Taktinen kumppanuus sitouttaa huomattavasti enemmän osapuolia eri toimijoiden osalta ja 

vaatii myös tästä syystä syvempää yhteistyötä kuin operatiivinen kumppanuus, joka voi olla 

vain muutaman toimijoiden osapuolen varassa. Tästä syystä taktisia kumppanuuksia on usein 

vaikeampi johtaa ja hallita. (Ståhle & Laento, 2000) 

 

Strateginen kumppanuus pohjautuu tietopääoman jakamiselle yritysten kesken. Tällä 

tavoitellaan strategista etua kummallekin kumppanuuden yritykselle. Strateginen kumppanuus 

on kolmesta esitellystä kumppanuudesta kaikkein tiivein ja vaatii yrityksiltä suurta luottamusta, 

tiedon jakamista sekä strategisten ydinalueiden paljastamista kumppanille, jotta näiden 

yhteiskäyttö ja sitä kautta saatava hyöty olisi mahdollista saavuttaa. Tästä syystä se on 

kumppanuuksista riskialttein ja haavoittuvaisin, mutta samalla voi tuottaa suurta lisäarvoa 

kummankin yrityksen liiketoiminnalle. Saavutettavissa oleva tietopääoma on usein vain 

potentiaalista, jolla on mahdollisuus kehittyä yritykselle lisäarvoksi kumppanuussuhteen myötä 

avoimuuden ja riippuvuussuhteen kautta. Menestyneesti toteutettu strateginen kumppanuus voi 

mahdollistaa kummallekin yritykselle pääsyn uudelle osaamisen tai tuottavuuden tasolle, 
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uusille markkinoille tai uudelle liiketoiminnan alueelle. Strategisen kumppanuuden yhdistävä 

tekijä näille on, ettei kumpikaan olisi onnistunut tavoitteissa ilman kumppanuutta. 

Toimintamalli on luonteeltaan vahvasti verkostoitunutta. Tästä syystä strategisten 

kumppanuuksien johtaminen on haasteellista ja vaatii johdolta sitoutuneisuutta sekä 

johtamistapojen uudistamista. (Ståhle & Laento, 2000) Yhteistyömuotojen määritelmät on 

kerätty vertailtavaksi kuvaan 6. 

 

Kuva 6 Kumppanuuksien määritelmät (Ståhle & Laento, 2000; Maijanen & Haikara, 2014) 

 

3.2.2 Kilpailukentän hahmottaminen 

 

Kilpailukentän hahmottamisessa sekä oman position määrittelyssä siinä voidaan käyttää 

Porterin (2004) peruskilpailustrategian mallia. Malli sisältää kolme perusstrategiaa, joita ovat 

kustannusjohtajuus, differointi ja fokusointi. Yritys joutuu valitsemaan usein strategioiden 

välillä, eikä niiden yhtäaikainen soveltaminen ole mahdollista niiden toiminnallisten 
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vaatimusten ristiriitaisuuden vuoksi. Näistä esimerkkinä ovat kustannusjohtajuus ja differointi, 

joiden päämäärän saavuttaminen menestyksen perustana vaatii päinvastaisia toimintoja, kuten 

kustannusten karsiminen ja tuotekehitys. Malli voidaan kuvata matriisina, jossa määritellään 

kilpailukentän vaatiman kilpailuedun saavuttamisen keinot. (Kamensky, 2004; Porter, 2004) 

 

Kustannusjohtajuus saavutetaan valmistusprosessin kustannusten minimoimisella suurelle 

asiakassegmentille. Päämäärä saavutetaan tästä syystä usein yksinkertaisilla massatuotteilla, 

joille on suuri kysyntä. Differointistrategiassa yritys pyrkii valmistamaan palvelua tai tuotetta, 

joka erottuu kilpailijoiden tuotteista. Asiakas kokee tuotteen arvon suuremmaksi ja on valmis 

maksamaan siitä enemmän. Tavoitteena on saada korkeamman myyntihinnan avulla 

differoinnin kustannukset kuoletettua, jolloin strategia on kannattava. Fokusointi on 

asiakaslähtöinen strategia, jossa yritys valitsee tietyn asiakasryhmän, jolle se tuottaa 

palveluitaan tai tuotteitaan. Asiakasryhmä voidaan valita joko sektorista, jolle tuotetaan 

parempaa differoimalla tai sektorista, jossa tuotanto pohjautuu edullisuuteen 

kustannusjohtajuudella. (Kamensky, 2004; Porter, 2004) Strateginen positiointi on esitetty 

kuvassa 7. 

 

 

Kuva 7 Strateginen positiointi (Porter, 2004) 
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3.2.3 Boston-matriisi 

 

Boston-matriisi (Boston Consulting Group) on yksi yrityksen portfolioanalyysien työkaluista, 

joilla pyritään hahmottamaan potentiaalisia markkinoita, markkinoita, joilla yritetään pysyä ja 

markkinoita, joilta halutaan vetäytyä. Boston-matriisissa muodostetaan matriisi, johon 

sijoitetaan kaikki neljä strategista businessaluetta. Matriisissa voidaan myös ajatella olevan 

yrityksen tuotteet, jotka sijoitetaan neljään eri kategoriaan niiden luonteen mukaan. Kaaviolla 

voidaan siis sovelletusti määrittää esimerkiksi tietyn liiketoiminta-alueen mahdollisuuksia tai 

tietyn tuotteen tai palvelun asemointia markkinoilla. X-akselille annetaan arvoksi 

markkinaosuus ja Y-akselille määritetään markkinoiden kasvunopeus. Matriisiin voidaan 

määrittää sekä markkinoiden kasvunopeudelle että suhteelliselle markkinaosuudelle tietyt 

arvot, jotka jakavat tarkastellun tuotteen tiettyyn kategoriaan. Markkinoiden kasvunopeus 

voidaan jakaa esimerkiksi korkeaan ja matalaan ja määrätä tietty prosentuaalinen luku, joka 

erottaa ne toisistaan. Suhteellinen markkinaosuus määritetään suhteessa suurimman kilpailijan 

markkinaosuuteen. (Uusi-Rauva et al., 2003; Henderson, 1970) 

 

Matriisissa koirat ovat esimerkiksi tuotteita, joiden osalta markkinoiden kasvunopeus on 

alhainen ja joiden oma markkinaosuus on pieni. Jos kassavirta painuu negatiiviseksi, niistä voi 

olla viisainta hankkiutua eroon, sillä niiden tuottama kassavirta ei luo kasvua vaan pitää ne 

ainoastaan hengissä. (Uusi-Rauva et al., 2003; Henderson, 1970) 

 

Lypsylehmät ovat businessalueita, joiden markkinoiden kasvuosuus on pieni, mutta oma 

markkinaosuus on suuri. Ne ovat yritykselle esimerkiksi tuotteita, jotka tuovat perusvarmaa 

tuottoa ja hyvää katetta. Lypsylehmien kustannukset ovat alhaiset ja samalla isot tuotot sekä 

korkea markkinaosuus ovat resursseina muiden businessalueiden kasvun ja 

tuotekehityspanosten rahoittamiseen. (Uusi-Rauva et al., 2003; Henderson, 1970) 

 

Kysymysmerkit ovat businessalueita, joiden markkinoiden kasvuosuus on suuri, mutta joiden 

markkinaosuus on vielä pieni. Tämän businessalueen tuotteet saattavat olla potentiaalisia tähtiä 

tai epäonnistujia. Jotta kysymysmerkeille saataisiin kasvua, ne tarvitsevat runsaasti resurssien 

panostusta. Kysymysmerkeistä on luovuttava, ellei niiden kasvuun haluta panostaa resursseja. 

(Uusi-Rauva et al., 2003; Henderson, 1970) 
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Tähdet ovat businessalueita, joiden osalta markkinat kasvavat ja niiden oma markkinaosuus on 

suuri. Tähdillä tehdään hetkellisesti merkittävää katetta, mutta niiden kasvun rahoittamiseen 

tarvitaan myös runsaasti kassavirtaa. Tähtien hiipuessa niistä on mahdollisuus tulla 

lypsylehmiä, mikäli niiden kustannustehokkaampaan tuottamiseen panostetaan riittävästi. 

(Uusi-Rauva et al., 2003; Henderson, 1970) Boston Consulting Groupin portfoliomalli on 

havainnollistettu kuvassa 8. 

 

 

 

Kuva 8 Boston Consulting Groupin portfoliomalli (Henderson, 1970) 

 

3.3 Innovaatio 

 

Innovaatiolla tarkoitetaan jotain uutta, uudistavaa tai useasti myös keksintöä. Innovaatioista 

puhuttaessa ne mielletään usein teknologisiksi innovaatioiksi, jotka liittyvät joko uusiin 

tuotantomenetelmiin tai tuotteisiin. Uutena innovaatioiden osa-alueena ovat palveluinnovaatiot 

sekä sosiaaliset innovaatiot. Joseph A. Schumpeter (1939) on määritellyt innovaation olevan 

joko uusi tai uudenlainen tuote, tuotantomenetelmä tai -prosessi. Tämän lisäksi se voi olla 

uuden markkinan löytäminen ja avaaminen, uuden raaka-aineen tai energialähteen käyttöönotto 

tai uuden teollisen markkinarakenteen käyttöönotto. (Lemola, 2009; Schumpeter, 1939) 

Innovaatiot ovat jotain sellaista, joka ilmenee asiakkaan näkökulmasta esimerkiksi 

tuotekehityksenä ja yrityksen sisäisesti uusina käytäntöinä ja liiketoimintamalleina (Ståhle & 

Laento, 2000). 
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Apilo et al. (2007) painottaa tärkeänä määritelmässä eron näkemistä keksinnön ja innovaation 

välillä. Keksintö on innovaation esiaste, joka voi olla uusi tekninen idea, uutuus tai kehitysaskel 

olemassa olevasta teknologiasta. Keksinnöstä on mahdollisuus jalostua innovaatio, jos siitä 

saadaan jollekin taholle taloudellista hyötyä. Harvasta keksinnöstä kuitenkaan automaattisesti 

seuraa innovaatio ja yhä harvemmasta innovaatiosta menestystarina. Tähän määritelmään 

voidaan lisätä vielä näkökulma innovaatioiden yhteisöllisyydestä verrattuna keksintöihin. 

Innovoinnin pohjana on luova ideointi ja luovaa ideointia voi tuottaa kuka tahansa, vaikka 

keksijöiksi ei kaikista olekaan. Innovointi rakentuu organisaatioiden yksilöiden luovan 

ideoinnin mahdollistamiseen sekä kannustamiseen, innovoinnin johtamiseen ja 

yrityskulttuuriin. Organisaation toiminta mahdollistaa täten luovan ideoinnin, sen tuotosten 

jalostamisen ja tätä kautta innovaatioiden syntymisen. (Apilo et al., 2007) Ståhle ja Laento 

(2000) jakavat tässä innovatiivisuuden määritelmässä saman näkemyksen korostaen juuri 

innovatiivisuuden yhteisöllisyyttä ja koko organisaation panosta niiden syntyyn. Lemolan 

(2009) mukaan menestyksekkään innovaatiotoiminnan määrittää myös paikallisuus. 

Innovaatiotoiminta vaatii toteutuakseen innostavan ja kannustavan ympäristön. Tämä 

mahdollistaa verkostoitumisen, jonka avulla yrityksellä on mahdollisuus jakaa resursseja sekä 

tietoa ja osaamista muiden yritysten kanssa ja saada tätä kautta itselleen kilpailuetua. Yrityksen 

ympäristö joko kannustaa sitä innovatiivisuuteen tai heikentää sen pyrkimyksiä kehittää uutta 

liiketoiminnassaan. (Apilo et al., 2007; Ståhle & Laento, 2000; Lemola, 2009) 

 

Storbackan (2005) mukaan innovaatio tulee myös nähdä liiketoimintamalleihin kohdistuvina 

innovaatioina. Yrityksen oman innovaatiokyvyn lisäksi yrityksen voimavarana voi olla myös 

asiakkaiden innovatiivisuus palveluiden hyödyntämisessä ja tarpeiden tuottamisessa. Tämä 

antaa yritykselle paremmat mahdollisuudet kehittää omaa toimintaansa sekä luo 

mahdollisuuksia tarjota uusia tuotteita ja palveluita asiakkailleen. Storbacka (2005) näkee tästä 

syystä yritykselle tärkeäksi T&K-budjetin allokoimisen myös liiketoimintamallien 

kehittämiseen ja innovointiin. (Storbacka, 2005) 

 

3.3.1 Innovoinnin motivaattorit 

 

Innovointia pidetään yleisesti monille yrityksille elinehtona selvitä kilpailusta sekä kasvattaa 

liiketoimintaansa. Jotta yritys pystyisi kasvattamaan markkinaosuuttaan tai edes pitämään 
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kiinni jo saavutetusta asemastaan, ei pelkkä kustannusten karsiminen riitä, vaan täytyy kehittää 

jotain, jolla erottua kilpailijoista. Innovointi on myös työkalu, jolla yritys tähtää pitkän aikavälin 

menestykseen eikä yritä vain selviytyä lyhyen aikavälin mittauksissa. Yleensä pienten yritysten 

tulee panostaa enemmän resursseja innovatiivisuuteen kuin suurten, sillä suuret yritykset voivat 

hankkia tuotekehitystä esimerkiksi yrityskaupoilla. Loppujen lopuksi yrityksen kasvu on 

riippuvainen innovaatioista ja yrityksen kyvystä sekä halusta innovoida. Ilman tätä halua ja 

kykyä pitkän aikavälin kasvu on vaikeaa tai lähes mahdotonta. (Apilo et al., 2007; Storbacka, 

2005) 

 

Yritysmielikuvan kohentaminen muiden toimijoiden ja asiakkaiden silmissä on yksi 

innovatiivisuuden motivaattoreista. Innovointi voidaan sisällyttää esimerkiksi yrityksen 

markkinointiin, tavoitteisiin sekä arvoihin, joita korostetaan brändäyksen yhteydessä. (Apilo et 

al., 2007) 

 

Innovatiivisuus voidaan nähdä myös rekrytoinnin houkuttimena ja mahdollisuutena saada 

yritykselle parhaita osaajia. Innovatiiviset yritykset korostavat toimintaansa ja ovat läheisesti 

yhteydessä koulutuslaitoksiin, joista toivotaan saavutettavan potentiaalisia tulevaisuuden 

osaajia yrityksen henkilöstöön. Kehityssuuntautuneet, osaavat yksilöt hakeutuvat usein 

mieluummin innovatiivisten yritysten palvelukseen kuin toimintaansa kehittämättömien 

yritysten. (Apilo et al., 2007) 

 

Innovointi voi olla myös voimavara, jolla yrityksellä on mahdollisuus sekä sitouttaa ja 

motivoida henkilöstöään ja lisätä toimintansa tehokkuutta, että houkutella sijoittajia. Sijoittajat 

valitsevat usein yrityksiä, joilla nähdään toiminnassa tulevaisuuden menestyksen potentiaalia. 

(Apilo et al., 2007) 

 

Innovointi liittyy tiiviisti kumppanuuteen ja verkostoitumiseen. Yritysverkostojen kasvun 

myötä myös innovatiivisuuden korostaminen yleistyy ja innovatiiviset yritykset nähdään 

houkuttelevina yhteistyökumppaneina. Tätä kautta yrityksellä on mahdollisuus ottaa vastaan 

suurempia haasteita ja projekteja kuin toimiessaan yksin. Lemola (2009) tuo lisäksi esiin 

mahdollisuuden globaaliin verkostoitumiseen ja kilpailukyvyn kasvattamiseen innovatiivisen 
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liiketoiminnan kautta. Verkostoitumisen rooli korostuu erityisesti palveluintensiivisessä 

innovoinnissa. (Apilo et al., 2007; Lemola, 2009) 

 

3.3.2 Innovaatiokäsitteet 

 

Apilo et. al. mukaan (2007) innovaatiot voidaan jaotella kolmeen eri luokkaan innovaation 

luonteen mukaan. Näitä luokituksia ovat mittakaavan mukaan sen oleminen uutta yritykselle, 

uutta toimialalle tai olemalla uutta maailmassa. Yleisimpänä jaotteluperusteena on 

innovaatioiden jako kahteen eri luokkaan, inkrementaaleiksi ja radikaaleiksi innovaatioiksi. 

Jaottelun perustana pidetään innovaation uutuusarvoa sekä sitä, miten innovaatio vaikuttaa 

yrityksen liiketoimintakonseptiin sekä koko yrityksen liiketoimintaan. Lemolan (2009) 

lähestymistavan perusteella jaottelu voidaan tehdä karkeasti neljään eri luokkaan, joita ovat 

tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, sosiaaliset innovaatiot sekä palveluinnovaatiot. (Apilo 

et al., 2007; Lemola, 2009) 

 

Inkrementaalit innovaatiot syntyvät yrityksen hyödyntäessä jo olemassa olevia resurssejaan ja 

konseptiaan. Innovaatiot syntyvät aikaisemmin opittujen asioiden pohjalta ja olemassa olevien 

prosessien myötä. Inkrementaali innovaatio ei vaikuta myöskään yrityksen toimintatapoihin tai 

niiden muutostarpeeseen. Tästä syystä inkrementaaleja innovaatioita voidaan pitää myös 

vähempiriskisinä kuin radikaaleja innovaatioita. Radikaaleilla innovaatioilla on vaikutus 

yrityksen liiketoimintakonseptiin. Innovaatioiden käyttöönottamiseksi yrityksessä tulee 

suorittaa uudistus käytössä olevien toimintatapojen ja prosessien osalta. Radikaalit innovaatiot 

ovat usein suuren teknologisen harppauksen mahdollistavia innovaatioita ja tästä syystä 

merkittäviä. Radikaali innovaatio voi olla luonteeltaan joko konkreettinen tuoteinnovaatio tai 

liiketoiminnallisen mallin innovaatio, joka mahdollistaa vanhojen toimialan lainalaisuuksien 

ravistelun sekä tuo uutta näkökulmaa esimerkiksi asiakkaan kokemaan arvoon tuotteesta. 

(Apilo et al., 2007) 

 

3.3.3 Palveluinnovaatiot 

 

Palveluluiden tuottaminen on prosessi, jolla yritys tähtää siihen, että se pystyy tarjoamillaan 

palveluilla tuottamaan asiakkaan liiketoimintaan arvoa. Palveluliiketoiminta toteuttaa 
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laajemmin arvonluontia asiakkaalle kuin yksittäisten transaktioiden muodossa. Ero 

tuoteinnovaatioille on juuri palveluiden kehittämisessä tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

Kun tuoteinnovaatiolle saadaan idea asiakkaalta ja kehitystyö tehdään itsenäisesti, 

palveluinnovaatioita pyritään kehittämään alusta loppuun saakka asiakkaan kanssa 

interaktiomallisesti. Kehitystyössä ovat mukana vahvasti myös yrityksen verkostoon kuuluvat 

tahot. Palveluninnovaatiot sitouttavat tuoteinnovaatioita laajemmin koko yrityksen 

organisaatiotasot innovoinnin eri vaiheisiin. Tästä syystä ne aiheuttavat usein koko 

liiketoimintamallin uudelleenjärjestelyn sekä edellyttävät myös liiketoimintainnovointia. 

Lemola (2009) ja Hakanen (2004) näkevät asiakaslähtöisyyden yhtä tärkeänä tekijänä 

toteamalla palveluiden innovoinnin olevan pääasiassa asiakaslähtöistä. Innovointia ei voida 

toteuttaa suunnitelmallisesti piirustuksien perusteella kuten tuoteinnovointia, vaan kehitystyö 

lähtee aina todellisten asiakkaiden käytännön ongelmista ja tarpeista. (Apilo et al., 2007; 

Lemola, 2009; Hakanen, 2004) 

 

Innovoinnin osa-alueista palveluinnovoinnissa asiakkaan rooli korostuu asiakkaan ollessa 

aktiivinen osallistuja kaikissa innovointiprosessin vaiheissa. Lemola (2009) painottaa 

asiakaskeskeisten toimintatapojen systemaattisen kehittämisen tärkeyttä yrityksessä. 

Innovointimallissa asiakkaan tuntemuksen merkitys on suuri, sillä palveluinnovoinnissa 

yrityksen tulee ymmärtää asiakkaan liiketoiminta sekä sen vaatimukset arvon luonnille. 

Yrityksen täytyy myös pystyä ennustamaan, kuinka asiakkaan liiketoiminnan arvon luonti 

muuttuu ja elää pidemmällä tähtäimellä. Tässä tilanteessa joudutaan usein paljastamaan 

hyvinkin sensitiivistä tietoa asiakkaan yrityksen ydinosaamisesta, tulevaisuuden 

asemoitumisesta markkinoilla sekä suunnitelluista muutoksissa liiketoimintamallissa ja 

strategioissa. On pystyttävä luottamaan siihen, että sensitiiviset tiedot eivät leviä kolmansille 

osapuolille sekä hyväksymään se, ettei kehitystyöstä lopulta aina synny toivottua lopputulosta, 

innovaatiota. Tästä syystä innovointitoiminta on hedelmällisintä ja suosituinta luotto- ja 

avainasiakkaiden kanssa. Roolitus voi usein olla myös monijakoisempi, jolloin asiakas ei ole 

suoraan kanssakäymisessä palvelun tuottajan kanssa. Lisänä välissä voi olla palvelua tarjoava 

yritys, integraattori, jonka kautta asiakas hankkii tuottajan palvelun. Tällöin luottamuksen 

rakentamisen täytyy olla monitasoista, kuten myös innovoinnin vaatiman yhteistyön. (Lemola, 

2009; Hakanen, 2004; Apilo et al., 2007) Asiakkaan rooli palveluinnovoinnissa tulee vahvasti 

ilmi työssä käytettyjen case-yritysten tapauksissa. 
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3.4 Asiakashankinta 

 

Uusasiakashankinta voidaan nähdä osana asiakaskannan jalostamista. Jotta uusasiakashankinta 

olisi mahdollisimman tuottoisaa, täytyy tätä ennen olla salkutettu jo olemassa oleva 

asiakaskanta. Uusasiakashankintaa voidaan tämän jälkeen punnita ja sen hyötyä arvioida 

suhteessa olemassa oleviin asiakaskantoihin sekä toteutettavaan liiketoimintamalliin. 

Uusasiakashankinnan lähtökohtana täytyy olla ajatus hankkia asiakkaita, joiden potentiaali ja 

arvo yritykselle on suurempi kuin asiakaskannassa olevien keskimääräisten yritysten arvo. 

Yrityksen täytyy pystyä myös samalla luopumaan asiakkuuksista, jotka ovat arvoltaan tätä 

määrättyä asiakaskannan keskiarvoa pienempiä. Vain tällä keinolla yrityksellä on mahdollisuus 

nostaa asiakaskantansa kokonaisarvoa uusasiakashankinnalla. Uusasiakashankintaa tulee 

suunnitella myös liiketoiminta-alueen perusteella. Vaikka potentiaalinen asiakas ei sopisi 

asiakkaaksi tiettyyn liiketoiminnan osa-alueeseen, se voi sopia hyvin johonkin toiseen. 

(Storbacka, 2005) 

 

Varsinkin yritysasiakkaita hankittaessa tulee ottaa huomioon myös potentiaalisten asiakkaiden 

riskiprofiilit. Riskejä voidaan välttää etsimällä sellaisia asiakkaita, jotka eivät korreloi muiden 

asiakaskannan asiakkaiden kanssa tai jotka vähentävät yrityksen riippuvuuksia yksittäisistä 

asiakkaista. Yrityssektorin asiakkaan yhteydessä tulisi myös huomioida potentiaalisen 

asiakkaan toimialasegmentti. Tämä voidaan nähdä tuotteita ja palveluita tuottavan yrityksen 

näkökulmasta siten, että panostetaan ensisijaisesti oikeisiin asiakassegmentteihin sen mukaan, 

millä tuotteilla halutaan toimintaa kasvattaa. Tämän jälkeen valitaan mahdollisimman arvokas 

asiakas kyseisestä segmentistä. Suurimman hyödyn tuo juuri oikean segmentin valinta ja vasta 

tämän jälkeen lisäarvo saadaan oikean yksittäisen asiakkaan valinnalla. (Storbacka, 2005) 

 

3.4.1 Asiakashankinnan merkitys 

 

Asiakashankinta on yksi tärkeimpiä yrityksen kasvun mahdollistajia pitkällä aikavälillä. Yritys 

voi kasvaa tiettyyn pisteeseen kasvattamalla myyntiä olemassa olevalla asiakasmassalla, mutta 

lopulta yritys, joka luottaa ainoastaan kasvun tekemiseen olemassa olevilla asiakkailla menettää 
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markkinaosuutta. Lisäksi uusilla asiakkuuksilla voidaan korvata vääjäämätöntä yksittäisten 

vanhojen asiakkuuksien päättymistä. (Mccarthy, 2001) 

 

Asiakkuudet voivat päättyä useasta eri syystä. Usein puhutaan korostetusti 

asiakastyytymättömyydestä, mutta tämän käsitteen alle kätkeytyy muitakin syitä. Näitä voivat 

olla muun muassa asiakkaan siirtyminen kokonaan uusille markkinoille tai toimialalle, 

asiakkaan siirtyminen maantieteellisesti eri alueelle, asiakkaan henkilöstömuutokset tai 

liiketoiminnan uudelleenjärjestely, yrityksen oman toiminnan muuttuminen ja 

kykenemättömyys vastata asiakkaan tarpeisiin tietyllä osa-alueella ja asiakkaan 

yritystoiminnan päättyminen. Yrityksellä ei siis ole aina mahdollisuutta vaikuttaa 

asiakkuuksien päättymiseen eikä estää niitä tapahtumasta. Tästä syystä jatkuva uusien 

asiakkuuksien luotaaminen on pitkällä aikavälillä yksi tärkeimmistä kasvun mahdollistajista. 

(Mccarthy, 2001) 

 

3.4.2 Uusasiakashankinnan prosessin vaiheet 

 

Uusasiakashankinnan prosessia voidaan kuvata etenevänä, vaiheittaisena prosessina. 

Ensimmäisenä portaana on uusasiakashankintastrategian määrittäminen ja tavoitteet. Strategian 

määrityksessä visioidaan se, mitä halutaan uusasiakashankinnalla saavuttaa ja kuinka se 

toteutetaan. Strategian suunnitteluun kuuluu myös uusasiakashankinnan tulosten seuraamisen 

ja raportoinnin suunnittelu. Asiakashankintaa tulisi seurata prosessina sen suunnittelusta 

asiakkuuden syntymiseen saakka, jotta toimenpiteiden toimivuus pystytään osoittamaan ja 

tämän pohjalta kehittämään toimintaa asiakashankinnan osa-alueilla. (Storbacka, 2005) 

 

Toisena portaana on potentiaalin tunnistaminen ja kohderyhmävalinta. Kun strategian 

suunnittelu on tehty, yritys valitsee tämän pohjalta asiakasmassasta kiinnostavimmat ja 

potentiaalisimmat kohderyhmät. Kohderyhmän arvoon vaikuttavat muun muassa kohderyhmän 

tavoitettavuus, potentiaaliset tuotot, sen aiheuttamat kulut sekä potentiaalisen asiakkuuden 

ennustettava kestävyys. Mitä paremmin yritys pystyy määrittelemään kohderyhmän arvon, sitä 

paremmin yritys pystyy kohdistamaan resurssinsa asiakashankinnassa oikeisiin segmentteihin. 

(Storbacka, 2005) 
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Kolmas vaihe on asiakkaan mielenkiinnon herättäminen. Yritys on löytänyt yksilöityjä 

asiakkaita, jotka ovat osana haluttua kohderyhmää. Tässä vaiheessa yritys toteuttaa 

toimenpiteitä, jotka tuottavat sille potentiaalisia, yrityksestä kiinnostuneita asiakkaita. Jotta 

asiakashankinnan suunnitelma toteutuisi, yritys määrittää tarkemman kohderyhmän, tavoitteet 

sekä jatkotoimenpiteet. Samalla määritellään myös arvioitu kustannus, mitä tietoja asiakkaasta 

tarvitaan sekä arvolupaus asiakkaalle. Asiakashankinnan toimenpiteiden tehokkuus ja arvo 

vaihtelevat toimintaympäristökohtaisesti ja tästä syystä yrityksen on tunnistettava juuri sen 

toimintamallille parhaat toimenpiteet halutun tuloksen saavuttamiseksi. (Storbacka, 2005) 

 

Neljäs vaihe on asiakkaan kiinnostukseen reagointi. Kyseistä vaihetta voidaan pitää yhtenä 

tärkeimmistä asiakashankinnan vaiheista. Asiakkaan kiinnostus on kartoitettu esimerkiksi 

laatimalla alustava tarjous. Asiakas on ilmaissut selvästi kiinnostuksensa yritystä kohtaan ja 

odottaa aiemmassa vaiheessa annettujen lupausten täyttämistä, joten asiakkaan lähestymiseen 

on tässä vaiheessa tärkeää reagoida tehokkaasti. Annetut lupaukset tulee lunastaa 

systemaattisesti kaikilla tasoilla ja pyrkiä näin varmistamaan asiakkuus ja rakentamaan 

luottamus. (Storbacka, 2005) 

 

Viimeisenä vaiheena onnistuneen asiakashankintaprosessin päätteeksi seuraa asiakkuuden 

syntymisen varmistaminen. Tavoitteena tässä vaiheessa on varmistaa asiakkuus ja synnyttää 

uusi asiakkuussuhde. Vaiheen sinetöimiseen liittyvät toimenpiteinä muun muassa 

sopimusneuvotteluiden käyminen, jatkotoimenpiteiden sopiminen yhdessä ja mahdollisten 

sopimusten allekirjoittaminen. (Storbacka, 2005) 

 

3.4.3 Asiakkuuksien luonteet 

 

Käsitellyllä ICT-alalla asiakkuuksia pyritään case-yritysten tapauksissa jalostamaan 

luonteeltaan jatkuviksi. Storbackan (2005) mukaan yrityksen tulee ymmärtää, kuinka paljon 

sen liiketoiminnan kehitys on riippuvainen uusasiakashankinnasta ja nykyisistä asiakkuuksista 

kiinnipitämisestä. Asiakkuuksien jalostamiseen panostettavan investoinnin määrään vaikuttaa 

myös alan sisäisen kilpailun dynamiikka. Yrityksen tulee huomioida sille tyypillisten 

asiakkuuksien luonne. Asiakkuudet ovat jaettavissa kahteen ryhmään, joita ovat kertaostoksista 

rakentuvat asiakkuudet ja luonteeltaan jatkuvat asiakkuudet. Kertaostoksiin pohjautuvissa 
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asiakkuuksissa asiakkaalla on joka kerta ostopäätöksen suunnittelu tehtävänään eri toimittajien 

ja tuotteiden välillä. Jatkuvassa asiakkuudessa asiakas valitsee toimittajan joko suoraan tai 

päätyy käyttämään samaa toimittajaa yksittäisten kertaostosten jälkeen ja keskittämään tämän 

jälkeen tilauksensa kyseiselle toimittajalle. (Storbacka, 2005) 

 

Yksittäisistä ostopäätöksistä rakentuvat asiakkuudet ovat haavoittuvaisempia muutoksille 

esimerkiksi hinnoittelussa ja palveluiden rakenteessa kuin luonteeltaan jatkuvat asiakkuudet. 

Asiakkuuksien hallinnassa on riskinä liiketoimintamallin kehittämisen myötä saada 

jatkuvienkin asiakkuuksien asiakkaat tekemään hankintansa yksittäisinä ostopäätöksinä. 

Toisaalta jatkuviin asiakkuuksiin tähtäävillä yrityksillä on mahdollisuus tehdä yksittäisiin 

ostopäätöksiin nojautuva liiketoimintamalli houkuttelevaksi jatkuvaan asiakkuuteen. Tästä 

esimerkkinä on muun muassa vähittäiskauppa, jossa niin sanotulla uskollisuusohjelmalla on 

saatu yksittäisten ostopäätösten rutiinista keskittämiseduilla asiakkaille jatkuvan asiakkuuden 

malli. (Storbacka, 2005) 

 

3.4.4 Asiakkuuden arvon kaksisuuntaisuus 

 

Asiakkuuden arvo voidaan määritellä kahdesta eri näkökulmasta. Yrityksen toimintaan ei 

vaikuta ainoastaan asiakkaan tuoma hyöty yrityksen toiminnalle, vaan myös asiakkaan kokema 

arvo yrityksen toiminnasta asiakkaan liiketoiminnalle. Tällä on lisäksi suora vaikutus siihen, 

syntyykö satunnaisesta asiakkuudesta jatkuva asiakkuus tai vaihtuuko jatkuva asiakkuus 

kertaluonteisemmaksi asiakkuudeksi. Asiakkaalle syntyvä arvo toimittajan ja asiakkaan 

välisestä toiminnasta syntyy vaihdannan kautta. Yrityksen täytyy pystyä tuottamaan 

asiakkuuden kautta asiakkaalleen ratkaisuja tämän liiketoiminnan kehittämiseen ja tätä kautta 

asiakkaan täytyy kokea saavansa lisäarvoa itselleen asiakkuuden kautta. (Storbacka, 2005) 

 

Yritykselle syntyvä arvo asiakkuudesta mitataan usein tuottona ja korvauksena saadusta 

osuudestaan asiakkuussuhteeseen. Arvoa on muun muassa saatu tuotto myydyistä tuotteista ja 

palveluista, mutta se voidaan nähdä myös liikesuhteiden vahvistumisena, tietomäärän 

lisääntymisenä asiakkaasta sekä innovoinnin lähteenä. Asiakas voi auttaa yritystä kehittämään 

omaa liiketoimintaansa ja tätä kautta mahdollistaa lisäarvon tuoton myös muille yrityksen 
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asiakkaille sekä kehittämään kokonaan uusia liiketoimintamalleja uusille markkinoille. 

(Storbacka, 2005) 

 

3.4.5 Prospektointi 

 

Puhuttaessa asiakashankinnasta, törmätään usein käsitteeseen ”prospektointi”. Jokainen 

yrityksen asiakas on jossain vaiheessa ollut prospekti, tai ”lead”, liidi. Prospektilla tarkoitetaan 

potentiaalista asiakasta, jonka kanssa yrityksellä ei ole vielä asiakkuussuhdetta. Prospektointi 

on näiden potentiaalisten asiakkaiden luotaamista asiakasmassasta. Prospektointi on osana 

onnistunutta uusasiakashankintaa ja määrittää suurelta osin tätä kautta myös yrityksen 

kasvumahdollisuuksia pitkällä tähtäimellä. Yrityksen tulisi tästä syystä aktiivisesti panostaa 

resursseja prospektaukseen sekä painottaa sen tärkeyttä henkilöstölleen. (Mccarthy, 2001) 

 

Vanhan mallin mukainen prospektaaminen, jossa järjestelmällisesti käydään läpi jokainen 

yritys tietyllä alueella, ajatellaan nykyisin tehottomaksi rahan ja ajankäytön osalta suhteutettuna 

sen tuomaan hyötyyn. Tehokkaammiksi prospektaamisen muodoiksi koetaan nykyisin 

erilaisten tarkoitukseen sopivien työkalujen yhdistelty käyttö ja ajatusmalli, jossa tärkeintä ei 

ole prospektauksen määrä vaan laatu ja tehokkuus. (Mccarthy, 2001) 

 

Prospektauksen epäonnistuminen johtuu yleensä kolmesta eri syystä. Prospektauksen luonnetta 

ei täysin ymmärretä ja se päätyy tehtäväksi, jolle uhrataan liian vähän aikaa. Prospektaus 

suoritetaan väärin ja tuhlataan liikaa aikaa ja resursseja tekemällä asioita väärin. Tässä astuu 

kuvaan juuri toiminnan tehokkuuden korvaaminen määrällä. Prospektaus voidaan laiminlyödä 

kokonaan tai lähes kokonaan viitseliäisyyden vuoksi. Menestyksekäs prospektaus vaatii 

sinnikkyyttä, organisointia ja suunnittelua sekä luovuutta. Prospektausta ei tule nähdä vain 

tehtävänä, jota suoritetaan tiettynä hetkenä, vaan jatkuvasti taustalla käynnissä olevana 

prosessina. Ympäristön tarkkailu, aktiivinen hiljaisten signaalien kuuntelu sekä olemassa 

olevien asiakkaiden hyödyntäminen ovat tärkeässä roolissa prospektauksen onnistumisessa. 

Tätä kautta pystytään luomaan omia leadeja eikä ainoastaan hyödyntämään ilmeisiä, olemassa 

olevia potentiaaleja. Prospektauksessa tulisi pyrkiä pois ajatusmallista, jossa leadit nähdään 

mainonnan kautta tulevina yhteydenottoina ja pyrkiä kohti ajatusmallia, jossa parhaat leadit 

saadaan kontakteissa ihmisten kanssa. (Mccarthy, 2001) 



37 

 

   

 

4 CASE-ESIMERKKI KASVUSTRATEGIAN SOVELTAMISESTA 

 

Case-esimerkeissä tuodaan esille kasvustrategioiden toteutusta käytännössä kahden case-

yrityksen tapauksissa. Yritykset toimivat samalla alalla ja ovat rakenteeltaan hyvin 

samankaltaisia. Strategioiden valinnassa on kuitenkin eroja, joihin osaltaan vaikuttaa myös 

yritysten maantieteellinen sijainti. Tämän luvun teksti pohjautuu case-yritysten Yritys A ja 

Yritys B toimitusjohtajien haastatteluihin ja niistä kerättyyn tietoon. 

 

4.1 Case: Yritys A 

 

Yritys A on vuonna 2011 Rovaniemellä perustettu ICT-ratkaisujen tuottaja. Yritys A tarjoaa 

asiakkailleen teknisten laitteiden lisäksi palveluita sekä kokonaisratkaisuja. Yritys pyrkii 

kehittämään aktiivisesti myös omia uusia ja innovatiivisia ratkaisuja asiakkaiden teknisiin 

vaatimuksiin ja tarpeisiin. Tämän lisäksi pyritään kasvattamaan palveluiden tarjontaa 

nykytrendin mukaisesti, jolloin tuotteet ja tuotekokonaisuudet nähtäisiin enemmänkin 

ostettavina palveluina. 

 

Yritys ja liikeidea ovat saaneet alkunsa perustajien halusta tuottaa palveluita, jotka auttavat 

asiakkaita keskittymään oman liiketoimintansa kehittämiseen. Toimitusjohtajan (2019) mukaan 

periksiantamattomuus ja täydellisyyden tavoittelu aiheuttavat sen, ettei konseptia voi koskaan 

pitää täysin valmiina. Toiminnan idea pohjautuu havaittuun asiakkaiden arvostukseen ja 

tarpeeseen saada aina ensiluokkainen palvelu ja uusimmat tuotteet paketoituna heille sopiviksi 

kokonaisuuksiksi tutulta ja turvalliselta toimittajalta. Toimitusjohtaja (2019) korostaa sitä, ettei 

mikään asiakas tai tarve ole liian pieni otettavaksi vakavasti ja asiakkaalle pyritään aina 

tarjoamaan ratkaisu jollain tapaa. Vältetään siis toisin sanoen asiakkaan käännyttämistä toisen 

palvelun tuottajan puoleen tai jättämästä asiakas yksin ongelmansa kanssa. Tässä yrityksen 

valtteina ovat henkilöstön tietotaito, innovatiivisuus ratkaisujen kehittämisessä sekä laajat 

kumppani- ja tavarantoimittajaverkostot. 

 

Yrityksen tuoteportfolio kattaa laajasti sekä tuotteet, palvelut että näistä räätälöidyt 

kokonaisratkaisut. Kaikki lähtee liikkeelle kartoituksesta, jossa asiakkaan tarpeet pyritään 

kartoittamaan mahdollisimman hyvin sekä vastaamaan niihin asiakkaalle parhaalla 
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mahdollisella kokonaisratkaisulla ilmoitetun budjetin rajoissa. Palveluun kuuluu myös 

rahoitusmahdollisuuden tarjoaminen. Tämän jälkeen asiakkaalle järjestetään haluttu laitteisto 

asiakkaan tarpeen kattamiseksi ja asennetaan se käyttökuntoon. Ratkaisumalli käsittää niin 

yksittäiset työasemat kuin suuremmat laitekokonaisuudet, kuten esimerkiksi neuvottelu- ja 

infonäyttöjärjestelmät. Toimitusjohtaja (2019) toteaa, että juuri tarjoaman kattavuus auttaa 

palvelemaan useampia asiakkaita sekä luo lisäarvoa olemassa oleville asiakkaille antamalla 

mahdollisuuden hankintoihin saman katon alta. Laitteistojen määrittämisen lisäksi yritys 

tarjoaa laajan palvelukonseptin, johon sisältyy muun muassa tuki- ja huoltopalvelut, 

monitorointi, hallinta ja valvonta sekä asiantuntijapalvelut. Toimitusjohtajalle (2019) tärkeitä 

arvoja toiminnassa ovat myös ympäristön huomioiminen ja kestävä kehitys. Tämän vuoksi 

konseptiin sisältyy vahvasti ajatusmalli vanhojen laitteiden asianmukaisesta kierrätyksestä sekä 

jatkojalostuksesta. Tähän liittyvät palvelut, jotka takaavat tietoturvallisen laitteiden hävityksen 

ja tyhjennyksen. Yrityksen tuote- ja palveluportfolio on havainnollistettu kuvassa 9. 

 

 

Kuva 9 Tuote- ja palveluportfolio (Yritys A:n toimitusjohtaja, 2019) 
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Liikevaihdon kehitys on ollut tasaisesti kasvavaa yrityksen perustamisesta lähtien. 

Ensimmäisen tilikauden tulos oli 2,5 miljoonaa euroa, jota pidettiin varsin hyvänä uudelle 

yritykselle kilpailulla alalla. Tämän jälkeen vuosittainen liikevaihto on kasvanut tasaisesti. 

Vuonna 2017 sattui suurempi positiivinen piikki, joka toimitusjohtajan (2019) mukaan johtui 

onnistuneista suuremmista yksittäisistä tilauksista. Liikevaihdon kasvattaminen on nojautunut 

kuitenkin hyvin vahvasti uusasiakashankinnan myötä saatuun tasaiseen kasvuun, jota voidaan 

pitää lineaarisen liikevaihdon kehityksen selittäjänä. Vuoden 2019 liikevaihdon ennuste on noin 

4,0 miljoonaa euroa. Merkittävämpänä yksityiskohtana tilikauden tulos on pysynyt kasvavana 

joka vuosi, vaikka 2017 vuoden positiivisen liikevaihdon piikin jälkeen liikevaihto pieneni 

hieman seuraavalle vuodelle. Toimitusjohtajan (2019) mukaan tähän vaikuttaa oman toiminnan 

jatkuva kehittäminen sekä kustannustehokkuuden kasvattaminen. Henkilöstön määrä on 

kasvanut maltillisesti ja tällä hetkellä pääkonttorilla työskentelee 11 vakituisessa työsuhteessa 

olevaa henkilöä. Lisäksi yritys ostaa noin kolmelta aliurakoitsijalta työresursseja 

projektiluontoisesti. Yritys hyödyntää siis näiltä osin operatiivisia kumppanuuksiaan. 

Toimitusjohtaja (2019) toteaa, että liikevaihtoa on kasvatettu tähän saakka pääasiassa Pohjois-

Suomen alueella, mutta kasvun raja tällä markkina-alueella tulee vastaan pian. Uutta 

liikevaihdon kasvua haetaan parhaillaan Oulusta ja Espoosta ja tulevaisuudessa muilta 

suunnitteilla olevilta paikkakunnilta. 

 

Yrityksen visiona on olla Pohjois-Suomen johtava ja halutuin ICT-yhteistyökumppani 

päämiesten, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden keskuudessa valituissa kohderyhmissä. 

Kasvustrategiana on hankkia kasvua uusien tuoteryhmien ja uusien asiakkaiden kautta. Tämän 

vuoksi pyritään jatkuvasti kehittämään uusia tuotekokonaisuusratkaisuja hyödyntämällä 

uusinta teknologiaa sekä tarjoamalla asiakkaille innovatiivisia palvelumalleja. Tavoitteena on 

laajentumalla saada uusien paikkakuntien kautta laajempi asiakassalkku, jota kautta 

liiketoiminta ja liikevaihto kasvaa. Kasvun tueksi on ”tarkoitus kehittää sisäisiä prosesseja ja 

tasaisen laadun ylläpitämistä läpi Yritys A:n verkoston (Yritys A:n toimitusjohtaja, 2019)”. 

Tuoteportfolion sekä asiakashankinnan rinnalle tärkeimmiksi tekijöiksi toimitusjohtaja (2019) 

nostaa juuri sisäisten prosessien tehostamisen sekä laadunhallinnan. Liiketoiminnan 

kehittämisen näkökulmasta panostetaan resursseja muun muassa automaatioon, uuden 

toiminnanohjausjärjestelmän ja taloushallintojärjestelmän käyttöönottoon, koulutukseen ja 

asiakastyötä helpottavan teknologian käyttöönottoon. Näillä investoinneilla pyritään lisäämään 
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työn tehokkuutta sekä tätä kautta päätymään pienempiin vasteaikoihin suuremmalle 

asiakassektorille, joka näkyy lisääntyneenä asiakastyytyväisyytenä sekä suurempana 

hallittavissa olevana tilausmassana. 

 

Uusasiakashankinta toteutetaan toimitusjohtajan (2019) mukaan pääasiassa asiakaskäyntien ja 

brändin houkuttelevuuden kasvun kautta. Suuri osa tulevista aktiviteeteista ja resurssien 

käytöstä täytyy suunnata tulevaisuudessa uusasiakashankintaan. Liiketoiminta voi kasvaa vain 

tiettyyn rajaan saakka olemassa olevalla asiakasmassalla ja kasvua tavoiteltaessa on yrityksen 

tärkeimpinä päämäärinä lisätä asiakasmassaa. Suurimpina asiakassegmentteinä yrityksellä ovat 

pääasiassa pk-sektori ja julkishallinto. Yritys palvelee pienessä määrin myös kuluttaja-

asiakkaita. Näiden osuus liikevaihdosta on tällä hetkellä tosin vain murto-osa, mutta osuuden 

kasvua ennustetaan vuodelle 2020, kun uudet liiketilat valmistuvat. Tätä kautta pystytään 

vastaamaan paremmin myös kuluttaja-asiakkaiden tarpeisiin ja saamaan kasvua myös tällä 

asiakassegmentillä. 

 

Kumppanuuksien hyödyt toimitusjohtaja (2019) nostaa tärkeäksi osaksi liiketoimintaa. 

Tärkeimmät kumppanuudet yrityksellä ovat G30 Finland - ketjun sekä Isoweli Oy:n kanssa. 

Ketju tuottaa lähitukipalveluita Yritys A:n valtakunnallisille asiakkaille, joka mahdollistaa 

oman tuotekonseptin jakelun ympäri maata. Ketju tuottaa myös paljon hyödynnettävää 

materiaalia ja kumppanuussuhteita kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Ketjun kumppanina 

toimiminen mahdollistaa siis selviä konkreettisia hyötyjä niin toiminnan- kuin 

tuotekonseptinkehittämisessä sekä asiakassuhteiden luomisessa. Isoweli Oy tuottaa Yritys A:lle 

osan serviceDesk-palveluista keskitetysti Jyväskylästä, jolloin asiakkaille on mahdollista 

tarjota yhä laajempaa asiantuntemusta paremmalla vasteajalla. Palveluiden kehitystä 

toteutetaan oman sisäisen innovoinnin lisäksi hyödyntämällä kumppanuuksia yhdessä G30 

Finland - työryhmien kanssa sekä sisäisenä kehityksenä läheisen yhteistyökumppanin Isoweli 

Oy:n kanssa. 

 

Kilpailutilanteen toimitusjohtaja (2019) näkee erittäin haastavana ja kuvaa sen olevan ”erittäin 

kovaa. (Yritys A:n toimitusjohtaja, 2019)”. Suurimpina haasteina toimitusjohtaja (2019) 

mainitsee varsinkin isot valtakunnalliset toimijat, jotka valtaavat markkinoita kaikkialta 

Suomesta paikkakunnan koosta riippumatta. Paikallisen kilpailun toimitusjohtaja (2019) kertoo 
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olevan tervettä ja hyvää. Yritys A:n vahvuuksiksi kilpailutilanteessa toimitusjohtaja (2019) 

mainitsee yrityksen kyvyn erottautua kilpailijoista antamalla henkilökohtaista ja ammattimaista 

palvelua tarjoten samalla asiakkaalle nimetyn yhteyshenkilön sekä myynnistä että tekniikasta. 

Asiakkaalle henkilöityy taho, josta hän saa kaipaamansa ratkaisun. Asiakkaalle tuleva 

inhimillinen kuva yrityksestä on etu usein kasvottomien, suurien valtakunnallisten toimijoiden 

kanssa kilpailtaessa. 

 

Yritys A on saanut useita palkintoja menestyksekkäästä liiketoiminnastaan sekä 

asiakastyytyväisyydestään. Näitä palkintoja ovat muun muassa Vuoden ketjuyrittäjä - stipendi, 

jonka yritys on saanut 2 kertaa. Lisäksi yritykselle on myönnetty useana vuotena Kauppalehden 

Suomen vahvimmat - stipendi. Referensseinä toimitusjohtaja (2019) mainitsee yritykset Pentik 

Oy, Kastelli, Puustelli, Lapin Yliopisto, Lapin Ammattikorkeakoulu sekä Tutoris Oy. 

 

4.2 Case: Yritys B 

 

Yritys B on vuonna 1963 Kotkaan perustettu IT-alan yritys. Aluksi sen toiminta käsitti 

konttorikoneiden myynnin ja huollon. Liiketoiminnan kehittyessä yritys muotoutui hiljalleen 

perheyritykseksi, joka alkoi tarjoamaan myös muita IT-laitteita asiakkailleen paikallisesti. 

Yritys on laajentunut sittemmin kahden tytäryrityksen kautta Kouvolaan ja Lappeenrantaan ja 

uusin toimipiste sijaitsee Turun alueella. Toimintaa on Kaakkois-Suomen lisäksi Turun alueella 

sekä osin valtakunnallisestikin. Kaikki yritykset ovat samassa omistuksessa ja toimivat saman 

osakeyhtiön nimen alla. 

 

Yritys tarjoaa tuoteportfoliossaan IT-palveluita ja laitteita sekä kokonaisratkaisuja 

asiakkailleen. Näihin sisältyvät muun muassa maksupäätepalvelut, monitoimilaitteet, AV-

laitteistot sekä infokanavapalvelut. Yritys tarjoaa myös asennuspalveluita, huoltoja sekä 

konsultointia asiakkaiden tarpeen mukaan. 

 

Liikevaihto yrityksellä on viimeisimmällä tilikaudella ja meneillään olevalla noin 6-8 

miljoonaa euroa. Yleisesti toimitusjohtaja (2019) pitää liikevaihdon haarukkana noin 3-8 

miljoonaa euroa. Liikevaihto on pääpiirteittäin kasvanut tasaisesti yrityksen historian ajan. 

Tällä vuosikymmenellä liikevaihto on pysytellyt 6-8 miljoonan euron välillä, jota 
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toimitusjohtaja (2019) kuvaa normaalitasoksi. Liikevaihdon heittoja on tapahtunut molempiin 

suuntiin, ja osa näistä on ollut merkittäviäkin. Syyksi näihin vaihteluihin toimitusjohtaja (2019) 

kertoo isojen asiakkuuksien menetyksen kilpailutuksen kautta tai vastaavasti uusien isojen 

asiakkuuksien hankinnan. Toimitusjohtaja (2019) mainitsee liikevaihdon roolin muuttumisen 

alan kehityksessä. Yrityksen liiketoiminnan kuva on siirtynyt yhä enemmän laitteista 

palvelukeskeiseksi ja näin ollen myös tuottorakenne on muuttunut selkeästi. Enää tärkeimpänä 

mittarina ei ole liikevaihdon suuruus, vaan pikemminkin se, miten tulos muuttuu liikevaihdon 

sisällä. 

 

Yritys pyrkii pitämään työsuhteet pääsääntöisesti pitkinä. Omaa vakituista henkilöstöä pyritään 

käyttämään mahdollisimman paljon, eikä tarvetta osa-aikaiselle työvoimalle tai alihankkijoille 

juuri ole. Henkilöstön määrä on kasvanut yhdessä liiketoiminnan kasvun myötä ja uudet 

toimipisteet ovat tuoneet luonnollisena seurauksena lisää henkilöstötarvetta. Vuonna 2006 

vakituista henkilöstöä oli noin 10 työntekijää, nykyisin luku on noin 40 työntekijän luokkaa. 

 

Yrityksen visiona on halu olla luotettava ja osaava IT-kumppani, joka kehittää asiakkaan 

työskentelytapoja sekä tarjoaa ratkaisut asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseksi. Yrityksellä on 

halu olla kehittämässä asiakkaan toimintaa sekä luoda pitkiä ja suunnitelmallisia 

kumppanuussuhteita asiakkaiden kanssa. Omassa toiminnassa tärkeänä tilana tulevaisuudessa 

nähdään myös aktiivinen oman osaamisen kehittäminen sekä tätä kautta resurssit tarjota 

asiakkaille parempaa osaamista ja palvelun laatua, joka johtaa parempaan asiakkaan omasta 

liiketoiminnastaan saamaan hyötyyn. 

 

Kasvustrategian pääpainona toimitusjohtaja (2019) nimeää uuden liiketoiminnan 

kartoittamisen ja toteuttamisen. Yritys pyrkii kartoittamaan jatkuvasti uutta liiketoimintaa ja 

liiketoimintamahdollisuuksia vanhan rinnalle. Näistä toimitusjohtaja (2019) mainitsee muun 

muassa pilvipalvelut sekä asiakkaiden konsultoinnin uusien järjestelmien ja palvelujen 

käyttöönottamiseksi. Potentiaalin kasvulle toimitusjohtaja (2019) näkee pääsääntöisesti 

olemassa olevien asiakkaiden kautta uuden teknologian ja mahdollisuuksien tarjoamisella. 

Uusasiakashankintaa toteutetaan järjestelmällisesti muun liiketoiminnan ohessa, vaikkei sitä 

nimetäkään pääpainoalueeksi. 
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Kilpailustrategiana toimitusjohtaja (2019) näkee panostuksen kokonaispalveluun sekä hyvään 

osaamiseen laajalla rintamalla. Kilpailukenttä on hyvinkin vaihteleva toimialueen ja 

tuoteportfolion osa-alueen mukaan. Yritys pyrkii kilpailuasemaansa parantaakseen juuri 

osaamisen kautta kehittämään palveluiden ja laitteiden valikoimaansa niin, että asiakas saisi 

kaiken tarvitsemansa IT-laitteiston sekä -palvelut samasta paikasta ja saisi tätä kautta lisäarvoa 

asiakassuhteesta. Kilpailukentän toimitusjohtaja (2019) kokee hyvin kirjavana. Tietyillä 

maantieteellisillä ja liiketoiminnallisilla osa-alueilla yritys kokee olevansa vahva kärkipään 

toimija ja joillakin osa-alueilla pieni toimija. Yleisesti toimitusjohtaja (2019) mainitsee 

yrityksen olevan vahva toimija pk-sektorissa. Kuulumalla jäsenenä isompaan IT-ketjuun 

yrityksellä on mahdollisuus saada toiminnalleen valtakunnallinen peitto. 

 

Liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta yritys panostaa resursseja merkittävästi oman 

osaamisen jatkuvaan ylläpitämiseen ja kasvattamiseen. Toimitusjohtaja (2019) luettelee oman 

toiminnan kehittämisen, työtapojen tehostamisen sekä henkilöstön sitouttamisen tärkeiksi 

sisäisiksi panostuksen osa-alueiksi. Henkilöstön sitouttamisella saadaan samalla tehokkaampi 

työyhteisö, joka ajaa yritystä helpommin itsenäisesti haluttuun suuntaan. Sitouttaminen 

merkitsee henkilöstölle samalla niin valtaa kuin vastuuta. Markkinoinnin toimitusjohtaja (2019) 

mainitsee myös yhtenä osa-alueena, johon on panostettu lähiaikoina enemmän kuin aiemmin. 

Markkinointi toteutetaan pääsääntöisesti sosiaalisessa mediassa ja sähköisessä muodossa. 

 

Asiakashankinta toteutetaan pääsääntöisesti myyntityöllä ja tätä kautta järjestelmällisesti 

tehtävällä prospektauksella, eli potentiaalisten asiakkuuksien etsimisellä. Lisäksi 

verkostoidutaan aktiivisesti erilaisissa tapahtumissa, joissa ollaan mukana osallistujina tai itse 

järjestäjinä. Kumppaneiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä verkostoitumisen osa-alueella ja 

samalla toteutetaan myös yhteistä markkinointia. 

 

Asiakassegmentit koostuvat lähes pelkästään pk-yrityksistä, suuremmista yrityksistä sekä 

julkishallinnosta. Näistä toimitusjohtaja (2019) nostaa suurimmaksi segmentiksi pk-yritykset. 

Kuluttaja-asiakkaiden osuus liikevaihdosta on erittäin pieni, noin 1 prosentin luokkaa. 

Toimitusjohtaja (2019) toteaa tästä syystä resurssien käytön noudattelevan liikevaihdon 

rakenteen koostumisen luonnetta asiakassegmenteittäin, joten kuluttajapuolelle ei juuri 

panosteta yrityksen markkinoinnissa tai liiketoiminnan suunnittelussa. 
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Yrityksen kasvua haetaan maantieteellisesti tällä hetkellä Lounais-Suomen alueelta. 

Lähitulevaisuudessa kasvua pyritään saamaan panostamalla resursseja palvelu- ja 

pakettimallien kehittämiseen tietotekniikassa ja panostamalla muillakin osa-alueilla, kuten AV-

ratkaisut ja infokanavat. Tämä toteutetaan esimerkiksi edelleen kehitetyillä palvelukonsepteilla, 

joissa asiakkaille tarjotaan kuukausihinnoiteltuja kokonaisuuksia sekä laitteita. Tällä tavoin 

pyritään rakentamaan jatkuvaa ja tasaista liiketoimintaa kestävien asiakassuhteiden ja 

sopimusten kautta yksittäisien kauppojen hakemisen sijaan. Yrityksen tuote- ja palvelukehitys 

seurailee valittua kasvustrategiaa ja pyrkii tukemaan tätä. 

 

Kumppanuudet toimitusjohtaja (2019) arvostaa yrityksen toiminnan näkökulmasta 

avainasemaan. Kumppaneiksi luetaan päämiesten, teknologiatoimittajien sekä 

yhteistyöyritysten lisäksi myös asiakkaat. Kumppanuus merkitsee ensisijaisesti 

mahdollisuuksia oman liiketoiminnan kehittämiseen. Kumppanien kanssa pystytään jakamaan 

resursseja sekä osaamista, toteuttamaan projekteja sekä suunnittelemaan liiketoiminnallisia 

strategioita ja niiden toteutuksia. Verkostoituminen koetaan myös tehokkaammaksi 

kumppanien avulla. Tämä tarkoittaa konkretiatasolla muun muassa tapahtumien järjestämistä, 

uusien toimittajatahojen mahdollisuuksia sekä potentiaalisten asiakkaiden kartoittamista. 

Kuulumalla jäsenenä isompaan IT-ketjuun yrityksellä on myös mahdollisuus saada 

toiminnalleen valtakunnallinen peitto, jolloin mahdollisuus tuotteiden ja palveluiden 

tarjoamiseen sekä ylläpitoon saavutetaan lähes kaikkialla Suomessa. 

 

Toimitusjohtaja (2019) kertoo yrityksen saaneen useita yrittäjäpalkintoja alueellisesti. Näiden 

lisäksi toimitusjohtaja (2019) on saanut alueellisen Vuoden nuori yrittäjä – palkinnon 

ansioituneesta toiminnastaan yrityksen johdossa, sekä yrityksen päämiehet ovat valinneet 

yrityksen tai ketjun vuoden yritykseksi useamman kerran. Referenssiyrityksiksi toimitusjohtaja 

(2019) listaa muun muassa energiayhtiöitä sekä muita suuria paikallisia toimijoita. 
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5  JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tutkielman pohjalta oli havaittavissa, että kasvustrategioiden soveltaminen IT-palveluja 

tuottavissa pk-yrityksissä mukailee pääosin esitellyn teorian malleja kasvustrategioiden 

laatimisesta ja toteuttamisesta. Paras lopputulos case-yrityksissä saatiin omaan kilpailukenttään 

sovitetulla kasvustrategiavaihtoehtojen yhdistelyllä sekä niiden jatkuvalla kehittämisellä. 

Tärkeimpinä kasvustrategian osa-alueina pidettiin oman toiminnan tehostamista, uuden 

liiketoiminnan kartoitusta, innovatiivista palvelukehitystä sekä uusasiakashankintaa. 

Molemmat case-yritykset painottivat myös kokonaisratkaisujen kehittämistä ja niiden 

tarjoamista asiakkaille yksittäisten laitteiden sijaan. Yleisesti juuri asiakassuhteet arvostettiin 

korkealle, puhuttiinpa uusasiakashankinnasta tai parempien tuotteiden ja palveluiden 

tarjoamisesta olemassa oleville asiakkaille. Kumppanuus, yritysyhteistyö ja verkostoituminen 

näyttivät olevan myös tärkeimpiä case-yritysten liiketoiminnan kasvumahdollistajia. 

Voidaankin päätellä, että nopeasti kehittyvällä alalla täytyy suhteita yritystä ympäröiviin 

sidosryhmiin pitää yrityksen yhtenä voimavarana ja tärkeänä osana kasvustrategian 

suunnittelua. Jotta asiakkaille pystyttäisiin tarjoamaan parasta mahdollista lisäarvoa asiakkaan 

liiketoiminnalle, on kehitys kohti palvelukeskeistä liiketoimintaa mielestäni perusteltua ja 

selvää. Asiakas ei lähtökohtaisesti halua laitetta, jolla voi yrittää saavuttaa ratkaisun tiettyyn 

ongelmaan, vaan ratkaisun, jolla ongelma poistuu. Tarkasteltaessa liiketoimintaa tästä 

näkökulmasta on luonnollista, että molemmissa case-yrityksissä oman osaamisen 

vahvistaminen sekä kokonaisratkaisujen tarjoaminen asiakkaalle nähtiin selkeänä tavoitteena 

tulevaisuudessa. Juuri palveluiden kehitys sekä tarjoaminen olivat selkeä yhdistävä tekijä case-

yritysten liiketoimintamalleissa. 

 

Pk-yritysten liikevaihdon ennustettavuus on toiminnan vakiinnuttua pääosin selkeää. 

Liikevaihdon ollessa suhteellisen pieni verrattuna suurempiin yrityksiin, pienetkin muutokset 

asiakassuhteissa voivat saada aikaan prosentuaalisesti suuria muutoksia liikevaihdossa 

vuositasolla. Yksittäiset suuret projektit voivat nostaa hetkellisesti liikevaihdon merkittävästi 

kasvuun. Toisaalta asiakassuhteiden menetykset sekä hävityt kilpailutukset suurista kaupoista 

voivat saada liikevaihdon notkahtamaan selvästi aiemmasta tasosta. Pk-yrityksille olisikin 

selvästi tärkeää saada vakiinnutettua asiakaskanta sekä pyrkiä liiketoiminnan muotoa 

kehittämällä saamaan tasainen tulovirta suurien yksittäisten toimitusten sijaan. Tässä 
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hyödynnettävinä keinona näkisin teorioiden pohjalta uusasiakashankinnan sekä PaaS - että 

SaaS - ratkaisujen tarjoamisen asiakkaille. 

 

Kasvustrategian kehityksessä sekä resurssien kohdistamisessa oli yritysten näkemyksissä selviä 

eroja. Maantieteellisesti pohjoisessa nähtiin kasvun olevan mahdollista panostamalla resursseja 

erityisesti asiakassuhteisiin ja uusasiakashankintaan. Kasvu nähtiin mahdollisena pitämällä 

olemassa olevat asiakassuhteet sekä kartoittamalla aktiivisesti uusia asiakassuhteita, joiden 

kautta saadaan lisää liikevaihtoa. Teoriaosuudessa käsitelty asiakashankinnan tärkeys 

myötäilee todettua ajatusmallia case-yrityksissä. Etelässä toimivassa yrityksessä mainittiin 

yhdeksi osa-alueeksi uusasiakashankinta, mutta selkeä painotus oli kohdennettu uuden 

teknologian hyödyntämisen kautta saavutettaviin etuihin. Oman toiminnan jatkuva kehitys ja 

osaamisen lisääminen tuottavat uusia ratkaisuja tarjottavaksi olemassa oleville asiakkaille ja 

tätä kautta saadaan kasvatettua liiketoimintaa. Innovatiivisen tuote- ja liiketoiminnankehityksen 

tärkeys korostui teoriaosuuden pohjalta ja case-yritysten toiminta tukee tätä teoriaa. Alueelliset 

erot ovat selvästi nähtävissä suhtautumisessa asiakassuhteisiin sekä niiden arvottamiseen 

kasvustrategian suunnittelussa. Tätä selittää mielestäni sekä ajatusmaailman eroavaisuudet, 

alueellinen kilpailukenttä että asiakaspotentiaalin määrä. Pohjoisessa asiakaspotentiaali ja 

kilpailukenttä ovat pienemmät ja yritykset ovat usein asiakassuhteiltaan ”inhimillisempiä” kuin 

suuremmilla markkina-alueilla. Tällä tarkoitan yritysten helpompaa konkretisoitumista 

yksittäisiin persooniin ja sitä kautta luotaviin tiiviisiin asiakassuhteisiin. Toisaalta erilainen 

kilpailukenttä määrittää vahvasti kilpailustrategian suuntaa, kuten teoriassa esiteltyä Boston-

matriisia ja Porterin kilpailustrategiamallia soveltamalla voidaan todeta. 

 

Tutkielman pohjalta on havaittavissa, että asiakassuhteet ovat pk-yrityksissä selkeästi 

korostettu kasvustrategian osa-alue. Olemassa olevien asiakassuhteiden vaaliminen koetaan 

tärkeäksi ja ajatuksena on tarjota asiakkaalle mahdollisimman paljon ja mahdollisimman 

laadukkaita palveluja, tuotteita sekä kokonaisratkaisuja. Asiakassuhteiden kehittäminen 

kumppanuussuhteeksi nähdään myös mahdollisuutena ja osin tavoiteltavana tilana. Tällöin 

kumpikin osapuoli hyötyy toisesta ja pystyy jakamaan sekä resursseja että tietoa kummankin 

liiketoimintaa hyödyttävällä tavalla. Kumppanien avulla on selvästi myös case-yritysten osalta 

mahdollisuus verkostoitua, saada potentiaalisia uusia asiakassuhteita sekä jakaa riskejä ja 

vakiinnuttaa omaa liikevaihtoa. 
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Tavoitetilana yrityksissä on kyetä tarjoamaan asiakkaalle mahdollisimman paljon lisäarvoa 

mahdollisimman laajoilla liiketoiminnan osa-alueilla. Vältetään siis tilannetta, jossa asiakkaalle 

tulisi tarve vaihtaa toimittajaa sen vuoksi, ettei pyydettyä ratkaisua pystytä toimittamaan. 

Mahdollisimman laaja osaaminen nähdään siis ehdottomasti voimavarana. Mielestäni sitä 

voidaan pitää myös uhkatekijänä, jos yritys kompastuu siihen, ettei se pysty fokusoimaan 

kehittämiseen käytettäviä resursseja tehokkaasti suunniteltuihin osa-alueisiin, vaan yrittää 

kehittää toimintaansa joka osa-alueella. Tällöin on vaarana, ettei olla vahvoja millään osa-

alueella. Vaikka toiminnan kehittäminen ja resurssien kohdistaminen usealle osa-alueelle 

voikin laajentaa liiketoimintakenttää, voi se helposti myös heikentää mahdollisuuksia 

kilpailussa muiden kilpailukentän toimijoiden kanssa, jotka panostavat resurssinsa rajatusti 

omaan ydinosaamiseensa ja differointiin. 

 

Asiakaskannan koostuminen myötäilee vahvasti kyseisen alan yritysten nykytrendiä. Koska 

tuoteportfolio kehittyy yhä enemmän palveluiden ja asiakkaille tarjottavien 

kokonaisratkaisujen suuntaan, yritysten asiakkaina ovat lähinnä pk-sektorin yritykset, 

suuremmat yritykset sekä julkishallinto. Yhteenvetona voidaan todeta, että näistä 

asiakassektoreista koostuu noin 96 - 99 prosenttia koko yrityksen liikevaihdosta. Kuluttaja-

asiakassektori on molemmissa case-yrityksissä vain noin 1 – 4 prosentin luokkaa. Tätä voidaan 

pitää suorana lopputuloksena alan kehityssuunnan radikaalista muuttumisesta, kun tarkastellaan 

IT-yritysten tuoteportfolioita 1990-luvun lopulta 2020-luvun vaihteeseen. Asiakaskannan 

koostumus vaikuttaa myös suuresti kummankin yrityksen resurssien käyttöön markkinoinnin ja 

sisäisen kehityksen linjauksissa. Kuluttaja-asiakkaille kohdennettuun markkinointiin 

panostetaan hyvin vähän ja esimerkiksi fyysisistä myymälätiloista on luovuttu osin kokonaan. 

Tähän vaikuttaa suoraan kilpailukentän muutos, jossa suuret kansainväliset ketjut panostavat 

laitteiden kuluttaja-asiakasmyyntiin aggressiivisella hinnoittelumallilla. Asiakassegmentteihin 

keskittyminen on case-yrityksissä selvästi suunniteltua ja tätä toimintaa tukee teoriaosuudessa 

käsitelty asiakassegmentoinnin tärkeys. Case-yrityksistä kilpailukeinoiksi Yritys A:n 

toimitusjohtaja näkee asiantuntijuuden sekä alaan keskittyneen osaamisen. Ajatus johdattelee 

käsiteltyjä teorioita, joissa juuri osaamisen kautta saatu erottuvuus kilpailustrategiassa on yksi 

kilpailussa menestymisen keino.  
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Ala on kokenut varsinkin vähittäismyynnin osalta selvän muutoksen tuotteiden 

jälleenmyynnistä kohti palvelujen ja kokonaisratkaisujen tarjoamista asiakkaille. Näyttääkin 

siltä, että yritykset, jotka ovat pystyneet reagoimaan tähän muutokseen tehokkaasti, ovat 

selviytyneet muutosvaiheen yli ja kyenneet kasvattamaan liiketoimintaansa kilpailusta 

huolimatta. Yritykset, joiden liiketoimintamalli keskittyy yhä suurilta osin laitteistojen 

toimitukseen, joutuvat sinnittelemään ja hakemaan tulosta toimitusketjujen hallinnalla sekä 

tehostamalla toimintaansa kustannussäästöjen näkökulmasta. 

 

Liikevaihdon rooli ja yritysten näkemys siitä linkittyy vahvasti juuri alan muutokseen sekä 

tuoteportfolion uudistumiseen. Yritys B:n toimitusjohtaja näki liikevaihdon kasvamisen hyvänä 

asiana, mutta sen tavoiteltavuuden tärkeys oli menettänyt merkitystään viimeisten vuosien 

aikana. Tämä on nähdäkseni selkeä seuraus siirtymisessä tuotetoimituksesta palvelujen ja 

kokonaisratkaisujen tarjoamiseen. Tuottorakenne tuotteissa ja aineettomissa hyödykkeissä, 

kuten palveluissa ja palveluita sisältävissä kokonaisratkaisuissa on koostumukseltaan hyvin 

erilainen. Aggressiivisesti kilpailuissa tuotteissa vailla yrityksen omaa lisäarvoa katteet ovat 

usein hyvinkin pienet. Palvelut taas muodostuvat usein aineettomasta osaamisen tai ratkaisun 

tarjoamisesta asiakkaalle tai näiden yhdistämisestä tuotteeseen. Kun yrityksellä on 

mahdollisuus tarjota asiakkaalle lisäarvoa tuotteeseen omalla osaamisellaan ja innovatiivisella, 

asiakkaalle lisäarvoa tuottavalla kokonaisratkaisulla, voidaan tuottorakenne määritellä 

joustavammin ja saada omalle osaamiselle liikevaihtoa kasvattava arvo. Yritysten näkemys 

seuraili suurelta osin teoriassa käsiteltyjä Saas - ja PaaS - käsitteiden ominaispiirteitä. 

 

Kasvun hakeminen nähdään selvästi pk-yrityksissä hieman eri tavalla riippuen kilpailukentästä 

ja maantieteellisestä markkina-alueesta. Pohjoisessa toimivassa yrityksessä kasvua pyrittiin 

hakemaan laajentamalla toimintaa uusille markkinoille sekä perustamalla fyysisiä toimipisteitä 

maantieteellisesti uusille markkina-alueille. Potentiaalisen asiakasmäärän rajat nähtiin selvästi 

rajoittavana tekijänä harvaanasutulla alueella, jossa kasvun rajojen nähtiin vääjäämättä tulevan 

vastaan. Etelässä toimiva yritys korosti kasvun mahdollistajana tulevaisuudessa aktiivista ja 

innovatiivista palvelu- ja tuotekonseptin kehittämistä. Markkina-alueella nähtiin paljon 

potentiaalia ja oma alueellinen sijainti nähtiin hyvänä. Kasvua saataisiin erottautumalla muista 

kilpailijoista sekä tarjoamalla asiakkaille jatkuvasti innovatiivisia, asiakkaalle lisäarvoa 

tuottavia palvelu- ja tuotekonsepteja. Yritysten näkemyksessä kasvun mahdollisuuksista on 
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selvästi huomattavissa markkinoiden alueellinen vaikutus sekä kilpailukentän vaikutus 

yrityksen kasvua ohjailevina tekijöinä. Kasvustrategioille löytyy selvä yhteys teoriassa 

käsiteltyyn Ansoffin kasvustrategiamalliin sekä toisaalta myös Porterin 

peruskilpailustrategiamalliin. Yritys A:n voidaan katsoa seurailevan markkinoiden 

kehittämisen mallia, kun taas Yritys B etenee tuotteiden kehittämisen kasvustrategian 

mukaisesti. 

 

Vahvana yhdistävänä tekijänä eri alueilla toimiville yrityksille tuli esiin kuuluminen ketjuun 

sekä verkostoituminen ja kumppanuudet liiketoimintasuhteissa. Tarkastelun pohjalta voidaan 

todeta, että varsinkin IT-alalla toimivan pk-yrityksen on lähes ehdotonta verkostoitua 

saadakseen kasvua paikallisesti sekä varsinkin muilla markkina-alueilla. Kumppanuuksien sekä 

verkostoitumisen kautta saadaan selvää etua sekä oman liiketoiminnan kehittämiseen, 

asiakkuuksien hankintaan, resurssien jakamiseen, että liiketoiminnan kasvattamiseen. 

Tutkielmassa käsitellyn teorian pohjalta oli helppo yhtyä toteamukseen, jonka mukaan 

luottamus on kumppanuuden tärkeimpiä mahdollistajia. Kumppanuuden edellyttämä luottamus 

on mahdollista saavuttaa vain ajan kanssa. Tämä tuli esiin varsinkin yritysten solmimien 

strategisten ja taktisten kumppanuuksien osalta. Case-yritysten kasvustrategioiden osa-alueiden 

painotukset on kerätty vertailevaan taulukkoon kuvassa 10. 
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Kuva 10 Kasvustrategioiden osa-alueiden painotukset 
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6 YHTEENVETO 

 

Tutkielmassani käsittelin kotimaisten, Suomessa toimivien ICT-alan pk-yritysten 

kasvustrategioita ja menestyksen keinoja case-yritysten näkökulmasta. Liiketoiminnan kehitys 

nojautuu yhä enemmän palveluiden tuottamiseen asiakkaille pelkkien fyysisten tuotteiden 

toimittamisen sijaan. Yritysten on reagoitava kilpailukentän jatkuvaan muutokseen pysyäkseen 

mukana alan markkinoiden kehityksessä. Joillekin yrityksille jatkuva kilpailu koituu tappioksi, 

mutta jotkut yritykset onnistuvat kehittämään liiketoimintaansa ja kasvamaan tiukasta 

kilpailusta huolimatta. Tutkielmassa perehdytään kahden case-yrityksen kautta esiin tulleiden 

kasvustrategiamallien esittelyyn sekä kilpailukeinojen hyödyntämiseen ja toteuttamiseen 

käytännössä ja teoriatasolla. 

 

Yhtenä tärkeimpänä lähteenä työssä käytettiin Kamenskyn (2004) Strateginen johtaminen – 

teosta, joka käsittelee yrityksen strategioita ja niiden soveltamista. Tämän lisäksi keskeisiksi 

lähteiksi voidaan nostaa Ståhlen & Laennon (2002) Strateginen kumppanuus – avain 

uudistumiskykyyn ja ylivoimaan, Storbackan (2005) Kannattava kasvustrategia – orgaanista 

kasvua johtamalla asiakkuuspääomaa sekä Apilo, Taskinen, Salkari (2007) - Johda 

innovaatioita. Näiden lisäksi case-yritysten toimitusjohtajien haastattelut olivat pohjana 

teorioiden käytännönesimerkeissä. 

 

Pyrin tarkastelemaan, millaisia kasvustrategian alueen painotuksia case-yrityksissä on käytetty 

sekä pohtimaan tämän pohjalta yhtäläisyyksiä ja eroja strategioiden valinnan perusteena ja 

vaikuttaako esimerkiksi maantieteellinen sijainti näkemyksiin kasvumahdollisuuksista ja niihin 

käytettävistä keinoista. Case-yritysten tilanteisiin perehtymisen myötä kasvustrategioista 

nousivat esiin varsinkin panostaminen innovatiivisuuteen tuote- ja palvelukehityksessä, 

uusasiakashankinta, uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen sekä 

maantieteellinen laajentuminen uusille markkina-alueille. Tutkimusta voisi jatkaa 

tarkastelemalla case-yrityksiä laajemmalta maantieteelliseltä alueelta sekä ottamalla mukaan 

myös yritysten henkilöstönäkökulmaa yhtenä resurssina ja kasvun mahdollistajana. 

 

Tutkielman yhteenvetona voidaan todeta ICT-alan jatkuvan muutoksen sisältävän haasteiden 

lisäksi myös mahdollisuuksia yrityskasvulle. Tarkkaan suunnitellun ja toteutetun strategian 
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sekä jatkuvan liiketoiminnan kehittämisen avulla pk-yritys voi kilpailla menestyksekkäästi 

kilpailulla alallakin ja saada vankan asiakaskannan. Käytännönesimerkkien pohjalta voidaan 

todeta, että innovatiivinen liiketoiminnan kehitys, kumppanuudet ja asiakashankinta nousevat 

tärkeimpien menestystekijöiden joukkoon. Yritysten maantieteellisellä sijainnilla ja 

kilpailukentällä oli selvä merkitys jopa Suomen kokoisessa markkina-alueessa siihen, mihin 

suuntaan kasvustrategiaa yrityksissä kehitettiin. Varsinkin asiakashankinnan arvottamisen sekä 

markkina-alueen laajentamisen osalta erot olivat selkeät. Yleisenä näkemyksenä yrityksen 

kasvustrategia on kaikki olosuhteet huomioon ottaen suunniteltava tarkkaan, sillä 

epäonnistumisen tai kilpailijoista jälkeen jäämisen tapauksessa toipumiseen ei usein enää riitä 

resursseja. 
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