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1 JOHDANTO 

 

1.1 Diplomityön tausta 

 

Minulle tarjoutui tilaisuus tehdä diplomityö toimeksiantona nuorelle kasvavalle 

yritykselle. Kyseinen yritys on yrittäjävetoinen, jolla on halu kasvaa isommaksi 

toimijaksi omalla alallaan. Yrittäjän kiireestä johtuen hänellä ei ole ollut aikaa laatia 

selkeää tilannekatsausta ja strategiaa tulevaisuuden varalle. Yrittäjällä on paljon 

visioita yrityksen tulevaisuudesta, mutta tällä hetkellä suurin osa näistä ideoista on 

ainoastaan hänen omana tietonaan eikä niitä ole täysin analysoitu auki. 

Tutkimuksen kulmakivenä toimivat teoriat ja tutkimukset yritysten kasvusta, 

johtamisesta, elinkaarimalleista, resursseista, strategiasta ja motivaatiosta. 

 

1.2 Diplomityön tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tämä diplomityö tehtiin kevään ja syksyn aikana vuonna 2020 Lappeenrannan 

teknilliselle yliopistolle. Tutkimus tehtiin toimeksiantona yritykselle, joka on tuore 

kasvuvaiheessa oleva yritys, joka kaipasi yrityksen tilanteen tarkempaa 

analysointia. Tutkimuksen tarkoituksena on saada kokonaisvaltainen kuva 

kohdeyrityksestä. Siihen päästään, kun tutustutaan keskeisiin teorioihin, tutustutaan 

kohdeyritykseen ja sen yrittäjään sekä analysoidaan yksityiskohtaisesti yrityksen 

tilanne ja markkinaympäristö. Tutkimuksen tavoitteena on antaa 

toimeksiantoyritykselle selkeä nykytilan analysointi ja strategiaehdotus. 

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimusraportti koostuu kolmesta teorialuvusta, yhdestä metodologialuvusta, 

yhdestä empirialuvusta, yhdestä analysointiluvusta, sekä johtopäätöksistä ja 

yhteenvedosta. Työn teoreettisena viitekehyksenä toimivat teoriat, jotka on kerätty 

kirjoista, artikkeleista ja verkkojulkaisuista. Luvussa kaksi, kolme ja neljä esitetään 

tutkimuksen teoriat. Viidennessä metodologiaa käsittelevässä luvussa on esitetty, 

miten tutkimuksen aineisto on kerätty ja mikä on tutkimuksen analysointitapa. 
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Tutkimuskohde, toimiala ja haastattelun tärkeimmät näkökulmat on nostettu esiin 

kappaleessa kuusi. Seitsemännessä luvussa löytyy yrityksen analysointi teorian, 

kerätyn aineiston ja haastattelun perusteella. Viimeisestä eli kahdeksannesta 

luvusta löytyy tutkimuksen johtopäätökset ja yhteenveto. 
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2 KASVU 

 

Suomessa vuonna 2011 aloittaneista yrityksistä liiketoimintaa jatkoi viisi vuotta 

myöhemmin enää 51,9 % yrityksistä (Tilastokeskus, 2016). Kasvavilla nuorilla 

yrityksillä on jopa kaksinkertainen todennäköisyys selviytyä nuoreen ei-kasvavaan 

yritykseen verrattuna. Mitä aiemmassa vaiheessa yrityksen elinkaarta kasvu 

tapahtuu, sitä todennäköisempää selviytyminen on. (Phillips ja Kirchhoff, 1989 s. 

65-74) Konservatiivinen talouspolitiikka auttaa yrityksiä selviytymään pitkällä 

aikavälillä. Kun yrityksellä on rahaa kassassa, voivat he tarttua mahdollisuuksiin 

helpommin. Pitkällä aikavälillä muutos on välttämätöntä, ja uusia ideoita on 

pystyttävä tuottamaan ja ottamaan käyttöön. Pääoma auttaa yrityksiä hallitsemaan 

heidän kasvuaan ja kehitystään. (Geus, 1997) 

 

Kaikista suosituin mittari yrityksen kasvun mittaamiseen on yrityksen liikevaihdon 

kasvu (Shirokova ym., 2014 s. 195). Toinen tyypillinen mittari on ollut yrityksen 

työntekijöiden määrän muutos. Pk-yrityksissä nämä kaksi mittaria korreloivatkin 

vahvasti keskenään. (North ja Smallbone, 1993 s. 17-19) Kasvulla ja 

suoriutumisella on läheinen yhteys pienissä yrityksissä. Kasvu on myös hyvä 

selviytymisstrategia pienille yrityksille. Eloonjääneille pienille yrityksille kasvu on 

myös paras indikaattori suoriutumisen mittaamiseen (Wiklund, 1998, s. 3). Pk-

yritysten kasvu on yleensä kriittinen edellytys yrityksen pitkäjänteisyydelle 

(Storey, 1994 s. 158). Voimakkaasti kasvavat teollisuuden alat tarjoavat 

suotuisimman ympäristön myynnin kasvattamiselle (McDougall ym., 1994 s. 549). 

 

Kasvu liittyy usein yritysten kokonaisvaltaiseen menestykseen ja selviytymiseen. 

Kasvu on myös välttämätön edellytys liiketoiminnan taloudellisten tavoitteiden 

saavuttamiselle. Lyhyellä tähtäimellä voimakas kasvu heikentää yrityksen 

kannattavuutta väliaikaisesti, mutta kasvattaa sitä pitkällä tähtäimellä. Suurissa 

yrityksissä liiketoimintojen hajauttaminen voi olla välttämätöntä kasvun 

saavuttamisen kannalta. Hajauttamisen rooli riskienhallintastrategiana on kuitenkin 

huomattavasti suuremmin käytössä suurissa kuin pienissä yrityksissä. (Pasanen 

2007 s. 319-320) 
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Yritystoiminta on osoitus suunnitellusta käyttäytymisestä. Yrityksen strateginen 

käyttäytyminen ja siitä seuraava kasvu ei perustu pelkästään sattumaan, vaan 

johdon tietoisiin aikomuksiin, valintoihin ja päätöksiin. Kasvua voidaan pitää 

yrityksen toiseksi tärkeimpänä tavoitteena, kun taas tärkeimpänä voidaan pitää 

selviytymistä eli liiketoiminnan jatkuvuutta. Kasvu onkin tärkeä edellytys yrityksen 

pitkäjänteisyydelle. Negatiivinen kasvu on yleensä merkki ongelmista, kun taas 

kasvun pysähtyminen yleensä osoittaa, että ongelmia on odotettavissa 

tulevaisuudessa. (Krueger ja Carsrud, 1993 s. 315; Pasanen 2007 s. 321)  

 

Pk-yrityksissä kasvuun vaikuttavia tekijöitä on useita, yleisesti kasvun edellytysten 

taustalla on mainittu olevan yrittäjän kasvuorientaatio, riittävät resurssit kasvuun 

sekä markkinoiden kasvumahdollisuuksien olemassaolo. Kasvunopeuteen on 

olemassa kolme keskeistä vaikutusta pienelle yritykselle; yrittäjän tausta ja pääsy 

resursseihin, yritys itsessään ja tehdyt strategiset päätökset. Pienten ja nuorten 

yritysten kasvu on yleensä nopeinta. Tärkeimmät kasvuun vaikuttavat tekijät ovat 

Pasasen mukaan motivaatio, yrittäjän koulutus, useampi kuin yksi omistaja sekä 

keski-ikäiset omistajat. Yrityksen kasvuun vaikuttavat myös sijainta ja sektori, jolla 

yritys operoi. Tärkeimpiä strategisia kasvun tekijöitä taas ovat jaettu omistus, kyky 

tunnistaa markkinarakoja ja esitellä uusia tuotteita sekä kyky rakentaa tehokas 

johtoryhmä. (Pasanen 2007 s. 320) 

 

Kasvulla on yleensä välineellinen arvo, sillä uusille yrityksille kasvua tarvitaan 

riittävän tuotantomäärän varmistamiseksi kannattavalle liiketoiminnalle. Kasvu voi 

toimia välineenä kannattavuuden lisäämisessä, kun yrityksen markkinaosuus 

laajentuu. Lisäksi kasvu voi tuoda yritykselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia, 

minkä lisäksi yrityksen suurempi koko lisää yleensä sen uskottavuutta 

markkinoilla. Myös yrityksen valuaation kasvattaminen markkinoilla voi olla 

motiivina yrityksen kasvattamiseen. Voiton maksimoimisen sijaan, tavoitteena voi 

olla myös itsenäisyys tai itsensä toteuttaminen. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 

kasvu on yleensä sidottu omistajajohtajan henkilökohtaisiin tavoitteisiin. 

Pääasiallinen syy yleensä siihen, miksi pk-yritykset eivät kasva on haluttomuus. 
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Neljä erilaista kasvustrategiaa yrityksille ovat orgaaninen kasvu, yritysostot, 

strateginen liittouma tai yhteisyritys. (Pasanen, 2007, s. 322-323) 

 

Maltillinen kasvu on yleisin keskisuurten suomalaisten yritysten kasvumuoto. Se 

perustuu käytännössä resurssien lisäämiseen, prosessien kehitykseen, 

organisaatiomuutosten toteutuksiin sekä nykyisen teknologian parempaan 

hyödyntämiseen. Toiminnan kehitys ja asiakasyhteistyö tuovat yleensä uusia 

ideoita, mikä puolestaan auttaa lisäämään asiakasmäärää ja tuo pääomaa yrityksen 

kehittämiseen, jonka myötä yrityksen toimintaa voidaan lisätä myös 

maantieteellisesti. (Viitala, Jylhä, 2014, s. 330) 

 

Nopeassa kasvussa nopeutta haetaan ostamalla valmiita liiketoimintoja tai 

yrityksiä. Näin yleensä toimitaan, mikäli yrityksen resurssit ovat rajalliset 

kasvustrategiaan nähden. Palveluyrityksissä kasvua voidaan hakea laajentumalla 

esimerkiksi franchising-sopimuksilla. Nopea kasvu on yleensä radikaalia ja 

yritysostot sisältävät useimmiten riskejä, mutta onnistuessaan fuusio on kuitenkin 

nopea tapa saavuttaa kasvua. (Viitala, Jylhä, 2014, s. 330) Yritysostoja pidetään 

yleensä suurten yritysten kasvustrategiana, ja yritysostot voivat olla joko synergisiä 

tai ei-synergisiä (Anslinger ja Copeland, 1996). Gaselli-yritykset eli todella 

voimakkaasti kasvavat yritykset luovat suurimman osan kaikista uusista 

nettotyöpaikoista (Henrekson, Johansson, 2009 s. 240).  

 

Nopean kasvun yrityksissä on yleensä isompi johtoryhmä ja normaalia enemmän 

yliopiston käyneitä työntekijöitä. Tällaiset yritykset pystyvät käytännössä 

mukauttamaan tuotantoaan päästäkseen uusille markkinoille. Nopean kasvun 

yritysten johtajilta löytyy myös Wiklundin mukaan yleensä yrittäjämäisiä 

ominaisuuksia. Kyseisten yritysten strategia on yleensä suunnattu olemaan 

joustavaa ja muutosorientoitunutta, ja ne ovat yleensä tietoisempia uusista 

markkinoista ja mahdollisuuksista. Yritykset pystyvät reagoimaan havaittuihin 

mahdollisuuksiin nopeasti esimerkiksi muuttamalla asiakaspohjaa ja 

tuotevalikoimaa. Monet nopeasti kasvavat yritykset myyvät tuotteitaan tai 

palveluitaan suurille asiakasyhtiöille ja kasvavat näin ollen käytännössä rinnakkain 



8 

 

 

 

niiden kanssa. Toinen tärkeä strateginen näkökohta on yrityksen kasvattaminen 

tytäryhtiöiden kautta. (Wiklund, 1998, s. 128-138)   

 

Innovatiivisessa kasvussa kasvu perustuu parannusinnovaatioihin, jolloin kasvu 

tapahtuu vähitellen. Parannusinnovaatioita täydentävät ajoittain tapahtuvat 

radikaalit innovaatiot, jotka voivat liittyä organisaatioon, prosesseihin, 

markkinointiin, uusin tuotteisiin ja palveluihin, uuteen teknologiaan tai 

liiketoimintakonsepteihin. Myös verkostoitumalla voidaan hakea innovatiivista 

kasvua, jolloin tavoitteena on innovointi, uuden oppiminen ja uuden 

liiketoimintamallin luominen. (Viitala, Jylhä, 2014, s. 330) 

 

Yksi kasvutapa on myös uusien yritysten perustaminen, eli niin kutsuttu 

portfolioyrittäjyys. Se on ominaista yrittäjille, jotka omistavat ja johtavat 

kasvuyrityksiä. Portfolioyrittäjyydessä yritysten johtavat yrittäjät pyrkivät 

perustamaan itsenäisiä uusia yrityksiä eli tytäryhtiöitä ja kasvattamaan niitä. Kasvu 

yrityssalkun kautta voidaan usein liittää tiiviisti kasvuun yritysostojen kautta. 

Erilaiset kasvuympäristöt saattavat edellyttää erilaisia liiketoimintastrategioita pk-

yrityksille. On päätelty, että strateginen joustavuus on kriittinen edellytys pienille 

yrityksille, ja kasvu voi toteutua ainoastaan, jos kasvulle ei ole esteitä. Tällaiset 

esteet voivat liittyä niin yrityksen sisäiseen kuin ulkoisiinkin tekijöihin. (Pasanen, 

2007 s. 324) 
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3 NELJÄ TEOREETTISTA NÄKÖKULMAA KASVUSTA 

 

3.1 Resurssinäkökulma 

 

Resurssinäkökulmassa tarkastellaan yrityksen sisäisiä vahvuuksia. Vuonna 1978 

Hofer ja Schendel ovat tuoneet esiin kuusi suurta resurssiluokkaa, jotka ovat 

taloudelliset resurssit, tekniset resurssit, fyysiset resurssit, henkilöstöresurssit, 

maine ja organisaation resurssit. Resurssit ovat olennainen osa yrityksen kasvua. 

Resurssit voidaan tunnistaa siitä, että niillä on oltava kyky tuottaa voittoa tai 

tappiota. Jotta yritys saavuttaa korkean suorituskyvyn ja jatkuvan kilpailuedun, sillä 

on oltava resursseja, jotka ovat heterogeenisiä ja joita on vaikea luoda, korvata ja 

jäljitellä. (Wiklund, 1998, s. 24, Shelton, 2005, s. 333) 

 

Baden-Fuller oli asiasta eri mieltä ja väittää, että resurssit ovat vaihdettavissa, 

eivätkä ne näin ollen ole niin tärkeitä yrityksen kasvun kannalta. Sen sijaan 

yrityksen kyvyt ovat hänen mielestään ainutlaatuisia ja niiden merkitys yrityksen 

kilpailukyvylle on suuri. Johtajien tulisi valita oikea strategia, jotta yrityksen 

resurssit ja kyvyt hyödynnetään tehokkaimmin. Se missä määrin yrityksen strategia 

tunnistaa ja hyödyntää ydinresursseja ja kykyjä, vaikuttaa yrityksen 

suorituskykyyn. Kuvassa 1 on esitelty suorituskyky resurssinäkökulmasta 

katsottuna. (Wiklund, 1998, s. 25) 

 

 

Kuva 1. Suorituskyky resurssinäkökulmasta katsottuna. (Wiklund, 1998, s. 25) 

 

Penrose on puolestaan vienyt kyseisen väittämän askeleen pidemmälle ja arvioi 

nimenomaisesti suorituskyvyn vaikutusta yrityksen kasvuun. Kun osingot sekä 

johdon palkat on maksettu ja jäljelle jäävät voitot sijoitetaan uudelleen yritykseen, 

ja jonka avulla yritys saa lisäresursseja, yritys voi sen avulla kasvaa edelleen.  

Kasvuvauhtia rajoittaa yleensä nopeus, jolla yritys pystyy hallitsemaan näitä uusia 

Resurssit Kyvyt Strategia Suorituskyky
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resursseja. Tätä kutsutaankin usein ”Penrose-ilmiöksi”. Vaikka voittojen ja kasvun 

välinen yhteys saattaakin olla yksinkertaistettu Penrosen väittämässä, mikään muu 

resurssiperusteinen selitys ei ole tähän mennessä korvannut sitä.  Resursseihin 

perustuvassa näkökulmassa ympäristö tarjoaa muutamia rajoituksia yrityksen 

kasvulle. Resurssien kustannusten nousu ja yksittäisten tuotteiden tulojen lasku 

voivat rajoittaa kyseisten resurssien ja tuotteiden laajentumista. Yritys voi kuitenkin 

käyttää muita resursseja ja luoda uusia markkinoita. Ympäristö ei rajoita yrityksen 

kasvumahdollisuuksia, vaan kasvumahdollisuudet ovat pikemminkin aina olemassa 

siinä määrin, kuin yrityksellä on resursseja näiden tunnistamiseen ja 

hyödyntämiseen. (Wiklund, 1998, s. 26) 

 

3.2 Elinkaarinäkökulma 

 

Yleinen tapa on tarkastella yrityksen kasvua vaiheina tai kehitysvaiheina, joiden 

kautta yritys voi edetä sen elinkaaren aikana. Käytännössä organisaatiot syntyvät, 

kasvavat ja taantuvat, joskus ne heräävät uudelleen ja joskus taas katoavat. 

(McMahon, 1998, s. 24-27) Suurin osa yrityksistä ei selviä ensimmäisistä 

vuosistaan. Yhdysvalloissa vuosina 1977-1978 perustetuista 800 000 yrityksestä 60 

prosenttia ei joko selvinnyt tai supistui ensimmäisen 6 vuoden aikana. (Garnsey, 

1998, s. 528) 

 

Hanksin ja hänen kollegoidensa vuonna 1993 julkaisema elinkaarimalli ottaa 

huomioon mm. yrityksen koon ja iän, kasvuvauhdin, keskeiset tehtävät ja haasteet, 

rakenteellisen koon ja muodon sekä organisaatiotasojen lukumäärän. Tämä 

elinkaarimalli on esitetty kuvassa 2, jossa on neljä kehitysvaihetta ja kaksi 

vetäytymisen vaihetta. (McMahon, 1998, s. 24-27) 
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Kuva 2. Hanksin, Watsonin, Jansenin ja Chandlerin vuonna 1993 julkaisema 

yritysten elinkaarimalli. (McMahon, 1998, s. 26) 
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Start-up -yritys on nuori ja pieni yritys, jolla on yksinkertaiset 

organisaatiorakenteet. Organisaatio on erittäin keskitetty ja melko epävirallinen. 

Toiminnallista erikoistumista on vähän, ja tuotekehitys on tärkein prioriteetti. Start-

up -yrityksen myynnin keskimääräinen kasvu on 91 prosenttia vuodessa, sekä 

työllisyyden kasvu keskimäärin 29 prosenttia vuodessa. Elämäntapa-yritykset ovat 

hieman suurempia kuin start-up vaiheessa olevat yritykset. Lisäksi ne ovat iältään 

paljon vanhempia. Organisaatiollisesti ne ovat kuitenkin vastaavanlaisia kuin start-

up -yritykset. Elämäntapa-yritysten myynnin keskimääräinen kasvu on 34 

prosenttia vuodessa, mutta työllisyyden kasvua ei juurikaan ole. Tämänkaltaiset 

yritykset näyttävät irtaantuneen kasvusta, jolloin omistajat ovatkin tietoisesti 

valinneet pitää heidän yrityksensä pieninä. Davidsson (1989) havaitsikin 

ruotsalaisia yrityksiä koskevassa tutkimuksessaan, että monille pienyritysten 

johtajille kasvun kielteiset vaikutukset näyttivät ylittävän positiiviset vaikutukset, 

kun yritys oli saavuttanut koon viidestä yhdeksään työntekijää. Kasvu saattaa olla 

rajoittunutta, koska moni näistä yrityksistä saattaa toimia pienessä markkinaraossa. 

(McMahon, 1998, s. 27) 

 

Kasvu-yritys on hieman vanhempi ja suurempi yritys, jossa on start-up ja 

elämäntapa -yrityksiä monimutkaisemmat organisaatiorakenteet. Organisaatio on 

edelleen hyvin keskitetty ja on hiukan muodollisempi kuin alussa. Toiminnallinen 

erikoistuminen on näissä yleisesti hyväksyttävämpää, ja tuotteen kaupallistaminen 

näyttää olevan niissä pääpainopiste. Keskimääräinen myynnin kasvu on 297 

prosenttia vuodessa ja työllisyyden kasvu on keskimäärin 94 prosenttia vuodessa. 

Hitaan kasvun -yritys on hiukan suurempi kuin kasvu-vaiheen yritys, mutta on 

yleensä iältään huomattavasti vanhempi. Organisaatiollisesti ne ovat hieman 

vähemmän monimutkaisia, kuin tyypilliset kasvu-yritykset. Hitaan kasvun -

yrityksissä myynnin kasvu on keskimäärin 44 prosenttia vuodessa, mutta 

työllisyyden kasvua on vain noin 4 prosenttia vuodessa. Nämä yritykset näyttävät 

myös irtaantuneen kasvusta, kun ne ovat onnistuneet ohittamaan start-up -vaiheen. 

Yritys on saavuttanut taloudellisen vakauden ja ansaitsee yhtä paljon tai enemmän 

kuin keskimääräiset yritykset. Yhtiö voi pysytellä tässä vaiheessa toistaiseksi, 
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edellyttäen kuitenkin, että ympäristömuutos ei tuhoa sen markkinarakoa tai tehoton 

hallinta vähennä sen kilpailukykyä. (McMahon, 1998, s. 27-28) 

 

Maturiteetti-yritys ei välttämättä ole vanhempi kuin kasvu-yritys, mutta se on 

tyypillisesti kooltaan kaksi kertaa suurempi. Organisaatiorakenteet ovat enemmän 

monimutkaisempia, joissa keskittäminen vähenee ja virallistaminen kasvaa. 

Myynnin keskimääräinen kasvu on 99 prosenttia vuodessa, ja keskimääräinen 

työllisyyden kasvu on 28 prosenttia vuodessa. Diversifikaatio-yritys on yleensä 

keskikokoinen, jolla on jaetut rakenteet. Keskittäminen on vähäistä ja muodollisuus 

on korkeinta kaikista elinkaarimallin vaiheista. Keskimääräinen liikevaihdon kasvu 

on 37 prosenttia vuodessa, ja työllisyyden kasvu 57 prosenttia vuodessa. 

(McMahon, 1998, s. 27)  

 

Garnsey kuvailee yrityksen alkuvaiheen elinkaarta kuvan 3 mukaisesti. Siinä 

yrityksillä on erilaisia reittejä, joilla on erilaiset kasvumallit. Mitä vanhemmaksi 

yritys tulee, sitä todennäköisempää on sen selviytyminen. Alussa kaikki on 

käytännössä kiinni yrittäjästä tai yrittäjäryhmästä – yrittäjä on tunnistanut 

mahdollisuuden ja päättänyt ryhtyä toimeen. Yrittäjä on sen seurauksena päättänyt 

ottaa käyttöön saatavilla olevat resurssit, joita ovat myös yrittäjän kokemus ja 

persoonallisuus. Yrittäjä on alkuvaiheen voimavara ja hänen tavoitteensa 

määrittelevät käytännössä yrityksen kasvun. Yrittäjän alkuvaiheen valinnat 

vaikuttavat yrityksen tulevaisuuteen ja ulkoisiin tekijöihin toimialan valinnan 

kautta. Aluksi aikaa menee tulevien asiakkaiden hahmottamiseen, ja heidän 

tarpeidensa tyydyttäminen parantaakin yrityksen tulevaisuuden näkymiä. Rahoitus 

on yksi yrityksen merkittävimmistä resursseista ja se voikin olla yrittäjän omien 

resurssien ulottumattomissa. Yrittäjät osoittavatkin vaihtelevaa kykyä ja halua 

kerätä rahoitusta yritykselleen. Usein ylimääräinen pääoma ruokkii yrityksen 

kasvua. (Garnsey, 1998, s. 531-552) 
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Kuva 3. Yrityksen varhaisen kasvun vaiheet. (Garnsey, 1998, s. 548) 

 

Seuraavassa kehityksen vaiheessa on resurssien mobilisointi. Tässä vaiheessa 

yritykset ovat usein riippuvaisia tulonsiirroista, koska yrityksen omat resurssit eivät 

tuota vielä tarpeeksi. On myös toimialariippuvaista, kuinka nopeasti resurssit 

alkavat tuottamaan, sillä jotkut toimialat tarvitsevat pitkän kehitysvaiheen, kun taas 

toiset toimialat saavat tarvittavat resurssit töihin välittömästi. Menestys riippuu 

usein yrityksen perustajista ja heidän innostuksestansa ja kyvystä rohkaista 

yrityksen henkilöstöä eteenpäin. Kun kyseinen kehitysvaihe saadaan päätökseen ja 

ongelmat ratkottua, voidaan yrityksen resurssit vapauttaa kasvuun. (Garnsey, 1998, 

s. 534-536) 
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Jatkuvuus antaa mahdollisuuden kokea päätösten seuraukset, joista mahdollisesti 

nähdään oppimis- ja ongelmanratkaisuprosessin toimivuus. Jatkuva tulojen 

tuottaminen vaatii kysyntää ja tässä suhteessa kysyntä- ja toimittajasuhteiden 

vuorovaikutuksen hoitaminen on hyvin keskeisessä roolissa. Johtajien on myös 

kyettävä ennakoimaan kysyntävaihtelut. Yrityksen rutiinien vahvistaminen ja kyky 

mukautua markkinaympäristöön ovat keskeisiä alkuvaiheen prioriteetteja, sillä 

prosessit kehitetään yleensä ensimmäisten vuosien aikana. Perinteisen talousteorian 

mukaan yrityksen tulee sijoittaa tietty määrä pääomaa saavuttaakseen oman 

teollisuudenalansa minimikokoluokka tietyn tuotantotehokkuuden saavuttamiseksi. 

Tästä voi seurata yritykselle pidempi vakaampi vaihe, mikäli he saavuttavat 

hyväksyttävän tuoton, eivätkä enää tavoittele kasvua. Tasainen vaihe voi 

pahimmillaan johtaa viivästyneeseen kasvuun, myynnin laskuun tai 

epäonnistumiseen. Jotkut yrittäjät myös yrittävät myydä yrityksensä 

selviytyäkseen, mikäli tiettyä tuottotasoa ei pystytä saavuttamaan tai kasvua 

jatkamaan. (Garnsey, 1998, s. 536-538) 

 

Siinä vaiheessa, kun yritys on osoittanut kannattavuutensa, voi se alkaa etsimään 

riskipääoman sijasta jatkokehityspääomaa vauhdittaakseen yrityksen kasvua. Kun 

yrityksen rutiinit ovat asettuneet, voi alkuvaiheeseen palkattujen työntekijöiden 

tehokkuus laskea. Tällöin yrityksen tulee asettaa työntekijöille uusia haasteita, jotta 

työntekijät voivat löytää uusia mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia. Yrityksen 

alkuvaiheessa luodut suhteet ovat tärkeitä kasvun kannalta ja niistä on pidettävä 

huolta. Sisäisten paineiden lisäksi ulkopuolinen paine kasvaa, kun yrityksen 

asiakkaiden ja kumppanien vaatimukset lisääntyvät. Yrityksen kasvaessa yrittäjän 

tulisikin delegoida yrityksen johtamista ulkopuolisille. On melko yleistä, että 

yrittäjät, joilla on loistavia liikeideoita, eivät kuitenkaan omaa hyviä 

johtamistaitoja. Delegointi onkin välttämätöntä, mikäli yrittäjä haluaa saavuttaa 

yrityksen kasvun seuraavat vaiheet, ja näin ollen hänen tulisikin ottaa enemmän 

strateginen rooli yrityksessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjän tulisi 

keskittyä enemmän kauppakumppanuuksiin ja strategisiin liittoumiin, eli 

rajapintaan ulkopuolisen maailman kanssa. (Garnsey, 1998, s. 538-540)  
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Monet yritykset saavuttavat niin sanotun tasangon, jonka jälkeen ne ovat 

kykenemättömiä jatkamaan kasvuaan. Erityisen nopea kasvu voi moninkertaistaa 

kasvua hillitseviä tekijöitä. Samalla kun yrityksen monimuotoisuus lisääntyy, voi 

myös ongelmat moninkertaistua lyhyessä ajassa. Nopeassa kasvussa resursseja ei 

usein saada lisättyä tarpeeksi nopeasti ja se voi puolestaan johtaa kasvun 

pysähtymiseen. Yrityksen laskusuhdanne johtuu yleensä huonosta johtamisesta ja 

resurssiongelmista. On tärkeää varautua pääomalla ja joustavalla organisaatiolla 

myös kysynnän laskuun, sekä olla koko ajan tietoinen yrityksen markkina-

asemasta. Laskusuhdanne voi alkaa hitaasti tilausten vähenemisellä tai yllättävästi 

ja nopeasti, jos nopeassa kasvussa on jäänyt jokin olennainen asia huomaamatta. 

Näin voi käydä, jos esimerkiksi yleiskustannuksiin ei ole kiinnitetty tarpeeksi 

huomiota ja lisäpääomaa ei saada kerättyä kasvun vaatimassa tahdissa.  Yhtä kaikki, 

näissä tilanteissa strategia tulee ottaa tarkasteluun ja tehdä tarvittavat muutokset. 

(Garnsey, 1998, s. 540-543) 

 

Taantumassa lomautukset ovat yleisiä. On myös mahdollista, että työntekijöitä 

irtisanoutuu, jotta he voisivat perustaa oman yrityksen. Vaikeina aikoina on 

vaarana, että työntekijät voivat palaa loppuun. Tällaisina aikoina onkin erittäin 

tärkeää pitää henkilöstö motivoituneena. Vaikeina aikoina johtajuus nouseekin 

esiin tärkeimpänä ominaisuutena. Kriisien jälkeen siirrytään usein uusiin 

johtamismenetelmiin, ja tämä voikin tarkoittaa avainhenkilöiden ja yrittäjän 

astumista sivuun johtajien paikoilta. (Garnsey, 1998, s. 543) 

 

Yritykset, jotka jatkavat kasvuaan, menestyvät usein yhdistämällä tuotteitaan ja 

palveluitaan täydentävien tarjoajien tuotteisiin ja palveluihin kasvavassa 

liiketoiminnan ekosysteemissä. Jos markkinaolosuhteet muuttuvat, voi olla tarpeen 

aloittaa tuotteen päivitys ja aloittaa laajentuminen uusille markkina-alueille. 

Varhaisen menestyksen jälkeen kriisin kokenut yritys voi epäonnistua ja liittyä 

vähän kasvavien yritysten joukkoon, jotka välttelevät uusia riskejä. Suhteellisen 

harva yritys voittaa nämä ongelmat kestävän kasvun saavuttamiseksi. Tämä on yksi 

niistä syistä, jotka tekevät yrityksen myymisestä tässä vaiheessa houkuttelevan  

vaihtoehdon monelle yrittäjälle. (Garnsey, 1998, s. 543) 
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Ne suhteellisen harvat yritykset, jotka jatkavat kasvuaan itsenäisesti, hyödyntävät 

laajentumisessaan liittoutumisia ja yritysostoja, jotka tuovat lisäresursseja. Nämä 

voivat tarjota kokonaan uusia tuotevalikoimia tai markkina-alueita. Usein yritykset, 

jotka toimivat alan integroijina, nousevat alan johtajiksi, kuten esimerkiksi Intelin 

ja Microsoftin kaltaiset korkean profiilin yritykset ovat osoittaneet. 

Likvidivarantojen kertyminen varmistaa, että yrityksellä on paremmat 

mahdollisuudet käsitellä taantumia. Kuvan 3 kasvulinja edustaa niitä harvoja 

yrityksiä, jotka onnistuvat pitämään kasvun vakaana. Monet yritykset lakkaavat 

olemasta muutaman vuoden sisällä syntymästä. Toiset saavuttavat kestävyyden, 

mutta jämähtävät tasaisen kasvun tielle. Jotkut muut yritykset taas yhdistyvät tai ne 

ostetaan kokonaan pois markkinoilta. (Garnsey, 1998, s. 547) 

 

Elinkaarimalleja on myös kritisoitu siitä, että ne ovat pikemminkin 

luokittelujärjestelmiä, eivätkä ne paljasta todellisia ilmiöitä kasvun taustalla tai 

kasvun prosesseja. Useimmat elinkaarimallit on tehty suhteellisen suppeilla 

näytteillä ja tiedoilla. Elinkaarimallit myös yleensä olettavat, että pk-yritykset 

kulkevat kaikkien vaiheiden läpi tai epäonnistuvat niitä yrittäessään. On yleensä 

epäselvää, ovatko kaikki vaiheet todella välttämättömiä vai voidaanko joissain 

olosuhteissa jokin tai useampi vaihe jättää pois. Elinkaarimallien tulisi ottaa 

paremmin huomioon yrityksen omistajajohtajan psykologia ja toiveet. Monet 

elinkaarimallit eivät myöskään ota huomioon tärkeitä pienyritysten alkuvaiheita.  

Elinkaarimallin mittareita käytetään tyypillisesti yrityksen liikevaihtoa ja 

työntekijöiden lukumäärää mitattaessa, eikä niissä oteta huomioon esimerkiksi 

tuotevalikoimaa, lisäarvon lisäämistä tai innovaatioita. Tämän lisäksi 

elinkaarimallit keskittyvät yleensä kasvun sisäiseen dynamiikkaan, eivätkä ne ota 

huomioon ulkoisia tekijöitä. (O’Farrel & Hitchens, 1998, s. 1365-1383) 

 

Jokaisen yrityksen menneisyydessä on johtolankoja, jotka ovat kriittisiä 

tulevaisuuden menestyksen kannalta. Kasvavat organisaatiot liikkuvat viiden 

erilaisen näkyvän kehitysvaiheen kautta, joissa jokaisessa on suhteellisen 

rauhallinen kasvunvaihe, joka päättyy johtamiskriisiin. Jokainen vaihe on vahvasti 
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linkittynyt edeltävään vaiheeseen, ja oikeanlaisella johtamisella voidaan ennakoida 

ja valmistautua seuraavaan kehitysvaiheen kriisiin. Jokaiseen viiteen eri vaiheeseen 

on olemassa oikeanlaisia toimia, joilla yritykset voivat kääntää organisatoriset 

kriisit tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiksi. (Greiner, 1997, s. 397) 

 

Monien yritysten ongelmien juurisyy on enemmän aiemmissa päätöksissä kuin 

nykytilan markkinadynamiikassa. Menneisyyden päätökset vaikuttavat 

tulevaisuuden kasvuun. Silti moni ihminen unohtaa nämä kriittiset 

kehityskysymykset – mistä meidän organisaatiomme on tullut? Missä se on nyt? 

Palveleeko se sitä, mihin me olemme menossa? Monen yrityksen katse on 

ulkoisissa tekijöissä, mutta he eivät ymmärrä, että monet vihjeet tulevaisuuden 

menestyksen kannalta löytyvät heidän sisäisistä rakenteistaan. Johdon 

kykenemättömyys ymmärtää organisaation kehitysongelmia voivat jäädyttää 

yrityksen nykyiseen kehitysvaiheeseen, vaikkakin markkina tarjoaisi kasvun 

mahdollisuuksia. (Greiner, 1997, s. 397-398) 

 

Organisaation tulevaisuus voi olla vähemmän ulkopuolisten voimien määrittelemä, 

kuin se on organisaation menneisyyden määrittämä. Evoluutio käytetään 

kuvaamaan pitkittyneitä kasvujaksoja, joissa ei tapahdu suurta mullistusta. Kriisiä 

taas käytetään kuvaamaan huomattavaa kuohuntaa ja muutosta. Kun yritys etenee 

eri kehitysvaiheissa, jokainen vaihe luo oman kriisin. Johdon ratkaisut kriisiin 

määrittävät, siirtyykö yritys seuraavaan evoluutiokasvuvaiheeseen. Organisaation 

kehittämisessä on ainakin viisi vaihetta, joille jokaiselle on ominaista niin evoluutio 

kuin kriisi. (Greiner, 1997, s. 398) 

 

Organisaation mallin rakentamiseen liittyy viisi avainulottuvuutta: 

 

1. Organisaation ikä  

2. Organisaation koko 

3. Evoluution vaihe 

4. Kriisin vaihe 

5. Toimialan kasvuvauhti 
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Jokainen evoluutiovaihe kasvattaa omaa kriisiään. Johtamisesta löytyy ratkaisut 

jokaiseen kriisin ja tehdyt päätökset määräävät evoluution seuraavan vaiheen. 

(Greiner, 1997, s. 398) 

 

 

Kuva 4. Malli organisaation kehityksestä. (Greiner, 1997, s. 399) 

 

Kaikkien kehitysmallien ilmeisin ja välttämättömin ulottuvuus on organisaation 

elinkaari. Mikäli organisaatioiden käytäntöjä ei ylläpidetä pitkän ajanjakson aikana, 

seurauksena on, että johtamisongelmat ja käytännöt juurtuvat ajan kanssa. Yhdellä 

ajanjaksolla käytäntöjä voidaan arvostaa, mutta toisella ne menettävät voimansa. 

Mitä pidempään aika kuluu, sitä vaikeampi käytäntöjä on muuttaa. (Greiner, 1997, 

s. 400) 
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Yrityksen ongelmat ja ratkaisut muuttuvat huomattavasti työntekijöiden 

lukumäärän ja myynnin kasvettua. Näin ollen aika ei ole ainoa rakenteen määrittäjä. 

Organisaatiot, jotka eivät kasva, voivat kohdata samoja ongelmia, mutta 

pidemmällä ajanjaksolla. Lisääntynyt koko vaikeuttaa koordinoimista ja viestintää, 

sekä johtamishierarkia moninkertaistuu. Kun sekä ikä että koko kasvavat, ilmenee 

toinen ilmiö: pitkittynyt kasvu, jota on nimitetty evoluutiovaiheeksi. Organisaatiot 

eivät yleensä kasva kahta vuotta ja sitten supistu yhtä vuotta; pikemminkin kriisistä 

selviäjät nauttivat yleensä neljän vuoden jatkuvasta kasvusta, ilman merkittävää 

taloudellista takaiskua tai vakavaa sisäisestä häiriötä. (Greiner, 1997, s. 400) 

 

Ei voida olettaa, että organisaation kasvu on lineaarista. Greiner löysi todisteita 

lukuisista turbulensseista tasaisempien evoluutiovaiheiden välillä. Nämä 

myrskyisät ajat on nimetty kriiseiksi, koska ne tekevät tyypillisesti isoja 

mullistuksia johtamiskäytäntöihin. Perinteiset johtamiskäytännöt, jotka olivat 

sopivia yrityksen pienemmälle ja aikaisemmalle ajalle, eivät sovi enää. Tällaisina 

kriisiaikoina monet yritykset epäonnistuvat, koska ne eivät voi luopua aiemmista 

käytännöistä ja toteuttaa merkittäviä organisaatiomuutoksia. Johdon kriittinen 

tehtävä kunkin kriisin ajanjaksolla on löytää uudet organisaatiokäytännöt, joista 

tulee perusta seuraavalle evoluutiokasvun ajanjaksolle. Merkittävä ratkaisu yhdellä 

ajanjaksolla voi olla iso ongelma myöhäisemmälle vaiheelle. (Greiner, 1997, s. 

400-401) 

 

Nopeus, jolla organisaatiot kokevat kehitys- ja uudistusvaiheet, on läheisesti 

yhteydessä alansa markkinaympäristöön. Nopeasti kasvavilla markkinoilla 

toimivan yrityksen on lisättävä työntekijöitä nopeasti. Nopeasti kasvavilla 

teollisuudenaloilla tapahtuu paljon lyhyempiä evoluutiokausia, kuin hitaasti 

kasvavilla teollisuuden aloilla. Evoluutiota voidaan myös pidentää ja kierroksia 

viivästyttää. (Greiner, 1997, s. 401) 

 

Nämä monivaiheiset mallit käyttävät monipuolisia ominaisuuksia selittämään 

organisaation kasvua ja kehitystä. Organisaation elinkaarimalleja on kuitenkin 

arvosteltu seuraavasta syystä; todellisuuden äärimmäinen yksinkertaistaminen. 
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Joissain tapauksissa kaikkia kehitysvaiheita ei löydy, jotkut kehitysvaiheet voivat 

esiintyä useita kertoja tai osa kehitysvaiheista voi tapahtua epäsäännöllisessä 

järjestyksessä. Myös empiirinen näyttö teorioiden tukemiseksi on vähäistä. Lisäksi 

ne jättävät suurelta osin huomiotta erot erilaisten kasvustrategioiden vaikutuksista. 

Kasvuyrityksenä olo voi olla melko väliaikainen. (Pasanen 2007 s. 322) 

 

Greinerin mukaan kasvussa on viisi vaihetta ja jokaiselle vaiheelle on oma 

johtamistyyli, josta seuraa johtamisongelma, joka täytyy ratkaista ennen kuin 

seuraava vaihe voi alkaa. Nopeasti kasvavilla yrityksillä vaiheet tulevat 

nopeammin, kun taas hitaasti kasvavilla yrityksillä voi tulla vain muutama vaihe 

useamman vuoden aikana. On tärkeää huomata, että jokainen vaihe on seurausta 

edellisestä vaiheesta ja syy seuraavalle vaiheelle. (Greiner, 1997, s. 401-402) 

 

 

Kuva 5. Viisi kasvun vaihetta. (Greiner, 1997, s. 402) 
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Vaihe 1. Luovuus 

 

Organisaation syntyvaiheessa painopiste on tuotteiden luomisessa ja myynnissä. 

Luovan evoluutiokauden piirteet ovat seuraavanlaiset: yrityksen perustajat ovat 

yleensä teknisesti lahjakkaita tai yrittäjähenkisiä, jotka halveksivat 

hallintotoimintaa. Heidän energiansa ja fokus menevät täysin uuden tuotteen 

valmistamiseen ja myyntiin. Työntekijöiden välinen viestintä on säännöllistä, mutta 

epävirallista. Pitkät työajat palkitaan vaatimattomilla palkoilla ja lupauksilla. 

Toimintojen hallinta on reaktiivista, ja johto toimii yleensä silloin, kun asiakkaat 

reagoivat. (Greiner, 1997, s. 403) Kuvassa 6. on esitetty tyypillinen alkuvaiheen 

organisaatio, missä yrittäjä tekee käytännössä kaiken ja on kaikkien yhtiön 

työntekijöiden esimies. Tässä vaiheessa yrityksen strategia on yksinkertaisesti 

selviytyä. (Churchill ja Lewis, 1983) 

 

 

Kuva 6. Tyypillinen alkuvaiheen organisaatio. (Churchill ja Lewis, 1983) 

 

Johtajuuskriisi: kaikki edellä oleva individualistinen ja luova toiminta on 

välttämätöntä, jotta yritys pääsee alkuun. Yrityksen kasvaessa suuret 

tuotantosuunnat vaativat tietämystä ja valmistuksen tulee olla tehokasta. 

Lisääntynyttä työntekijöitten määrää ei voida hallita yksinomaan epävirallisen 

viestinnän kautta. Uusien työntekijöiden motivoimiseen ei myöskään riitä 

intensiivinen omistautuminen tuotteelle tai organisaatiolle. Lisäpääoma on 

turvattava ja uusia kirjanpitomenetelmiä tarvitaan. (Greiner, 1997, s. 403) 

 

Yrityksen perustajat usein rasittavat itseään lisääntyvällä hallinnalla. He alkavat 

kaipaamaan vanhoja hyviä aikoja takaisin, yrittäen edelleen toimia kuten aiemmin, 
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mutta juuri tästä syystä johtajien väliset konfliktit yleensä kasvavat. Tästä seuraa 

johtamiskriisi, joka on ensimmäinen kriisi – kuka johtaa yritystä epäselvyydessä ja 

ratkaisee johdon ongelmat? On selvää, että tällöin tarvitaan vahvaa johtajaa, jolla 

on tarvittavat tiedot ja taidot uusien liiketoimintatekniikoiden käyttöönottamiseksi. 

Tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Yrityksen perustajat eivät 

yleensä halua astua syrjään johtoasemastaan, vaikka he eivät luultavasti ole 

temperamenttinsa puolesta sopivia johtajiksi. Ensimmäinen kriittinen kehitysvaihe 

onkin löytää perustajan lisäksi sopiva johtaja, jonka kanssa perustaja voi yhdessä 

johtaa organisaatiota. (Greiner, 1997, s. 403) 

 

Vaihe 2. Suunta 

 

Ne yritykset, jotka selviävät ensimmäisestä vaiheesta asettamalla kykenevän 

liiketoiminnan johtajan, aloittavat yleensä kestävän kasvun ajan. Kyseisen 

evoluutiokauden piirteet ovat seuraavanlaiset: organisaatiorakenteessa tuotanto ja 

markkinointi eriytetään ja työtehtävissä erikoistutaan tiettyyn osa-alueeseen. 

Kannustimet, budjetit ja työstandardit hyväksytään. Viestinnästä tulee 

muodollisempaa, mutta persoonatonta sitä mukaan, kun hierarkiat kasvavat. Uusi 

johtaja ja hänen tärkeimmät alaisensa hoitavat suurimman osan yrityksen vastuusta. 

Alemman tason esimiehiä taas kohdellaan enemmän asiantuntijoina, kuin 

itsenäisinä johtajina. (Greiner, 1997, s. 403-404) Kuvassa 7. on esitetty alkuvaiheen 

yksinkertainen organisaatio, johon on yrittäjän lisäksi palkattu jo muutakin 

johtohenkilöstöä. Yritys on kuitenkin vielä selviytymisvaiheessa ja itse yrittäjä on 

edelleen synonyymi koko yritykselle. (Churchill ja Lewis, 1983) 
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Kuva 7. Organisaatio on vielä yksinkertainen. (Churchill ja Lewis, 1983) 

 

Autonomian kriisi: vaikka uudet johtamismenetelmät kanavoivat energiaa 

tehokkaammin yrityksen kasvuun, tulee niistä lopulta sopimattomia, kun 

kontrolloidaan isompaa, monimuotoisempaa ja monimutkaisempaa organisaatiota. 

Alemman tason työntekijät kokevat hierarkian raskaaksi. He hallitsevat enemmän 

tietoa tuotteesta ja markkinoista, minkä seurauksena he kokevat tilanteen 

epäoikeudenmukaiseksi. Tästä johtuen uhkaa toinen kriisi, sillä alhaisemman tason 

johtajat vaativat suurempaa autonomiaa. (Greiner, 1997, s. 404) Yrityksen 

alkuvaiheissa yksilöllisen työn vaikutus on suuri ja se voi olla yrityksen 

työntekijälle erittäin motivoivaa. Kun organisaatiosta tulee monimutkaisempi, 

vähentää se usein yksilöiden mielestä heidän vaikutustaan yrityksen tuloksiin. 

Pettymys voi myös olla seuraus rutiineista, sillä mielenkiintoiset varhaisten 

vaiheiden haasteet korvataan toistuvilla prosesseilla. Kun jännitys varhaisen 

vaiheen kasvukaudesta haalistuu ja uusia menettelytapoja koetaan rajoittaviksi, voi 

työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen vähentyä. (Garnsey, 1998, s. 542) 

 

Suurin osa yrityksistä siirtyy kohti lisääntyvää delegointia. Se on usein haastavaa, 

koska ylimmät johtajat, jotka ovat aiemmin tehneet päätökset, joutuvat luopumaan 

vastuustaan. Lisäksi alemman tason johtajat eivät ole tottuneet tekemään päätöksiä 
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itse. Seurauksena on, että monet yritykset kompuroivat tämän kriisin aikana. 

(Greiner, 1997, s. 404) 

 

Vaihe 3. Delegointi 

 

Seuraava kasvukausi kehittyy hajautetun organisaatiorakenteen ympärille. 

Seuraava vaihe sisältää seuraavat ominaisuudet: johtajille annetaan suurempi 

vastuu. Bonuksia käytetään motivoinnin stimuloimiseen. Kvartaaliraportit 

rajoittajat pääkonttorin ylimpiä avainhenkilöitä. Johto keskittyy usein uusien 

yritysostojen tekemiseen. Kommunikointi ylimmältä johdolta on harvinaista. 

Delegointivaihe osoittautuu hyödylliseksi kasvun saamiseksi. Hajautetut johtajat, 

joilla on auktoriteetti ja vastuu, kykenevät tunkeutumaan suurempiin markkinoihin 

ja reagoimaan nopeammin asiakkaiden tarpeisiin sekä kehittämään uusia tuotteita. 

(Greiner, 1997, s. 404) Kolmannessa aiheessa organisaatio on jaettu funktioihin. 

Yrittäjä alkaa etääntymään yrityksen päivittäisistä asioista muiden tehtävien takia, 

sekä siitä syystä, että muut ottavat vallan yrityksen johdossa. Kun uutta johtoa 

palkataan, on tärkeää pitää mielessä, että uuden johtajan tulee olla sopiva 

pikemminkin yrityksen seuraavassa vaiheessa, kuin nykyisessä. (Churchill ja 

Lewis, 1983) 

Kuva 8. Funktionaalinen organisaatio. (Churchill ja Lewis, 1983) 
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Hallintakriisi: vakava ongelma kehittyy, kun johtoasemassa olevat avainhenkilöt 

ymmärtävät menettävänsä hallinnan erittäin monipuolisesti toimivasta toiminnasta. 

Autonomiset kenttäjohtajat toimivat omin päin ilman koordinoituja suunnitelmia, 

budjettia, tekniikkaa ja organisaation henkilöstöä. Vaiheen 3 kriisi johtuu siitä, että 

ylin johto pyrkii saamaan takaisin hallintaansa yrityksen. Jotkut ylimmät johdot 

yrittävät palata keskitettyyn hallintaan, mikä yleensä epäonnistuu suuren laajuuden 

vuoksi. Ne yritykset, jotka siirtyvät eteenpäin, löytävät usein uuden ratkaisun 

erityisten koordinaatiotekniikoiden myötä. (Greiner, 1997, s. 404-405) 

 

Vaihe 4. Koordinointi 

 

Tässä kehityksen vaiheessa evoluutiokaudelle on ominaista muodolliset 

järjestelmät paremman koordinoinnin saavuttamiseksi. Tällaisia muutoksia voivat 

olla esimerkiksi, että hajautetut yksiköt sulautetaan tuoteryhmiin. Muodolliset 

suunnittelumenettelyt vahvistetaan ja niitä tarkistetaan intensiivisesti. Lisää 

henkilöstöä palkataan, jotka aloittavat hallinta- ja arviointiohjelmat linjajohtajille. 

Investoinnit punnitaan ja jaotellaan huolellisesti. Jokaista tuoteryhmää pidetään 

sijoituksena, josta saadaan tuottoa. Sijoitutun pääoman tuotto on tärkeä kriteeri 

rahojen allokoinnissa. Tietyt tekniset toiminnot, kuten tietojenkäsittely, ovat 

hajautettuna pääkonttorissa, kun taas päivittäiset toimintapäätökset ovat edelleen 

hajautettuja muualle organisaatioon. (Greiner, 1997, s. 405) 

 

Yrityksen työntekijöitä kannustetaan optio-oikeuksilla ja yrityksen voitonjaolla. 

Uudet koordinointijärjestelmät osoittautuvat yleensä hyödyllisiksi kasvun 

saavuttamisessa jakamalla tehokkaammin yrityksen rajalliset resurssit. Ne 

kehottavat kenttäpäälliköitä katsomaan paikallisten yksiköidensä tarpeita 

pidemmälle. Sillä välin näillä johtajilla on edelleen paljon päätöksentekovastuuta, 

ja he oppivat perustelemaan toimintaansa tarkemmin johdolle pääkonttorissa. 

(Greiner, 1997, s. 405) Neljännessä vaiheessa yritys on jaettu divisioneihin, minkä 

johdosta organisaatiosta muuttuu. Johtajien tulee olla päteviä, jotta he pystyvät 

johtamaan monimutkaista ja kasvavaa yritystä. (Churchill ja Lewis, 1983) 
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Kuva 9. Divisionallinen organisaatio. (Churchill ja Lewis, 1983) 

 

Byrokratian kriisi: luottamuksen puute rakentuu vähitellen pääkonttorin ja muun 

henkilöstön välille. Järjestelmien ja ohjelmistojen leviäminen alkavat ylittää 

hyödyllisyyden raja, ja näin syntyy byrokratian kriisi. Esimerkiksi linjajohtajat ovat 

yhä useammin niitä, jotka eivät tunne paikallisia olosuhteita, ja samalla henkilöstön 

jäsenet valittavat yhteistyöstä heidän kanssaan. Molemmat ryhmät kritisoivat 

yhdessä byrokraattista järjestelmää, jossa menettelyt ovat etusijalla, kun taas 

ongelmanratkaisu ja innovaatio on vaimennettu. Lyhyesti sanottuna organisaatio 

tulee liian suureksi ja monimutkaiseksi hallittavaksi virallisilla ohjelmilla ja jäykillä 

järjestelmillä. Vaiheen 4 kriisi on käynnissä. (Greiner, 1997, s. 405) 

 

Vaihe 5. Yhteistyö 

 

Viimeinen havaittavissa oleva vaihe korostaa vahvaa yhteistyötä byrokratian kriisin 

ratkaisemiseksi. Siinä missä vaihetta 4 hallittiin enemmän muodollisten 

järjestelmien ja menettelyjen kautta, vaihe 5 puolestaan korostaa spontaanisuutta 

johtamistoimissa ryhmien kautta sekä taitavaa ihmisten käsittelyä ihmissuhteiden 

erojen vastakkainasettelun välttämiseksi. Sosiaalinen valvonta ja itsetunto ottaa 
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haltuunsa muodollisen valvonnan. Tämä siirtyminen on erityisen vaikea niille 

asiantuntijoille, jotka ovat luoneet vanhan järjestelmän, samoin kuin niille 

linjanjohtajille, jotka luottivat muodollisiin valvontamenetelmiin. (Greiner, 1997, 

s. 405-406) Vaiheessa viisi yrityksen tulee vakiinnuttaa ja hallita asemaansa 

markkinoilla, ja organisaation tulisi pyrkiä säilyttämään pienkokoisen yrityksen 

edut, kuten nopea reagointi ja yrittäjähenkisyys. (Churchill ja Lewis, 1983) 

 

 

Kuva 10. Vaiheen viisi organisaatio. (Churchill ja Lewis, 1983) 

 

Vaiheen 5 evoluutio rakentuu entistä joustavammalle johtamiselle, jonka 

ominaisuuksia ovat:  

 

 Painopiste on ongelmien ratkaisemisessa nopeasti tiimin toiminnan kautta. 

 Tiimit yhdistetään tehtävän perusteella läpi organisaation. 

 Pääkonttorin työntekijöiden lukumäärää vähennetään, niitä nimitetään 

uudelleen ja viedään eri ryhmiin konsultoimaan. 

 Matriisityyppistä rakennetta käytetään asianmukaisten ongelmien hoitoon. 

 Aiemmat muodolliset järjestelmät yksinkertaistetaan ja yhdistetään yhdeksi 

kokonaisuudeksi. 
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 Avainhenkilöiden konferensseja pidetään usein, joissa keskitytään 

tärkeimpiin ongelmakysymyksiin. 

 Koulutusohjelmia käytetään johtajien kouluttamiseen käyttäytymistaidoissa 

paremman tiimityön saavuttamiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi. 

 Reaaliaikaiset tietojärjestelmät on integroitu päivittäiseen päätöksentekoon. 

 Taloudelliset palkkiot on suunnattu enemmän joukkueen suoritukselle kuin 

yksilöille. 

 Uusien käytäntöjen kokeiluja kannustetaan koko organisaatiossa. (Greiner, 

1997, s. 406) 

 

Kriisi: Useat suuret yhdysvaltalaiset yritykset ovat vaiheen 5 evoluutiovaiheessa. 

Vaikka tästä kriisistä ei ole juurikaan olemassa selkeitä todisteita, Greiner 

kuvittelee, että se keskittyy työntekijöiden psykologiseen kylläisyyteen, joka 

kasvaa tiimityön intensiivisyyden ja kovasta paineesta keksiä innovatiivisia 

ratkaisuja. (Greiner, 1997, s. 406) 

 

Viidennen vaiheen kriisi ratkaistaan ehkä uusilla rakenteilla. Saattaa tulla ohjelmia, 

joiden avulla työntekijät voivat määräajoin levätä, pohtia ja nollata itsensä. 

Saatamme jopa nähdä yrityksiä, joilla on kaksi organisaatiorakennetta: rakenne 

päivittäisen työn tekemiseen ja rakenne perspektiivin ja henkilökohtaisen 

innovoinnin stimuloimiseen. Työntekijät voisivat tällöin liikkua edestakaisin 

näiden kahden rakenteen välillä. (Greiner, 1997, s. 406) 

 

Muita konkreettisia esimerkkejä ovat käytännössä lepopäivien tarjoaminen 

työntekijöille, ottamalla käyttöön neljän päivän työviikko, työturvallisuuden 

kehittäminen, toimitilojen rakentaminen niin, että niissä voi rentoutua työpäivän 

aikana, työpaikkojen vaihtaminen ja siirtyminen pidempiin lomiin ja helpompaan 

työaikaan. (Greiner, 1997, s. 406-407) 

 

Yhteenveto 

 



30 

 

 

 

Kasvun eri vaiheiden pääpiirteet on kuvattu kuvassa 11, joka näyttää kullekin 

kasvuvaiheelle ominaiset erityiset hallintatoimet. Nämä toimet ovat myös 

ratkaisuja, jotka päättivät edellisen kriisin ajanjakson. (Greiner, 1997, s. 407) 

 

 

Kuva 11. Pääpiirteet viidestä kasvun vaiheesta. (Greiner, 1997, s. 407) 

 

On tärkeää tietää missä kehitysvaiheessa yritys on. Jokainen organisaatio ja sen 

resurssit ovat eri kehitysvaiheissa. Johdon on oltava tietoinen näistä vaiheista, 

muuten se ei välttämättä tunnista ja tiedä, milloin muutoksen aika on tullut, tai voi 

päätyä väärään ratkaisuun. Johtajien tulisi olla valmiita työskentelemään niin 

hyvinä kuin huonoina aikoina, silti heidän tulisi olla varovaisia, sillä joidenkin 

vaiheiden ohittaminen voi olla houkuttelevaa. Jokainen vaihe johtaa tiettyihin 

vahvuuksiin ja oppimiskokemuksiin organisaatiossa, joka on käytännössä 

välttämätöntä yrityksen menestymiselle seuraavissa vaiheissa. Johtajien ei tulisi 

toimia välttääkseen näitä kriisejä, sillä nämä kaudet tarjoavat yleensä ideoita ja 

tietoisuutta, jotka puolestaan tarjoavat aineksia muutokselle ja uusien käytäntöjen 

käyttöönotolle. (Greiner, 1997, s. 408) 
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Jokaisessa kriisin vaiheessa tulee ilmeiseksi, että kyseinen vaihe voidaan lopettaa 

vain tietyillä ratkaisuilla. Lisäksi nämä ratkaisut eroavat niistä ratkaisuista, joita 

sovellettiin edellisen kriisin ongelmiin. Liian usein houkutuksena on valita ratkaisu 

aiemmin toimineen ratkaisun pohjalta. Johdon on oltava valmis purkamaan 

nykyiset rakenteet ennen kuin kriisin vaiheesta tulee liian turbulentti. Hyvä 2 

vaiheen johtaja ei välttämättä ole hyvä 3 vaiheen johtaja. Tällöin on parempi etsiä 

hänen kyvyilleen sopivampi tehtävä yrityksen ulkopuolelta tai uudesta 

tytäryhtiöstä. Yritysten on tietoisesti otettava käyttöön suunnitellut rakenteet, jotka 

eivät ole vain ratkaisuja nykyiseen kriisiin, vaan ne ovat myös oppeja seuraavaan 

kasvun vaiheeseen. Tämä vaatii huomattavaa itsetuntoa, asiantuntemusta, samoin 

kuin hyviä ihmisjohtamistaitoja, jotta johtajat saadaan taivutettua ajamaan 

muutosta. (Greiner, 1997, s. 408) 

 

On tärkeää ymmärtää, että ratkaisut tuovat usein uusia ongelmia, ja että johtajat 

usein epäonnistuvat. Päätöksen siirtäminen aiheuttaa lopulta hallintaongelman. 

Tietoisuuden lisääminen tästä vaikutuksesta pitäisi auttaa johtajia arvioimaan 

yrityksen ongelmat, jotka johtuvat paremmasta historiallisesta ymmärryksestä sen 

sijaan, että syytetään nykyisestä kehityksestä. Vielä parempi olisi, että johtajien 

tulisi pystyä ennustamaan tulevia ongelmia ja siten valmistella ratkaisuja ja 

selviytymisstrategioita ennen kuin kriisi lähtee niin sanotusti käsistä. (Greiner, 

1997, s. 408-409) 

 

3.3 Strategianäkökulma 

 

Strategialla ja kasvulla on todennettu yhteys. Strategia kohdistaa yrityksen suunnan 

oikein, joka mahdollistaa kasvun saavuttamisen (Weinzimmer, 2000; s. 40). 

Nopeasti kasvavien yritysten joukosta on tunnistettu kolme seuraavaa ensisijaista 

strategista klusteria: strategian rakentaminen, strategian laajentaminen ts. 

resurssien allakointi ja tuotedifferointi ja strategian ylläpitäminen ts. määräävän 

aseman painottaminen ja/tai tehostaminen. (Pasanen, 2007 s. 323) 
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Ansoffin klassisen kasvumatriisimallin mukaan tuote- ja markkinastrategia voi 

perustua neljään pääasialliseen valintaan: nykyiset tuotteet nykyisillä markkinoilla, 

nykyiset tuotteet uusilla markkinoilla, uudet tuotteet nykyisillä markkinoilla ja 

uudet tuotteet uusilla markkinoilla (Viitala, Jylhä, 2014 s. 329). Tutkijat ovat olleet 

eri mieltä siitä, että mikä strategia toimii parhaiten. Sandberg ja Hofer väittävät, että 

tuotepohjaiset strategiat toimivat paremmin kuin keskittyneet strategiat, kun taas 

Cooper väittää, että keskittyneet strategiat toimivat paremmin kuin eriytetyt 

tuotestrategiat. Perry taas päätteli, että sopivimmat kasvustrategiat ovat niche-

strategioita, jossa ensin kehitetään markkinoita, jonka jälkeen luodaan 

tuotekehitysstrategioita. (Pasanen, 2007 s. 323) 

 

Erilaiset ympäristöt vaativat erilaiset strategiat saavuttaakseen korkean 

suorituskyvyn. Johtajilla on vapaus ja vastuu luoda ja valita strategia. Strategia voi 

riippua ympäristöstä, mutta se ei kuitenkaan täysin määrittele sitä. Organisaatiot 

voivat valita strategian, joka on johdonmukainen vallitsevaan ympäristöön nähden. 

Niillä yrityksillä, jotka eivät saavuta johdonmukaisuutta strategiavalinnoissa 

vallitsevaan ympäristöön, on yleensä heikko suorituskyky. Toisin sanoen, jotta 

yritys voi saavuttaa korkean suorituskyvyn, niiden on mukautettava strategiansa 

vallitsevaan ympäristöön nähden. (Wiklund, 1998, s. 34) 

 

 

Kuva 12. Suorituskyky strategisesta näkökulmasta katsottuna. (Wiklund, 1998, s. 

36) 

 

Ympäristöolosuhteiden muutos voi tarjota niin uusia mahdollisuuksia kuin 

uhkiakin yrityksille. Nämä muutokset voivat muuttaa yrityksen strategian ja 

ympäristön yhteneväisyyttä ja painostaa yritystä valitsemaan erilaisen strategisen 

suunnan. Ympäristön paineet strategisille muutoksille voivat kasvaa pitkän ajan 

kuluessa, kunnes yrityksen strategia on kaukana ympäristöstään. Yritysten 

rakenteellinen monimutkaisuus seuraa usein kokoa, jolloin pienemmät yritykset 

Ympäristö Strategia Suorityskyky
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ovat yleensä joustavampia mukautuksissaan. Tästä syystä perustavanlaatuiset 

muutokset ovat yleisempiä pienissä kuin suurissa yrityksissä. (Wiklund, 1998, s. 

36) 

 

Dynaamisille ympäristöille on ominaista epävakaus ja jatkuva muutos. 

Mahdollisuuksia syntyy sosiaalisista, poliittisista, teknologisista ja taloudellisista 

muutoksista. Uusien tuotteiden kehittäminen, muutos markkinointiin, muutos 

tuotantoon tai uudet hallintotavat voivat olla sopivia strategioita vastaukseksi 

dynaamisiin ympäristöihin. Innovatiiviset strategiat pystyvät hyödyntämään 

paremmin uudet nousevat suuntaukset. Tällaiset innovatiiviset strategiat eivät 

välttämättä sovellu yhtä hyvin vakaisiin ympäristöihin, joissa on suuri 

ennustettavuus ja alhaiset muutosnopeudet. Ympäristö ei kuitenkaan ole vain uhka, 

vaan se voi myös tarjota pienille yrityksille mahdollisuuksia. Ympäristö ja sen 

muutokset tekniikkaan, kuluttajien mieltymyksiin ja sosiaalisiin arvoihin luovat 

mahdollisuuksia, joita yritykset käyttävät. Näiden mahdollisuuksien 

hyödyntämiseksi yrityksillä on oltava kyky havaita ympäristön muutokset ja pitää 

niitä mahdollisuuksina. (Wiklund, 1998, s. 37-39) 

 

3.4 Motivaationäkökulma 

 

Psykologisessa teoriassa motivaatio on yhdessä kognitiivisten kykyjen ja 

ympäristön kanssa tärkeitä määritettäessä toiminnan suuntaa, pysyvyyttä, 

toiminnan intensiteettiä sekä suorituskyvyn tasoa. Motivaatioprosessin taustalla 

oleva logiikka on se, että joku on valinnut työtehtävät ja siihen vietetyn ajan ja 

energian. Nämä työtehtävät (esim. yrityksen kasvattaminen) ovat riippuvaisia 

yksilön motivaatiosta, eli kuinka hän suorittaa erilaisia tehtäviä. Motivaatiota ei 

kuitenkaan pitäisi tarkastella vain yhtenä omana teorianaan, sillä työmotivaatiosta 

löytyy pikemminkin monia erilaisia teorioita ja käsitteitä. (Wiklund, 1998, s. 40-

41) 
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Kuva 13. Suorituskyky motivaationäkökulmasta katsottuna. (Wiklund, 1998, s. 42) 

 

Työmotivaatiossa on siis monta näkökulmaa ja alla on esitelty muutama niistä. 

Hackman-Oldmanin työtyytyväisyysteoria väittää, että tehtävän ominaisuudet 

johtavat työtyytyväisyyteen ja sisäisen työmotivaation kasvuun. Näitä 

ominaisuuksia ovat mm. tehtävän monimuotoisuus, identiteetti, merkitys ja 

autonomia sekä työstä saatu palaute. Decin motivaatioteorian mukaan parantamalla 

työntekijän itsemääräämiskykyä tai stimuloimalla asiantuntemuksen ja pätevyyden 

tunnetta positiivisella palautteella, voidaan parantaa työntekijän motivaatiota ja sitä 

kautta suorituskykyä. Oman pääoman -teorian mukaan rahan ja sisäisten 

palkkioiden on oltava tasapainoissa. Minerin teorian mukaan niillä työntekijöillä, 

joilla on hyvä itseluottamus ja positiivinen asenne työhön, johtoon, kilpailuun ja 

hallinon rutiinitehtäviin menestyvät todennäköisemmin hierarkkisissa 

organisaatioissa. (Wiklund, 1998, s. 42-48) 

 

Odotukset teorian mukaan motivaatio suorittaa tietty toimenpide riippuu 

odotettavissa olevasta tyytyväisyydestä lopputulokseen sekä odotuksista, että 

tietyillä ponnistuksilla voidaan saada onnistunut suoritus. Tavoitteiden asetus -

teoriassa keskitytään tavoitteiden asettamisen ja työtehtävän suorittamisen väliseen 

suhteeseen. Palaute on välttämätöntä, jotta yksilöt voivat suhteuttaa suorituksensa 

tavoitteisiinsa. Jos saatu palaute osoittaa, että henkilö on jäämässä jälkeen hänelle 

asetetuista tavoitteista, se yleensä motivoi häntä parantamaan suoritustaan niissä 

tapauksissa, joissa hän on sitoutunut tavoitteeseensa. Henkilökohtainen tehokkuus 

-teoria käsittelee uskoa omiin kykyihin suorittaa tietty tehtävä. Jos henkilön 

henkilökohtainen tehokkuus tiettyyn työtehtävään on korkea, suorittaa hän kyseisen 

tehtävän mitä todennäköisemmin hyvin loppuun asti. (Wiklund, 1998, s. 42-48) 

Tarpeet Arvot ja 
motiivit

Tavoitteet ja 
aikomukset

Odotukset ja 
usko omiin 

kykyihin

Toiminta
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McClellandin teoriassa oleellista on tunnistaa ihminen, joka sopii hyvin yrittäjäksi. 

Teorian mukaan ihmiset, joilla on suuri tarve saavuttaa jotain ja jotka osaavat 

yleensä ottaa maltillisia riskejä, osaavat ottaa vastuun omasta tekemisestä sekä 

kiinnittää tarkkaivaisuutta kustannuksiin ja voittoihin, ovat yleensä sopivia 

yrittäjiksi. Myös positiivinen asenne liittyen omiin saavutuksiin, riskien 

välttämiseen, palautteen pyytämiseen, henkilökohtaiseen innovaatioon ja 

tulevaisuuteen, menestyvät todennäköisemmin yrittäjänä. Yhteenvetona; 

motivaatio auttaa ymmärtämään miksi yksilöt toimivat kuten he toimivat. 

(Wiklund, 1998, s. 42-48) 
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4 KASVUJOHTAMINEN PIENISSÄ JA KESKISUURISSA 

YRITYKSISSÄ 

 

4.1 Yritysten hallitukset 

 

Coulson-Thomaksen mukaan yleinen keskustelu yritysten hallituksista on liittynyt 

pääasiassa pörssiyhtiöihin ja tilanteisiin, joissa yhtiön omistus ja hallitus on selvästi 

erotettu toisistaan. Samaan aikaan taas pienempien yritysten ja perheyritysten 

hallitustyöskentely on herättänyt huomattavasti vähemmän kiinnostusta. Osittain 

tämä voi johtua siitä, että monissa tapauksissa yrityksen omistajat toimivat samassa 

yrityksessä myös johtajina ja yrityksen hallituksessa. Tämän kaltaisessa tilanteessa 

olevat yritykset ovat usein selkeän hallintohaasteen edessä. (Daily ja Dalton, 1992, 

s. 375-386; Coulson-Thomas, 2007, s. 250-251) 

 

Hallintohaastetta, jossa hallitusvastuuta ja johtamista ei ole eroteltu toisistaan, 

kuvastaa hyvin tapaus, jossa omistajan mielipide voi olla liian määräävä, eikä muita 

mielipiteitä tällöin kuunnella. Tällöin yrityksen hallituksen suorituskyky voi olla 

ongelmallinen. Monissa maissa pienet yritykset ovat merkittäviä lähteitä 

työllisyyden, innovoinnin ja kasvun edistämiselle. Olipa hallituksen jäsenet päteviä 

tai ei, operatiivisille johtajille pitäisi antaa mahdollisuus ja vapaus kasvattaa 

pienistä yrityksistä suurempia. (Coulson-Thomas, 2007, s. 251) 

 

Vuosien 2005−2006 aikana toteutetussa selvityksessä selvitettiin, onko pien- ja 

perheyrityksien hallituksissa suorituskykyongelmia tai onko niissä ylipäätään 

toimivaa hallitusta. Tutkimukseen osallistui 60 ei-listattua yritystä Itä-Englannista, 

eikä juuri yhdelläkään tutkimuksen kohdeyrityksistä ollut hallitusta, joka olisi 

kokoontunut säännöllisesti ja työskennellyt muodollisen esityslistan mukaan. 

Kyseisten yhtiöiden hallitukset antoivat strategisten näkemysten sijaan operatiivisia 

lausuntoja. Lisäksi hallitusten työskentelyssä näytti olevan vain vähän muodollista 

arviointia, ja vain pieni joukko yrityksistä näytti toteuttavan sitä. (Van den Berghe 

ja Levrau, 2004; s. 470-471; Coulson-Thomas, 2007, s. 250-252) 
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Moni kohdeyritys järjesti jonkinlaista säännöllistä tai osittain säännöllistä 

hallituksen kokousta, jossa kokouksen osallistujat koostuivat yrityksen omistajista. 

Selvityksen mukaan perheyrityksissä oli yleistä, että vain perheenjäseniä nimitettiin 

hallituksen jäseniksi, vaikkakin joissain tapauksissa hallitukseen nimitettiin 

pitkäaikainen työntekijä, jolla saattoi olla pieni osakeomistus yrityksestä. Tällaiset 

luotettavat henkilöt olivat tyypillisesti vastuussa hallinto-, rahoitus- ja 

kirjanpitoasioista. (Coulson-Thomas, 2007, s. 252) 

 

4.2 Ulkopuoliset johtajat hallituksissa 

 

Roger H. Ford nosti alun perin kysymyksen esiin siitä, ovatko ulkopuoliset 

hallituksen jäsenet välttämättömiä yksityisesti omistetussa yrityksessä. Suurin osa 

hallituksen jäsenistä olivat omistajia ja/tai sukulaisia. Ulkopuolisia hallituksen 

jäseniä pidettiin häiritsevinä. Vain muutamassa yrityksessä pyrittiin tietoisesti 

käyttämään ulkopuolisia hallituksen jäseniä, joiden avulla pyrittiin kehittämään 

yritystä. Määräysvallassa olevat osakkeenomistajat vahvistivat, että etenkin 

perheyrityksissä voi esiintyä hallintohaasteita. (Coulson-Thomas, 2007, s. 252) 

 

Kun itsenäisesti ajattelevat ulkopuoliset johtajat, joiden fokus on yrityksessä 

itsessään, puuttuvat, on hallituksen kokouksissa usein vaikea päästä strategisiin 

kysymyksiin, sillä usein keskitytään vain operatiivisiin ongelmiin ja yksittäisiin 

ihmisiin. Suurin osa selvityksessä mukana olleista yrityksistä olivat halukkaita 

jatkamaan orgaanista kasvuaan sillä edellytyksellä, että yritys luovutetaan toiselle 

perheenjäsenelle tai se kaupataan jollekin hallituksen ja/tai johtoryhmän jäsenelle. 

Listautuminen ja ulkopuolinen rahoitus ei lähtökohtaisesti herättänyt kiinnostusta, 

sillä sen pelättiin aiheuttavan liikaa painetta sekä kontrollin menettämistä. 

Ulkopuolista rahoitusta pidettiin myös liian kalliina. (Coulson-Thomas, 2007, s. 

253-254)  

 

Hallitus ei kuitenkaan aina anna yritykselle merkittävää panostusta. Jotkut 

selvitykseen osallistuvat henkilöt tunnustivat, että hallituksen idea ei välttämättä 

ole huono, mutta käytännön arvo ja teoria poikkeavat kuitenkin toisistaan. 
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Hallitustyöskentelyä pidettiin enemmän isojen yritysten asiana, joilla on 

ulkopuolisia osakkeenomistajia. Useat myös totesivat, että tehokas hallitus vie sekä 

aikaa ja resursseja, joita monella yrityksellä ei ollut antaa. Yrityksen perustajat 

haluavat usein tehdä päätökset itse, mikä voi jo itsessään rajoittaa haluja 

hallitustyöskentelyyn. Vaikka moni yritys myönsikin, että ulkopuolisista johtajista 

olisi hyötyä, kontrollin menetys kuitenkin pelotti heitä. Näytti myös siltä, että pk-

yritykset pitivät hallitusta tarpeettomana yleiskustannuksena, vaikka Page ja Jones 

totesivatkin, että nopeasti kasvavat yritykset tarvitsevat selkeää suuntaa, minkä 

tehokas hallitus voisi tuoda. Oletus hallituksen kalleudesta voi johtua siitä, että 

luullaan, että pk-yritysten hallituksissa tarvitaan yhtä paljon jäseniä, kuin listattujen 

yritysten hallituksissa yleensä on. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, sillä 

pienilukuinen hallitus voi tosiasiassa olla tehokkaampi ja halvempi kuin 

suurilukuinen hallitus. Isojen hallitusten suorituskykyä onkin kritisoitu, sillä niissä 

ilmenee enemmän huonoa kommunikaatiota ja päätöksen tekoa. (Yermack, 1996, 

s. 209; Coulson-Thomas, 2007, s. 253) 

 

Yrittäjät pitivät ei osakeomistusta omaavia hallituksen jäseniä matkustajina, jotka 

yrittävät estää heitä tekemästä sitä, mikä on oikeaa yrityksen kasvattamiseksi. Halu 

itsenäisyydelle ja hallitsemiselle näyttää olevan tärkeä syy yrityksen 

perustamiselle. Tämä voikin ainakin osittain selittää heidän vastahakoisuuttaan. 

Monet selvitykseen osallistuneista yritysten perustajista olivat suhteellisen 

salamyhkäisiä ja haluttomia paljastamaan tietoa jopa pitkäaikaisille ja uskollisille 

työntekijöilleen. Jotkut pelkäsivät, että oma henkilökunta voi asettua heitä vastaan. 

Tällaisissa tapauksissa ajateltiin, että hallituksen kokoukset, johon osallistuu 

ulkopuolisia, voi johtaa luottamuksellisen tiedon menettämiseen ulkopuolisille. On 

saatu näyttöä siitä, että niissä tilanteissa, kun ulkopuolisia on mukana hallituksessa, 

on tiedon jakaminen laajempaa. (Cheng ja Courtenay, 2004, s. 4; Coulson-Thomas, 

2007, s. 254) 

 

Järjestelmällisestä riskienhallinnasta ei ollut juurikaan näyttöä selvityksessä. 

Ainoastaan ammattikirjanpitäjät näyttivät olevan ainoa riskienhallinnan keino pk-

yritysten perustajilla. Joillain yrittäjillä oli pieni joukko läheisiä ystäviä, joiden 
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näkemyksiä he kuuntelivat. Muutamat yrittäjät sanoivat olevansa yksin, eikä heillä 

ollut ketään kenen kanssa keskustella arkaluontoisista asioista. Konsulttien käyttöä 

kohtaan osoitettiin vastahakoisuutta, sillä kuviteltiin, etteivät he ole kiinnostuneita 

työskentelemään pienyritysten kanssa. Myös tutkijoita on ehdotettu mahdollisiksi 

hallitusten jäseniksi, koska nämä voisivat tuoda erilaista asiantuntemusta yritysten 

hallituksiin. (Tompkins, 1997, s. 31-34; Coulson-Thomas, 2007, s. 255) 

 

4.3 Yritysten hallitustyöskentely 

 

Yrittäjien pääasialliset huolet olivat pikemminkin operatiivisia kuin strategisia, 

kuten vakavaraisuus, tuottavuus ja hintakilpailu. Kassavirta oli huolenaiheena niin 

nopeasti kasvaville kuin myös laskussa oleville yrityksille. Monien yritysten fokus 

oli ainoastaan selvitä seuraavista vuosista. Tästä puuttui pidemmän aikavälin 

tavoitteet, joita tehokas hallitus voisi tarjota. (Coulson-Thomas, 2007, s. 255) 

 

Suurimmalla osalla selvitykseen osallistuneista henkilöistä oli vaikea kuvailla 

ytimekkäästi, mistä heidän yrityksessään oli kyse. Kukaan ei pystynyt sanomaan 

olevansa ainutlaatuinen tai erityinen heidän omassa liiketoiminnassaan. Tällaisen 

strategisen ajattelun puute kuvastaa hyvin sitä, että yrittäjät keskittyvät vain 

operatiivisten huolien selvittämiseen ja tulipalojen sammuttamiseen. Yleinen 

huolenaihe oli tiettyjen omistajien ostaminen ulos, elinkelpoisuuden varmistaminen 

sekä eläkkeelle siirtyminen. Kannattavuuden vaihtelut olivat myös yksi 

huolenaiheista. Kaikki yritysten johtajat halusivat kasvattaa liiketoimintaansa, 

mutta tätä rajoitti myynnin puute. Melkein kaikki yritykset toimivat yksin ja vain 

harvat olivat pohtineet yhteisyrityksiä tai kumppanuuksia muiden organisaatioiden 

kanssa. Tietoisuus kilpailijoiden strategioista ja taktiikoista vaihteli suuresti.  Vain 

muutamat olivat hyvin tietoisia siitä, mitä kilpailijat tekivät. Suurin osa yrityksistä 

ei kuitenkaan ollut tietoisia heidän kilpailijoidensa vahvuuksista tai heikkouksista. 

(Coulson-Thomas, 2007, s. 255-256) 

 

Vain harvat yritykset turvasivat etunsa tehokkaalla hinnoittelulla tai hankinnalla. 

Nämä kaksi aluetta tulisikin saada paljon enemmän huomiota monessa yrityksessä. 
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Yrityksen tulos tehdään arvoketjun molemmissa päissä. Työntekijöiltä vaikutti 

puuttuvan yrittäjämäisiä ominaisuuksia, mutta uskollisuutta kuitenkin löytyi ja sitä 

myös yrittäjät arvostivat. Yrittäjät olivat suvaitsevaisia mitä tuli katetuottoon ja siitä 

syystä he olivatkin yleensä vastahakoisia irtisanomaan työntekijöitään. Tämän 

seurauksena oltiinkin valmiita pitämään sellaisia työntekijöitä, joilla ei ollut enää 

selkeää roolia yrityksessä tai jotka olivat soveltumattomia tehtävään. Vähemmistö 

yrittäjistä, jotka tunnustivat puutteet asiantuntemuksessaan ja kokemuksessaan, 

epäilivät pystyvätkö he houkuttelemaan yritykseen oikeat työntekijäehdokkaat 

hinnalla, johon heillä olisi varaa. Etenkin perheyritysten joukossa oltiin haluttomia 

antamaan osakepääomaa vaihtoehtona palkanmaksulle. Pienyritysten 

palkitsemisjärjestelmissä tarvitaankin mielikuvitusta. Muodollisia hallituksen 

kokouksia pidetään haasteellisena järjestää, mutta niihin voisi osallistua myös 

etänä. (Coulson-Thomas, 2007, s. 256-257). 

 

Aylwardilla (2005) samoin kuin Gleasonilla (2004) oli positiivisemmat 

näkemykset. Heidän mukaansa jotkut yrittäjät uskoivat yrityksen hallituksen olleen 

hyödyllinen aikaisen vaiheen liiketoimintakehitykselle. Hallituksella näyttää 

kuitenkin olevan vain vähän vaikutusta suurimmalle osalle pk-yritysten 

liiketoiminnan kehittämiselle. Useat kyseenalaistavat kustannukset suhteutettuna 

sen tuomaan hyötyyn. Monille yrityksistä olisi selvästi hyötyä siitä, että he 

rekrytoisivat sellaisia ulkopuolisia henkilöitä hallituksiinsa, joilla on kokemusta ja 

taitoa asioista, jotka täydentäisivät nykyisiä hallituksen jäseniä. Lähes jokaista 

yritystä hidasti konkreettiset puutteet ja esteet, joista tehokas hallitus olisi voinut 

keskustella ja mahdollisesti ratkaista ongelmat. (Coulson-Thomas, 2007, s. 257) 

 

Yrityksen perustajien tulisi olla valmiita jakamaan valtaa hallituksen jäsenille. 

Olisikin tärkeää, että ulkopuoliset johtajat voisivat käyttäytyä riippumattomasti 

hallituksen kokouksissa ja tuoda vapaasti asiansa esille ilman, että 

osakkeenomistaja painostaa häntä. Asianmukaisesti toimiva ja tehokas hallitus 

voisi olla erittäin hyödyllinen ja merkittävä panos heidän tulevaisuuden kehityksen 

kannalta ja antaa joillekin heistä mahdollisuuden tulla paljon suuremmaksi 

yritykseksi kuin mitä niiden nykyinen koko on. (Coulson-Thomas, 2007, s. 257) 
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4.4 Hallitustyöskentely osaksi johtamista 

 

Monien pk-yritysten näkymät ovat rajoitettuja ja vaatimattomia. Asianmukainen 

johtaminen parannellulla hallituksella voisi parantaa heidän suorituskykyään 

huomattavasti. Monet yritykset ja yrittäjät hyötyisivät objektiivisuudesta, 

avoimuudesta, tuoreesta ajattelusta, joita yksi tai kaksi ylimääräistä hallituksen 

jäsentä voisi tuoda. Yrittäjyyden ja valvonnan välille on löydettävä tasapaino. 

Nopea kasvu voi tyrehdyttää yrityksen kassavarat ja juuri tällaisissa olosuhteissa 

priorisointi, keskittyminen ja häiriötekijöiden sivuuttaminen ovat entistä 

tärkeämpiä, ja näissä tehokas hallitus voisikin olla avuksi. (Coulson-Thomas, 2007, 

s. 257-258) 

 

Pk-yritysten hallitsevien osakkeenomistajien tulee ymmärtää paremmin 

asianmukaisen hallituksen rooli ja yhden tai useamman ei-omistajana olevan 

hallituksen jäsenen potentiaalinen arvo. Hallituksesta voisi tulla kustannustehokas 

tapa tukea yrityksen kehitystä. Monesti osakkeenomistajat näkevät hallituksen 

liiallisen byrokratian lähteenä. (Coulson-Thomas, 2007, s. 258)  

 

Pk-yritysten omistajat saattavat tarvita apua hallituksen ehdokkaiden valinnassa. 

Erityisen tärkeitä ovat henkilökohtaiset ominaisuudet sekä luottamus. On myös 

hyvä miettiä, että ovatko omistajat itse parhaita mahdollisia hallituksen 

puheenjohtajia vetämään tehokasta hallitusta. Priorisointi ja keskittyminen ovat 

erityisen tärkeitä. Joillakin omistajille ei ole yksinkertaisesti aikaa keskittyä 

muuhun kuin operatiivisen liiketoiminnan pyörittämiseen. (Coulson-Thomas, 

2007, s. 258-259) 

 

Oikea hallitus voi auttaa yrittäjiä selviämään kehityksestä ja vaatimuksista 

liiketoiminnan kasvaessa, kuten rohkaisemalla johtoryhmään vastuullisia ja päteviä 

henkilöitä. Riippumattomat johtajat voisivat auttaa operatiivisia johtajia löytämään 

oikean tasapainon eri intressien välille, erottamaan operatiiviset ongelmat ja 

pidemmän aikavälin tavoitteet ja vaatimukset toisistaan. (Coulson-Thomas, 2007, 

s. 259) 
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5 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 

 

Tutkimuksen metodologia kuvaa strategiaa ja metodeja, joilla tutkimus on 

toteutettu. Tämä tarkoittaa menetelmiä, joilla tietoa on hankittu, arvioitu ja tulkittu. 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen menetelmät kuvaamalla tutkimusstrategia, 

tiedon keräämisen ja sen analysoinnin menetelmät, tutkimusotos ja tutkimuksen 

luotettavuuden arviointi. Esiteltyjen menetelmien pohjalta lukijan on mahdollista 

arvioida tutkimuksen tiedon keräämisen ja tulosten luotettavuutta.   

 

5.1 Tutkimusstrategia 

 

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelun, kahdenkeskisten puheluiden, 

toimialaraporttien, kilpailutusaineistojen, tilinpäätöksien, yrityksen 

viikkopalavereiden, yrityksen tapahtumien ja yrityksen kotisivujen avulla. 

Haastattelukysymykset laadittiin näiden tietojen pohjalta, mutta varsinaisen 

haastattelun aikana tuli alkuperäisiin kysymyksiin lisäkysymyksiä ja 

tarkennuspyyntöjä. 

 

Haastattelulajeja on erilaisia. Ääripäinä ovat täysin strukturoimaton haastattelu, 

jossa ei ole valmista pohjaa tai kysymyksiä, vaan se toteutetaan täysin vapaasti 

aihealueen sisällä. Toinen ääripää taas on täysin strukturoitu haastattelu, missä 

kysymykset on täysin ennalta määritelty ja ne myös esitetään tietyssä, ennalta 

määrätyssä järjestyksessä. (Hirsjärvi et al. 2007, s. 203) Tässä tutkimuksessa 

haastattelumenetelmäksi valikoitui puolistrukturoitu haastattelu, eli 

teemahaastattelu. Teemahaastattelussa kysymykset luotiin valmiiksi etukäteen ja 

lähetettiin haastatellulle etukäteen tutustuttavaksi. Kysymysten lisäksi 

haastateltavan kanssa käytiin vapaata keskustelua aiheen ympäriltä.  

 

Haastattelussa yleisin virhe on joustamattomuus, jolloin haastattelija noudattaa 

liian tarkasti teemaluetteloa. Haastattelussa kysymysten tulisi tukea luontevasti 

aiempaa kysymystä ja vastausta. Haastattelun ei tule myöskään olla liian nopea, 

vaan tilanteen tulisi olla rauhallinen, jotta kaikki tärkeät asiat tulisi varmasti 
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sanotuksi. Haastattelijan tulisi myös välttää liikaa puhumista. (Hirsjärvi, Hurme 

2008, s. 124–125)  

 

Teemahaastatteluiden lisäksi tutkimuksen taustatietoja tutkitaan kvantitatiivisesti. 

Kvalitatiivista tutkimusta voidaan täydentää kvantitatiivisella menetelmällä neljällä 

eri tavalla. Ensimmäinen tapa on käyttää niitä esimerkkeinä, toinen tapa on käyttää 

niitä tulosten selittämiseen, kolmantena sitä voidaan käyttää hypoteesien luomiseen 

ja neljäntenä typologioiden muodostamiseen. (Hirsjärvi, Hurme 2008, s. 28–29)  

 

5.2 Haastattelun toteutus ja analyysi 

 

Teemahaastatteluna toteutetun haastattelun apuna käytettiin haastattelurunkoa, joka 

on liitteessä 1. Haastattelurunko yleensä helpottaa haastateltavaa, kun hän voi jo 

etukäteen tutustua aiheeseen. Lisäksi se helpottaa myös haastattelijaa, jolloin hän 

voi edetä haastattelussa haastattelurungon mukaisesti. Puolistrukturoidun 

haastattelun etuna on se, että haastateltavalta voidaan kysyä myös 

haastattelurungon ulkopuolisia kysymyksiä, kun jotain mielenkiintoista ilmenee. 

Haastattelulla haluttiin selvittää yrittäjän ja yrityksen taustat, yrittäjän motiivit ja se 

miten yrityksen nykyinen strategia tukee yrityksen liiketaloudellisia tavoitteita. 

Haastattelulla pyrittiin myös tunnistamaan, kuinka suunnitelmallista toiminta on 

ollut, sekä miten yritystä on johdettu. Haastateltua yritystä peilattiin tutkimuksen 

teoriaan, joka löytyy kappaleesta 7. Haastattelu toteutettiin monessa osassa kesällä 

2020. Ensimmäisen varsinaisen haastattelun jälkeen yrittäjää haastateltiin 

puhelimitse, kun tutkimuksen edetessä tuli ilmi asioita mitä piti vielä selvittää ja 

tarkentaa. Haastattelun tärkeimmät näkökulmat on nostettu esiin kappaleessa 6.2. 

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimustulosten luotettavuus ja pätevyys voivat vaihdella, vaikkakin 

tutkimuksessa pyritäänkin luonnollisesti välttämään virheitä. Tässä kappaleessa 

arvioidaan tutkimuksen pätevyyttä ja luotettavuutta. Näitä arvioidaan validiteetin ja 

reliabiliteetin avulla. Validiteetti kertoo miten hyvin tutkimuksessa käytetty 
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mittaus- tai tutkimusmenetelmä mittaa juuri sitä, mitä tutkimuksessa on 

tarkoituskin mitata. Tutkija saattaa saada kyselylomakkeisiinsa vastaukset, jotka on 

ymmärretty vastaajien toimesta aivan toisin, kuin tutkija itse on ne ajatellut. Jos 

tutkija käsittelee tällöin saatuja tuloksia edelleen oman alkuperäisen 

ajattelumallinsa mukaan, ei tuloksia voida pitää pätevinä. Tutkimuksen 

reliabiliteetti ilmaisee tutkimustulosten toistettavuutta. Tulosta voidaan pitää 

tarkkana, jos kaksi tutkijaa päätyy samaan tulokseen tai jos henkilöä tutkitaan eri 

tutkimuskerroilla ja saadaan sama tulos. Tarkka selostus tutkimuksen etenemisestä 

ja toteutuksesta kohentaa laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi et al. 

2007, s. 226-227)  

 

Tämän tutkimuksen reliabiliteetti on hyvä, koska haastattelulla selvitettiin yrittäjän 

ja yrityksen kokemuksia, jotka eivät muutu vaan perustuvat faktaan ja yrityksen 

historiaan. Tällöin eri haastattelijat päätyvät samaan lopputulokseen saman 

haastateltavan kohdalla, mikäli haastateltava vastaa aina totuudenmukaisesti. 

Validiteetin todentamiseksi raportissa on kuvattu haastattelujen toteutus, 

haastatteluäänitteiden analysointi ja haastattelurunko, joka löytyy työn liitteestä 1. 

Haastatteluun valittiin henkilö, joka oli asemansa puolesta tietoinen yrityksen 

historiasta ja tulevaisuudesta. Haastattelu toteutettiin yrityksen tiloissa.  
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6 TUTKIMUSKOHDE 

 

Tutkimuksen kohteena on sosiaali- ja terveysalalla toimiva yritys, jonka 

toimeksiantona tämä diplomityö on toteutettu. Yrityksen myymiä palveluita ovat 

mm. lastenhoito, ikäihmisten koti- ja hoivapalveluita, tehostettu perhetyö, perhetyö, 

kriisiperhetyö, perhekuntoutus kotiin, jälkihuolto, olosuhdeselvitys, lapsen edun 

arviointi, vanhemmuuden arviointi, valvotut tapaamiset, kodinhoito- ja 

siivouspalvelut, eläinavusteinen kuntovalmennus, työparipalvelu kunnille, 

yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, ryhmäterapia, kasvatus- ja perheneuvonta, 

seksuaaliterapia ja -neuvonta sekä erilaiset koulutuspalvelut ja työnohjaus. 

Tutkimusyritys osallistuu julkisiin kilpailutuksiin HILMA-palvelun kautta ja toimii 

niiden myötä pääsääntöisesti sosiaalihuollon avopalveluiden tuottajana, 

pyrkimyksenä laajentua tulevaisuudessa tuottamaan myös muita palveluita sosiaali- 

ja terveysalla. Yrityksen liikevaihdosta suurin osa tulee tällä hetkellä 

sosiaalihuollon avopalveluista kuten perhetyöstä, ammatillisesta tukihenkilötyöstä, 

sekä valvotuista tapaamisista. Yritys on kasvanut ensimmäisten vuosien aikana 

voimakkaasti, ja tavoitteena on jatkaa voimakasta kasvua myös tulevaisuudessa.  

 

6.1 Toimiala 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämässä sosiaali- ja terveyspalveluiden 

toimialaraportissa on esitelty vuoden 2019 tilanne sote-toimialalla. Sote-palvelujen 

toimiala eroaa sikäli monesta muusta toimialasta, sillä palveluiden tuottajina 

toimivat niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin palveluiden tuottajat. On 

myös olemassa joitakin tehtäviä, joita yrityksen eivät saa hoitaa. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö, 2020) 

 

Kuvassa 14 on esitelty sote-palvelualan yritysten liikevaihdot alatoimialoittain 

vuosina 2017-2018. Kuvasta käy ilmi, että koko sote-palvelualan yritysten 

liikevaihto on kasvanut vuodesta 2017 vuoteen 2018 n. 7 prosenttia, kun taas 

sosiaalihuollon avopalvelut ovat kasvaneet noin 16 prosenttia. Kyseinen toimiala 
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on siis kasvava, ja eritoten sosiaalihuollon avopalvelut ovat kasvaneet merkittävästi 

viimeisten vuosien aikana. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020) 

 

 

Kuva 14. Sote-palvelualan yritysten liikevaihdot alatoimialoittain vuosina 2017-

2018. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020)  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2019 julkaistujen tilastojen mukaan 

ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen piirissä olevista asiakkaista 50 prosenttia 

ovat yksityisen sektorin palvelujen piirissä. Kuntien arvioitu palvelukysyntä 

ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa oli vuonna 2017 yhteensä noin 1,8 

miljardia euroa. Ikääntyneiden palveluasumisessa toimi vuonna 2018 yhteensä 247 

yritystä. Tämä on vain noin 1,4 prosenttia kaikista sote-palvelualan yrityksistä. 

Liikevaihdoltaan ikääntyneiden palveluasuminen on kuitenkin noin 14 prosenttia 

koko sote-palvelualan liikevaihdosta. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020)  

 

Kuvassa 15 on esitetty, miten kasvu jakautuu eri kokoisten yritysten välillä. 

Kuvasta käy ilmi, että mikro- pien- ja keskisuurten yritysten liikevaihdon kehitys 

on ollut maltillista. Suurimpien yritysten liikevaihto taas on kasvanut merkittävästi 

vuodesta 2016 vuoteen 2018. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020) 
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Kuva 15. Sote-palvelualan yritysten liikevaihdon kehitys kokoluokittain. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö, 2020)  

 

Kuvassa 16 on esitetty yritysten lukumäärän muutos vuodesta 2017 vuoteen 2018. 

Sote-palvelualan yritysten määrä on laskenut vuodessa 190 yrityksellä. Kaikilla 

alatoimialoilla trendi tällä tarkastelujaksolla näyttää olevan se, että mikroyritysten 

määrä vähenee ja suurimpien yritysten määrä nousee. Tämä voi johtua sote-

uudistukseen liittyvästä epävarmuudesta ja alan kilpailutuksista, joissa pienten 

yritysten on haastavampi pärjätä. Lisäksi alalla toteutetut useat yrityskaupat ovat 

saattaneet edistää alan keskittymiskehitystä. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020) 

 

 

Kuva 16. Sote-palveluala yritysten lukumäärä. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020)  
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Sosiaalihuollon avopalveluissa yritysten määrä on laskenut 14 kappaleella, kuten 

seuraava kuva 17 havainnollistaa. Vaikka sosiaalihuollon avopalveluiden 

liikevaihto on kasvanut jopa 16 prosenttia vuodessa, niin siitäkin huolimatta 

yritysten lukumäärä pienenee samaan aikaa. Voidaankin todeta, että myös 

avopalveluissa kasvavat markkinat ovat pääosin suurimpien yritysten hallussa 

yrityskauppojen ja kasvun myötä. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020)  

 

 

Kuva 17. Sote-palvelualan yritysten lukumäärä alatoimialoittain.  (Työ- ja 

elinkeinoministeriö, 2020) 

 

Kuvan 18 perusteella voidaan todeta, että vireille laitetut konkurssit sote-

palvelualalla ovat lisääntyneet merkittävästi vuodesta 2017 vuoteen 2018, ja nousua 

onkin noin 34 prosenttia. Vireille pantu konkurssi ei kuitenkaan välttämättä tarkoita 

yrityksen lopullista konkurssia. Sosiaalihuollon avopalveluissa konkursseja on 

tapahtunut huomattavasti vähemmän kuin muilla alatoimialoilla. Suurimmat 

muutokset konkursseissa ovat olleet terveys- ja hammaslääkäripalveluissa. 

Konkurssien määrä näyttää kuitenkin vähentyneen vuonna 2019. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö, 2020)  
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Kuva 18. Sote-palvelualan yritysten vireille laitetut konkurssit vuodesta 2017 

vuoteen 2018. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020) 

 

Vuonna 2018 sote-palvelualan yrityksiä perustettiin yhteensä 1 385. Vastaavasti 

samana vuonna lopettaneita yrityksiä oli yhteensä 717.  Suurin osa aloittaneista 

yrityksistä ovat terveyspalvelualan yrityksiä, joita on myös toimialalla 

lukumääräisesti eniten. Sosiaalihuollon laitospalvelualan yrityksiä on perustettu 

vain muutamia neljännesvuosittain ja sosiaalihuollon avopalvelujakin muutamia 

kymmeniä. Kun tarkastellaan lopettaneita sote-palvelualan yrityksiä, eniten 

lopettaneita on terveyspalvelualan yritysten joukossa. Toiseksi eniten lopettaneita 

yrityksiä on sosiaalihuollon avopalvelualan yritysten joukossa. Sote-palvelualan 

yritysten toimipaikat ovat myös lisääntyneet valtaosalla alueista, lukuun ottamatta 

Kainuuta -4, Etelä-Karjalaa -5, Kymenlaaksoa -2 ja Kanta-Hämettä -1. 

Kasvukeskuksissa alan yritysten toimipaikat ovat lisääntyneet kymmenillä, kuten 

esim. Uusimaalla +78, Pirkanmaalla +25, Pohjois-Pohjanmaalla +36, toisaalta 

Varsinais-Suomessa vain +7:llä. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020) 

 

Suomen nykyisen hallituksen on määrä valmistella sote-uudistus. Osana sote-

uudistusta ovat palvelusetelit, jossa palvelun käyttäjälle voidaan antaa palveluseteli, 

jolla kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä 
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yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun 

setelin arvoon. (Eduskunta, 2020) Palveluseteleitä käytetään usein asiakasjonojen 

purkuun sekä hallinnollisen taakan keventämiseen. Markkinoiden toimivuuden 

näkökulmasta on tärkeää, että palveluseteli tarjoaa mahdollisuuden myös pienille 

yrityksille. Palveluseteli on tarjonnut sote- ja varhaiskasvatusalan yrityksille 

kasvumahdollisuuksia. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020)  

 

Yhtenä osana sote-uudistusta ovat myös kuntien toteuttamat sote-palvelujen 

kokonaisulkoistukset. Hyvinvointialan liiton selvityksen mukaan 19 kuntaa oli 

ulkoistanut kokonaan sote-palvelunsa yksityiselle palveluntuottajalle vuoden 2018 

alussa. Ulkoistetulla tehtävällä tarkoitetaan tilannetta, jossa kunta ei täytä virkoja 

itse vaan ulkoistaa lääkärin tehtävät tai palveluntuottamisen yksityiselle yritykselle 

tai ammatinharjoittajalle. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020) Pääministeri Sanna 

Marinin ja Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan laajat ulkoistukset 

eivät kuitenkaan turvaa perusoikeuksien toteutumista (Eduskunta, 2020). 

 

Nykyisen hallituksen sote-uudistuksen linjaukset koskien palveluseteliä ja 

kokonaisulkoistuksia vaikuttavat positiiviselta tutkimusyrityksen näkökulmasta 

katsottuna. Erityisesti nykyisen hallituksen negatiivinen suhtautuminen 

kokonaisulkoistuksiin on tutkimusyrityksen kannalta positiivista, koska yritys ei 

pysty osallistumaan pienen kokonsa vuoksi suuriin kokonaisulkoistuksiin, joten 

pienemmät kilpailutukset ovat ehdottoman tärkeitä yrityksen jatkoa ajatellen. 

 

6.2 Yrittäjän haastattelu 

 

Kerrotko alkuun hieman itsestäsi? 

 

”Olen 35-vuotias, koulutukseltani hallintotieteiden maisteri, sosionomi sekä 

nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja. Ennen yrittäjyyttä tein 15-vuotisen työuran 

julkisella ja yksityisellä sektorilla. Työskentelin pääasiassa sosiaalipalveluissa, 

mutta sain hieman työkemusta myös taloushallinnon ja tutkimuksen tehtäväkentiltä. 
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Aloitin sivutoimisena yrittäjänä vuonna 2013 ja siirryin kokopäiväiseksi yrittäjäksi 

vuonna 2017.” 

 

Millainen olet yrittäjänä? 

 

”Yrittäjänä olen kunnianhimoinen ja asetan tavoitteet jatkuvasti todella korkealle 

ja se saa myös minut pyrkimään entistä lujemmin asettamiini tavoitteisiin. 

Työntekijöitä ja yhteistyöyrittäjiä kohtaan pyrin olemaan aina reilu ja avoin sekä 

maksamaan alamme parhaan korvauksen tehdyistä työsuoritteista.” 

 

Miksi ryhdyit yrittäjäksi? 

 

”Minulla on aina ollut sisäistä yrittäjyyttä ja yrittäjäksi ryhtyminen oli 

pidempiaikainen haave sekä vuosien suunnittelun lopputulos. Julkisella sektorilla 

työskennellessäni pääsin näkemään kuntien tarpeita sosiaali- ja terveyspalveluille 

sekä havainnoimaan ostajan roolissa silloisten ostopalvelujen vahvuuksia ja 

heikkouksia. Sain myös hyvän kontaktiverkoston julkisen- ja yksityisen sektorin 

toimijoihin. Tästä syystä kokopäiväiseksi yrittäjäksi ryhtyminen sosiaali- ja 

terveysalalle sekä hyvän palvelukonseptin luominen oli luontevaa. Nautin uusien 

asioiden visioimisesta ja yrityksen kehittämisestä.” 

 

Kumpi sinua motivoi enemmän, kun pohdit yrittäjäksi lähtemistä, hyvän 

palvelukonseptin luominen vai taloudelliset tavoitteet? Vai jokin muu, mikä? 

 

”Kun olin ostajan roolissa ymmärsin, että pystyisin tekemään asiat paremmin, kuin 

suurin osa meidän palveluntuottajista. Se motivoi minua ensimmäisenä. Toinen 

asia mikä motivoi oli itsenäisyys, se että pystyi vaikuttamaan omaan ja omien 

työntekijöiden tekemiseen. Olen aina kunnallisella puolella vieroksunut turhan 

jäykkää ja byrokraattista tekemistä. Kolmas asia oli raha. Työntekijänä omaan 

palkkaan pystyy vaikuttamaan rajallisesti, mutta yrittäjänä kaikki on itsestä 

kiinni.” 
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Kerro hieman yrityksestä? 

 

”Yritys on perustettu alkuvuodesta 2017. Yritys tuottaa sosiaali-, terveys- ja 

koulutuspalveluita. Yrityksellä on tällä hetkellä kilpailutusten kautta hankittuna 

sopimusasiakkuus 15 kunnan kanssa ja vuoden 2020 loppuun mennessä noin 30 

kunnan kanssa. Yrityksen päätoimiala on sosiaalihuollon avopalvelut, joita 

toteutetaan kunnan tilauksesta heidän asiakkailleen. Yrityksellä on tällä hetkellä 

kaksi tytäryhtiötä ja yrityksillä kaiken kaikkiaan noin 35 koko- ja osa-aikaista 

työntekijää. Vuonna 2019 yrityksellä oli vain yksi tytäryhtiö ja sinä vuonna 

liikevaihtoa oli vajaa 400 000 euroa ja tänä vuonna liikevaihto tulee olemaan 

yhteensä noin 800 000–1 000 000 euroa riippuen Covid-19 pandemian 

vaikutuksesta liiketoimintaan” 

 

Miksi olet perustanut tytäryhtiöitä? 

 

”Yrityksen strategia on osallistua kaupunkien ja kuntien kilpailutuksiin eri puolilla 

Suomea ja perustaa sinne tytäryhtiöitä, missä kilpailutukset sujuvat hyvin. Olen 

ajatellut, että tämä on nopein ja helpoin tapa laajentua uusille markkinoille. Olen 

myös miettinyt vetäjän palkkaamista uusille alueille, mutta tämän hetkisellä 

kassatilanteella se ei olisi helppoa tai edes mahdollista. Olen myös miettinyt, että 

palkatun vetäjän löytäminen kenellä on yrittäjämäinen asenne, on varmasti vaikea 

löytää. Pidämme kuitenkin kaikki kortit avoimena tulevaisuudessa.” 

 

Missä päin tytäryhtiöt sijaitsevat ja tuottavatko kaikki samoja palveluita? 

 

”Molemmat toimii Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueella. Toinen 

pääkaupunkiseudun firmoista keskittyy ikäihmisten koti- ja hoivapalveluihin ja 

toinen tuottaa pääasiassa lapsiperheiden avopalveluita, riippuen hieman siitä 

miten kilpailutukset ovat kyseisellä alueella menneet” 

 

Miten omistus on jakautunut tytäryhtiöissä? 
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”Emoyhtiö omistaa tytäryhtiöstä suurimman osan ja yrittäjä saa pienemmän osan 

käytännössä ilmaiseksi tytäryhtiöstä. Näin pystymme madaltamaan kynnystä 

yrittäjäksi ryhtymiselle.” 

 

Mitä tarkoittaa käytännössä ilmaiseksi? 

 

”Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjä maksaa vain oman osuutensa osakepääomasta. 

Yritykset on perustettu vain nimellisellä osakepääomalla. Yrityksen asiakassaanti 

on turvattu jo aloitusvaiheessa ja emoyhtiö pystyy hieman tarvittaessa 

rahoittamaan toimintaa alussa. Olemme miettineet tämän olevan hyvä ratkaisu, 

koska saamme motivoituneen henkilön kasvattamaan yrityksen toimintaa. Yrittäjän 

toimeentulo on myös osittain kiinni yrityksen kannattavuudesta.” 

 

Mitkä ovat yrityksen kilpailuedut? 

 

”Yrittäjällä ja työntekijöillä on erittäin vankka työkokemus ja koulutus tuotettavista 

palveluista. Mediaani työkokemus tuotettavista palveluista henkilökunnalla on yli 

20 vuotta. Yrityksellä on tällä hetkellä noin 35 työntekijää, joten suurempiin 

kilpailijoihin nähden yritys on vielä melko pieni ja ketterä. Pystymme joustavasti 

mukautumaan asiakkaiden tarpeisiin. Yrittäjä ja osa työntekijöistä on aiemmin 

työskennellyt kuntien palveluksessa tilaamassa vastaavia palveluita yksityisiltä 

palveluntuottajilta, joten yrityksellämme on hyvä käsitys siitä, mitä tilaaja odottaa 

palveluiltamme.  

 

Asiakkaiden suuntaan pyrin saamaan toimintamme läpinäkyväksi ja helposti 

lähestyttäväksi. Tästä syystä koen, että olemme saaneet rakennettua parhaan 

työtiimin sekä vaikuttavimman palvelukonseptin alallemme. Haluan 

mahdollisimman monet sitoutuneet työntekijät osakkaiksi yritykseemme.” 

 

Miksi tavoittelet kasvua ja minkälaiset kasvutavoitteet yrityksellänne on seuraaville 

vuosille? 
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”Yksi syy on se, että yritys ei ole vielä kannattava, mutta kun yritystä kasvetaan ja 

saadaan kuluja skaalattua, niin nähdäkseni tänä vuonna olemme ensimmäistä 

kertaa plussan puolella. Toinen syy on se, että aina kun ryhdyn johonkin, niin 

ryhdyn siihen täysillä. Kilpailuhenkisenä ihmisenä haluan kasvattaa yrityksestä 

niin suuren kuin pystyn. Isompana yrityksenä tästä kaikesta vaivasta on mahdollista 

saada myös rahallinen korvaus, jos yritys ostettaisiin pois. 

 

Yrityksen tavoitteena on vuoden 2021 liikevaihto yksi ja puoli miljoonaa euroa ja 

käyttökate 2.5 %, vuoden 2025 liikevaihto viisi miljoonaa euroa ja käyttökate 5 %, 

ja vuoden 2030 liikevaihto kymmenen miljoonaa euroa ja käyttökate 7.5 %.” 

 

Millaisilla keinoilla yrityksen kasvu on ajateltu tapahtuvan? 

 

”Yrityksen tavoitteena on kasvattaa asiakaskuntien lukumäärää osallistumalla 

kilpailutuksiin ja sillä tavalla laajentua koko Suomeen seuraavan viiden vuoden 

aikana. Tavoitteena on, että yritys saisi myös jatkossa rekrytoitua kokenutta ja 

osaavaa henkilökuntaa ja erottuisi siksi edukseen kilpailijoista myös jatkossa. 

Olemme myös kiinnostuneita yritysostoista tulevaisuudessa” 

 

Miten yritysostot tapahtuisivat? 

 

”Luultavasti osakevaihdoilla tai jonkin näköinen yhteenliittymä ostettavan 

yrityksen kanssa. Toki kun yrityksen taloudellinen tilanne paranee, on myös 

käteinen ja velkaraha mahdollinen vaihtoehto. Yritysostot eivät kuitenkaan ole 

keskiössä tämän yrityksen kasvutarinassa.” 

 

Miten rekrytointi tapahtuu? 

 

”Tällä hetkellä rekrytointi on tapahtunut n. 90 % suositusten perusteella. Tällä 

tavalla olemme pystyneet pitämään korkean tason työntekijöissä, koska oma 

luotettu työntekijämme on antanut suosituksen. Olemme myös rekrytoineet TE-

palveluiden kautta ja siitäkin meillä on ihan positiiviset kokemukset. Tosin TE-
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palveluiden kautta tapahtuva rekrytointi on huomattavasti työläämpää ja 

hitaampaa. Suositusten määrä meidän työntekijöiltä kuitenkin vähenee kokoajan, 

joten meidän on pakko siirtyä rekrytoimaan enemmän henkilöitä ilman suosituksia, 

jos haluamme pysyä kasvutavoitteissa.” 

 

Millainen on yrityksen operatiivinen johto tällä hetkellä ja millaisena näet sen 

tulevaisuudessa? 

 

”Yrityksen operatiivinen johto on tällä hetkellä yrittäjä itse sekä muutama 

alueyrittäjä. Muita johtajia ei ole pystytty toistaiseksi taloudelliset reunaehdot 

huomioiden palkkaamaan. Olemme miettineet ensimmäisen alueyrittäjämme 

osakkeiden vaihtamista emoyhtiön osakkeisiin, jolloin hänestä saataisiin lisää 

hartioita yhtiön johtoon. Samalla saataisiin lisää avaintyöntekijöitä mukaan 

tytäryhtiön omistajiksi.” 

 

Ketä yrityksen hallitukseen kuuluu ja onko yrityksellä aktiivista 

hallitustyöskentelyä? 

 

”Yrityksen hallitukseen kuuluu yrittäjä ja yrittäjän perheenjäseniä. Ammattimaista 

hallitustyöskentelyä on pohdittu ja tavoitteena vahvistaa hallituksen kokoonpanoa 

hallitusammattilaisilla lähitulevaisuudessa.” 

 

Tukeeko yrityksen strategia yrityksen tavoitteita? 

 

”Tämä on yksi syy siitä, miksi tämä diplomityö tilattiin. Tällä hetkellä yrityksen 

tavoitteet ja strategia on ollut pääsääntöisesti minun päässäni. Tavoitteena on 

saada ajatuksia paperille ja lähteä luomaan strategiaa ja ottamaan oikeita 

askeleita kohti tavoitteita.” 
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7 TUTKIMUSYRITYKSEN ANALYSOINTI 

 

7.1 Kasvunäkökulma 

 

Tutkimusyritys on kasvanut voimakkaasti ensimmäisten vuosien aikana. Yrityksen 

liikevaihto ensimmäisenä toimintavuotena 2017 oli 74 000 euroa ja tilikauden tulos 

3 000 euroa. Ensimmäisenä vuonna yrityksessä toimi perustajan lisäksi ainoastaan 

kaksi osa-aikaista työntekijää. Seuraavana vuonna 2018 yrityksen liikevaihto oli jo 

182 000 euroa, jolloin kasvua tuli 146 prosenttia ja tilikauden tulos oli -7 000 euroa. 

Tällöin yrityksen palveluksessa oli yksi kokoaikainen ja kolme osa-aikaista 

työntekijää. Vuonna 2019 yrityksen liikevaihto nousi 390 000 euroon, jolloin 

kasvua edellisvuoteen tuli yhteensä 114 prosenttia ja tilikauden tulos oli -30 000 

euroa. Tämän vuoden aikana yrityksen palveluksessa oli yhteensä viisi kokoaikaista 

ja kymmenen osa-aikaista työntekijää. Yrityksen perustajan arvion mukaan vuoden 

2020 liikevaihto tulee olemaan noin 800 000–1 000 000 euron välillä, riippuen 

Covid-19 pandemian vaikutuksista. Arvio kyseisen tilikauden tuloksesta on 0 

euroa. Tällöin kasvua vuodesta 2019 vuoteen 2020 tulisi noin 105-156 prosenttia. 

Yrityksen palkkalistoilla on tällä hetkellä seitsemän kokoaikaista ja 28 osa-aikaista 

työntekijää. Suuri osa-aikaisten työntekijöiden määrän kasvu johtuu uudesta 

tytäryhtiöstä, jonka palkkalistoilla on paljon uusia osa-aikaisia työntekijöitä.   

 

Liikevaihdon kasvu (Shirokova ym., 2014 s. 195) ja työntekijöiden määrän muutos 

(North ja Smallbone, 1993 s. 17-19) osoittavat, että yritys kasvaa. Kasvavalla 

yrityksellä on kaksinkertainen todennäköisyys selviytyä ei-kasvavaan verrattuna ja 

todennäköisyyttä selviytymiseen nostaa se, mitä aikaisemmassa vaiheessa 

yrityksen kasvu tapahtuu (Phillips ja Kirchhoff, 1989 s. 65-74). Kasvu on yleensä 

myös kriittinen edellytys yrityksen pitkäjänteisyydelle (Storey, 1994 s. 158). Tästä 

syystä tutkimusyrityksellä onkin paremmat todennäköisyydet selviytyä, koska 

yritys on todistettavasti kasvanut viimeisten vuosien aikana. Voimakas kasvu 

heikentää yrityksen kannattavuutta väliaikaisesti lyhyellä tähtäimellä, mutta 

kasvattaa sitä pitkällä tähtäimellä (Pasanen, 2007 s. 319-320). Tämä tukee myös 

perustajan arviota siitä, että yrityksen kannattavuuden käänne on tapahtumassa 
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vuonna 2020, kun yrityksen kulut skaalautuvat useammalle henkilölle yrityksen 

kasvaessa. 

 

Kasvuun vaikuttavia tekijöitä on paljon ja niitä ovat mm. yrittäjän kasvuorientaatio, 

yrittäjän tausta ja koulutus, jaettu omistajuus ja omistajien ikä, pääsy resursseihin, 

kyky tunnistaa markkinarakoja ja esitellä uusia tuotteita. Kasvu on myös 

välttämätön edellytys liiketaloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen (Pasanen, 

2007 s. 319-320). Haastattelun ja liiketaloudellisten tavoitteiden pohjalta kävi 

selvästi ilmi, että yrittäjän kasvuhalukkuus on suuri. Hänen motiivinsa kasvulle 

ovat yrityksen uskottavuuden kasvattaminen, itsensä ylittäminen, yrityksen 

saaminen voitolliseksi ja valuaation kasvattaminen. Omistajia emo- ja 

tytäryhtiöissä on yhteensä neljä, joiden yhteenlaskettu keski-ikä on noin 35 vuotta. 

Yrityksen perustaja on yliopistosta valmistunut hallintotieteiden maisteri. Myös 

muut yrityksen omistajat ovat suorittaneet vähintään AMK-tasoisen tutkinnon.  

 

Yrityksen perustamisen taustalla on markkinaraon tunnistaminen ja kilpailukentän 

tunteminen hyvin, koska yrittäjä on itse toiminut pitkään samalla alalla ostamassa 

niitä palveluita, mitä hän nyt itse tuottaa. Yrittäjän vahvuutena voidaan pitää hänen 

markkinointihenkisyyttään, luovaa visiointikykyään ja uusien asioiden, sekä uusien 

mahdollisuuksien tunnistamista ja kehittämistä. Yrittäjän heikkouksina voidaan 

pitää rekrytoinnin epäonnistumista tietyillä uusilla maantieteellisillä alueilla, joihin 

yritys on laajentanut toimintaansa sekä tehtävien delegoimisen epäonnistumista jo 

olemassa oleville työntekijöille/alueyrittäjille. Tästä syystä yrittäjä joutuu tekemään 

suorittavaa työtä asiakasrajapinnassa, mutta toisaalta samanaikaisesti hoitamaan 

muun muassa henkilöstöjohtamista ja myyntityötä. Tästä syystä keskittyminen 

yrityksen kasvattamiseen ja strategisiin tavoitteisiin ei ole optimaalista. 

 

Yrityksen liiketaloudelliset tavoitteet ovat kovat, sillä vuodelle 2021 tavoitteena on 

kasvattaa liikevaihto yhteen ja puoleen miljoonaan euroon ja käyttökate 2,5 

prosenttiin, vuodelle 2025 liikevaihdon tavoite on viisi miljoonaa euroa ja 

käyttökate 5 prosenttia, kun taas vuodelle 2030 liikevaihdon tavoite on jo 

kymmenen miljoonaa euroa ja käyttökate 7,5 prosenttia. Mikäli vuoden 2020 
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lopullinen liikevaihto olisi 900 000 euroa, tämä tarkoittaisi noin 31 prosentin 

vuotuista kasvua, jotta päästäisiin vuoden 2030 liikevaihdon tavoitteisiin. 

Kasvuvauhti on pienempi, kuin mitä yritys on tähän mennessä kasvanut, mutta 

yrityksen ollessa vielä pieni, korkea prosentuaalinen liikevaihdollinen kasvu on 

helpompi saavuttaa. 

 

Uskoakseni yrityksen on helpompi saavuttaa vuoden 2030 kymmenen miljoonan 

euron liikevaihto, kuin 7,5 prosentin käyttökatetavoite kyseisenä vuonna. Yritys 

laajenee tällä hetkellä tasaisesti ympäri Suomea ja yrittäjällä näyttää olevan kykyä 

laajentaa yritystä tuottamaan myös uusia palveluita. Mielestäni kohdeyrityksen 

kannattaa kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota yrityksen kannattavuuteen. 

Kuvassa 19 on esitetty sote-palvelualan yritysten mediaani kannattavuuslukuja. 

Tutkimusyrityksen tuottaessa lähinnä sosiaalihuollon avopalveluita, missä yritysten 

mediaani käyttökate on vain 5 prosenttia, kuvastaa hyvin, kuinka pieni katteista 

liiketoimintaa avopalveluiden tuottaminen on. Mikäli tutkimusyritys haluaa 

saavuttaa paremman kannattavuuden, on yrityksen strategiassa syytä miettiä 

levittäytymistä myös muille sote-aloille, missä yritysten mediaani kannattavuus on 

huomattavasti suurempaa.  

 

 

Kuva 19. Sote-palvelualan yritysten mediaani kannattavuuslukuja. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö, 2020) 

 



59 

 

 

 

7.2 Elinkaarinäkökulma 

 

Tutkimusyrityksen elinkaari on vasta alkutaipaleella. Kuten Garnsey kuvailee, 

alussa kaikki on kiinni yrittäjästä, mikä pitää paikkaansa myös tutkimusyrityksen 

kohdalla. Yrittäjä on tunnistanut mahdollisuuden ja päättänyt ryhtyä toimeen, hän 

on päättänyt ottaa käyttöön saatavilla olevat resurssit, hän on alkuvaiheen 

voimavara, hänen tavoitteensa määrittelevät yrityksen kasvun ja yrityksen 

menestys on täysin riippuvainen hänen innoituksestaan ja kyvystä rohkaista 

joukkoa eteenpäin. (Garnsey, 1998, s. 531-552) 

 

 

Kuva 20. Yrityksen varhaisen kasvun vaiheet. (Garnsey, 1998, s. 548) 
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Tutkimusyritys on kohta kolmen vuoden ikäinen, joten ensimmäiset vaiheet alkavat 

olla jo takanapäin. Yrittäjä on ottanut saatavilla olevat resurssit käyttöön kuten 

oman osaamisen ja riskirahoitusta. Yrittäjä on mobilisoinut olemassa olevat 

resurssit käyttöön, mutta on edelleen osittain riippuvainen tulonsiirroista, koska 

resurssit eivät tuota vielä tarpeeksi. Garnsey kuvailee yrityksen alkuvaiheen 

elinkaarta kuvan 20 mukaisesti ja tutkimusyritys on tällä hetkellä kuvaan 

merkityssä paikassa seuraavan vaiheen kynnyksellä, jossa uudet resurssit 

vapautetaan kasvuun ja yrityksestä tulee kannattava. Greiner painottaa yrityksiä 

katsomaan heidän sisäisiä rakenteitaan, koska monet vihjeet menestykseen löytyvät 

yritysten sisäisistä rakenteista. Hänen mukaansa organisaatioiden käytäntöjä tulee 

ylläpitää, sillä muuten siitä seuraa johtamisongelmia.  

 

Greinerin kuva 21 kuvastaa organisaation kehitystä hitaasti ja nopeasti kasvavilla 

toimialoilla (Greiner, 1997, s. 397-400). Tutkimusyrityksen toimiala kasvaa n. 7,1 

prosenttia vuodessa, joten sitä voisi kuvailla keskitason toimialakasvuksi. 

Tutkimusyritys kuitenkin kasvaa markkinaansa merkittävästi nopeammin, joten 

kuvassa esitetyt kriisit voivat tulla nopeammin.  
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Kuva 21. Malli organisaation kehityksestä. (Greiner, 1997, s. 399) 

 

Greinerilla on malli, jossa on viisi kasvun vaihetta, joiden läpi kasvava yritys kulkee 

ja joille kaikille on oma johtamistyyli. Johtamistyyliä tulee vaihtaa työntekijöiden 

lukumäärän ja myynnin kasvaessa, kun yrityksen koko vaikeuttaa koordinoimista 

ja viestintää, sekä johtamishierarkia moninkertaistuu. On tärkeää huomata, että 

jokainen vaihe on seurausta edellisestä vaiheesta ja syy seuraavalle vaiheelle. 

Kriisistä selviäjät nauttivat yleensä neljän vuoden jatkuvasta kasvusta. (Greiner, 

1997, s. 400-402) 

 

Tutkimusyritys on jo käynyt läpi ensimmäisen evoluutiovaiheen eli 

luovuusvaiheen, missä yrittäjän kaikki energia meni palvelun myyntiin, missä 

viestintä oli epävirallista, missä yrittäjän pitkät työpäivät palkittiin vaatimattomilla 

palkoilla, missä toimintojen hallinta oli reaktiivista ja missä suurin osa ajasta meni 
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niin sanotusti ”tulipalojen sammutteluun”. Kuvan 22 organisaatiokaavio kuvastaa 

tutkimusyrityksen alkuvaiheen tilannetta, missä yrittäjä teki kaiken ja on kaikkien 

työntekijöiden esimies. 

 

 

Kuva 22. Tutkimusyrityksen alkuvaiheen organisaatio. 

 

Ensimmäisen evoluutiovaiheen jälkeen tuli ensimmäinen kriisi eli johtajuuskriisi, 

joka myös kuvastaa hyvin tutkimusyrityksen läpikäymiä vaiheita. Työllisten 

kasvava määrä pakotti muodollisempaan viestintään, minkä seurauksena otettiin 

viikoittaiset Teams-palaverit käyttöön. Työntekijöille keksittiin motivoiva 

palkkausmalli, missä työntekijöillä on kuukausipalkan sijaista mahdollista valita 

urakkapalkkatyylinen palkkausmalli. Yrityksen perustaja ylikuormittui 

lisääntyvästä hallinnosta, minkä seurauksena yrittäjä palkkasi yritykseen 

työntekijän hoitamaan pelkästään hallinnollista työtä. Yrittäjä oli myös pohtinut 

yrityksen osakkaiden kanssa, kuka olisi sopiva johtaja yritykselle, minkä johdosta 

he ovat tulleet siihen lopputulokseen, että yrittäjä itse on tällä hetkellä vielä paras 

henkilö tähän tehtävään. Yrittäjä olisi jopa itse halunnut siirtyä syrjään 

operatiivisesta johtamisesta, mikä on yleensä poikkeuksellista. Tässä tuli kuitenkin 

myös taloudelliset rajoitteet vastaan, sillä yrityksellä ei tällä hetkellä ole varaa 

palkata uutta johtajaa. Tämän lisäksi yrittäjä hankki lisäpääomaa turvaamaan 

yrityksen kassatilannetta. 

 

Tutkimusyritys on tällä hetkellä toisessa vaiheessa, joka on merkattu kuvaan 23. 

Tyypilliset toisen evoluutiovaiheen piirteet kuvastavat tutkimusyrityksen nykyistä 

tilannetta osittain. Niitä ovat mm. kestävä kasvu, organisaatiorakenteen 

eriytyminen, työtehtävissä erikoistuminen, kannustimet, budjettien ja 

työstandardien muodostuminen, viestinnän muuttuminen persoonattomaksi 

Yrittäjä

Työntekijä Työntekijä
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hierarkian kasvaessa, sekä alemman tason esimiehien kohteleminen ennemmin 

asiantuntijoina kuin itsenäisinä johtajina. (Greiner, 1997, s. 403-404)  

 

 

Kuva 23. Viisi kasvun vaihetta. (Greiner, 1997, s. 402) 

 

Tutkimusyrityksen organisaatiokaavio ei kuitenkaan kuvasta tyypillistä kyseisen 

vaiheen organisaatiota, mikä johtuu yhtiön tytäryhtiöistä. Tutkimusyrityksen 

organisaatiokaavio on esitetty kuvassa 24, mihin on tullut osaksi kaksi tytäryhtiötä 

ja hallinnollisista töistä vastaava henkilö. Yrittäjä on kuitenkin edelleen 

käytännössä synonyymi koko yritykselle ja hänen vastuullaan on joitain 

tytäryhtiöiden tehtäviä, kuten kilpailutuksiin osallistuminen ja osittain myös 

johtaminen.  
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Kuva 24. Tutkimusyrityksen vuoden 2020 organisaatiokaavio. 

 

Tutkimusyritys on selviytynyt ensimmäisistä vuosista ja päässyt kilpailutuksista 

läpi monessa kunnassa. Tällä hetkellä yrityksellä on menossa vakaa ja kestävällä 

pohjalla oleva kasvun vaihe. Organisaatioon on tullut jo pieniä muutoksia uuden 

hallintotyöntekijän tulon myötä ja tällä hetkellä on myös menossa neuvotteluita 

mahdollisista uusista osakkaista, joilla tulisi olemaan vaikutusta yhtiön 

organisaatioon. Yhtiön kasvaessa sen toiminta ja työtavat ovat standardoituneet. 

Yhtiö on tällä hetkellä toisessa vaiheessa, joten tuleva kriisi eli autonomian kriisi 

vasta edessäpäin.  

 

Autonomian kriisissä on tyypillistä, että uudet johtamismenetelmät eivät enää 

toimi, kun kontrolloidaan isompaa organisaatiota. Alemman tason johtajat tuntevat 

epäoikeudenmukaisuutta, koska tässä kohtaan he hallitsevat operatiiviset asiat 

paremmin kuin ylin johto. Tästä syntyy seuraava kriisi, kun alemman tason johtajat 

vaativat suurempaa autonomiaa. Autonomian kriisi ratkaistaan delegoinnilla, jossa 

ylin johto luovuttaa vastuutaan alemmille johtajille. Siirtymä ei ole kuitenkaan 

helppo, sillä ylimmän johdon on vaikea luovuttaa valtaa ja alimman johdon on 

vaikea tehdä päätöksiä, kun he eivät ole siihen tottuneet. (Greiner, 1997, s. 404) 

 

Yrittäjä

Tytäryhtiön vetäjä

Työntekijä Työntekijä

Tytäryhtiön vetäjä

Työntekijä Työntekijä

Hallintotyöntekijä
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7.3 Strategianäkökulma 

 

Tutkimusyrityksellä on useita vaihtoehtoja yrityksen kasvutavoitteiden 

saavuttamiseksi. Pasanen (2007) esitteli neljä erilaista kasvustrategiaa, joilla yritys 

voi kasvaa. Tutkimusyritys voi kasvaa orgaanisesti laajentumalla muualle Suomeen 

ja kasvaa isommaksi nykyisillä markkina-alueilla, se voi kasvaa tekemällä 

yritysostoja, se voi kasvaa solmimalla strategisia liittoumia muiden yritysten 

kanssa, sekä perustamalla yhteisyrityksiä. Viitala ja Jylhä (2014) esittelivät 

Ansoffin tuote- ja markkinastrategian ja niihin peilaten tutkimusyritys voi myydä 

nykyisiä palveluitaan nykyisillä markkinoilla, nykyisiä palveluita uusilla 

markkinoilla, uusia palveluita nykyisillä markkinoilla ja uusia palveluita uusilla 

markkinoilla.  

 

Wiklundin (1998) mukaan nopeasti kasvavien yritysten strategia on joustava ja 

muutosorientoitunut, sekä ne ovat tietoisia uusista markkinoista ja 

mahdollisuuksista. Tämän lisäksi hän nosti esille toisen strategisen näkökohdan, 

kasvun tytäryhtiöiden kautta. (Wiklund, 1998, s. 128-138) Hän painotti, jotta 

tutkimusyritys voi saavuttaa korkean suorituskyvyn, yrityksen johdon tulee valita 

sopiva strategia vallitsevaan ympäristöön. Vallitseva ympäristö ja sen muutokset 

eivät ole vain uhka, vaan myös mahdollisuus. Yrityksellä on oltava resurssit 

mahdollisuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. (Wiklund, 1998, s. 26-39) 

Mintzberin ja Watersin (1982) mukaan strateginen uudelleen suuntautuminen voi 

tapahtua todella harvoin, joten on tärkeää olla kiinnostunut myös liiketoiminnan 

päivittäisistä asioista, koska tämä tieto voi ruokkia yrittäjän visiota (Mintzber ja 

Waters, 1982, s. 494-495). 

 

Tällä hetkellä yritys on kasvanut orgaanisesti sekä perustamalla kaksi tytäryhtiötä. 

Vuodesta 2017 vuoteen 2018 kasvua tuli 146 prosenttia ja vuodesta 2018 vuoteen 

2019 114 prosenttia. Tämä kasvu saavutettiin orgaanisella kasvulla. Vuonna 2019 

yritys perusti yhden tytäryhtiön, jota siirtyi johtamaan yrityksen pitkäaikaisin 

työntekijä. Tämän tytäryhtiön liiketoiminta tuli suoraan emoyhtiöstä, ja sen 

perustamisen syynä oli saada vapautettua yrityksen perustajalle resursseja yrityksen 
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kasvattamiseen muualla sekä sitouttaa työntekijä yritykseen. Resurssien 

vapautumisen näkökulmasta suunnitelma ei ole kuitenkaan onnistunut, koska 

johtamisvastuu ja päätöksenteko jäivät edelleen yrityksen perustajalle uuden 

yrittäjän joutuessa käyttämään aikaansa pääasiassa asiakasrajapinnassa 

toimimiseen ja pääoman kerryttämiseen kassaan. Vuonna 2020 tutkimusyritys 

perusti toisen tytäryhtiön, johon sulautui pienemmän yrityksen liiketoiminta. 

Tämän yhteisyrityksen liiketoiminta on tutkimusyritykselle uusi sote-palvelualan 

alalaji. Uusi yhteisyritys on kasvanut voimakkaasi ja sen liikevaihdon osuus koko 

emoyhtiön liikevaihdosta tulee olemaan vuonna 2020 noin 40-50 prosenttia. 

 

Klassisen kasvumatriisimallin tuote- ja markkinastrategian mukaan tutkimusyritys 

on tällä hetkellä valinnut nykyiset palvelut uusilla markkinoilla. Yritys laajentuu 

Suomessa uusien kilpailutuksien myötä uusille markkinoille ja siihen perustuu 

suurin osa kasvusta, mitä yrityksessä tällä hetkellä tapahtuu. Palvelut tulevat 

tulevaisuudessa laajentumaan yritysostoilla tai yhteisyrityksiä perustamalla. 

 

7.4 Motivaationäkökulma 

 

Psykologisessa teoriassa motivaatio on yhdessä kognitiivisten kykyjen ja 

ympäristön kanssa tärkeitä määritettäessä sekä toiminnan suuntaa, pysyvyyttä, 

toiminnan intensiteettiä, että suorituskyvyn tasoa. Työtehtävät, kuten esim. 

yrityksen kasvattaminen ovat riippuvaisia yksilön motivaatiosta. Työmotivaatiossa 

on monta näkökulmaa. Työmotivaatiota lisäävät mm. tehtävän monimuotoisuus, -

merkitys, -autonomia ja tehtävästä saatu palaute, työntekijän itsemääräämiskyvyn 

parantaminen, asiantuntemuksen stimuloiminen ja pätevyyden tunteen lisääminen 

positiivisen palautteen kautta, sekä palkka ja tavoitteiden asettaminen. Motivaatio 

auttaa ymmärtämään, miksi ihmiset toimivat kuten he toimivat. (Wiklund, 1998, s. 

40-48) 

 

Young professional attraction index -tutkimuksen mukaan nuoret arvostavat eniten 

mielenkiintoisia ja monipuolisia työtehtäviä. Sosiaali-alaa tarkasteltaessa työn 

houkuttelevuus voidaan rakentaa työn merkityksellisyyden varaan. Työn 
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tekemiseen tulee kuitenkin järjestää riittävästi aikaa ja resursseja. Seuraavaksi 

tärkeimpiä olivat yrityksen kulttuuri ja työilmapiiri, palkkaus, kasvu- ja 

kehitysmahdollisuudet työssä ja yrityksen vastuullisuus. Vastuullisuutta ovat mm. 

läpinäkyvyys toiminnassa, viestintä, tasa-arvoinen kohtelu, työolosuhteet ja 

inhimillisyys. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020) 

 

Tutkimusyrityksen perustajan motivaatio on kunnossa. Hänellä on kova halu ja palo 

kasvattaa ja viedä yritystä eteenpäin. Työntekijöiden motivaatiota on pyritty 

parantamaan monin eri tavoin. Yrittäjä pyrkii olemaan kaikissa yrityksen asioissa 

mahdollisimman avoin, tasa-arvoinen ja hän pyrkii luomaan yrityksestä yhteisön, 

jonka työilmapiiri on positiivinen ja jossa on mahdollisimman vähän hierarkiaa. 

Sosiaalialan työ on monimuotoista, ja sillä on suuri merkitys asiakkaiden ja sitä 

kautta myös työntekijöiden elämään. Suurin palkinto työstä tulee siitä, kun tehdyllä 

työllä saadaan autettua vaikeassa tilanteessa olevaa asiakasta. Työn autonomia on 

suuri, koska työ on liikkumista asiakkaalta asiakkaalle itsenäisesti tai työparin 

kanssa. Kohtaamiset asiakkaan kanssa ovat aina uniikkeja, joten työntekijän tulee 

itse miettiä, mikä on paras tapa lähestyä kutakin asiakasta. Yrittäjä on luonut 

työntekijöilleen houkuttelevan palkkausmallin, joka on urakkapalkkaus-tyyppinen 

ratkaisu. Vastaavasti työntekijä voi myös halutessaan valita turvallisemman 

kuukausipalkan.  

 

Yksilön tarpeiden tunnistamisessa olisi kuitenkin vielä parantamisen varaa. Kaikki 

ihmiset ovat erilaisia, joten on tärkeää tunnistaa, mikä motivoi ketäkin. Tavoitteiden 

asettaminen varsinkin uusille työntekijöille on tärkeää, jolloin he tavoitteet 

saavuttaessaan saavat kokea onnistumisen tunnetta. Positiivisen palautteen 

merkitystä ei tule aliarvioida, vaan sitä tulisi jakaa aina kun siihen on tilaisuus.  

 

7.5 Resurssinäkökulma 

 

Resurssinäkökulmassa tarkastellaan yrityksen sisäisiä vahvuuksia, kuten 

taloudellisia-, teknisiä-, fyysisiä-, henkilöstö-, maine- ja organisaation resursseja 

(Wiklund, 1998, s. 24). Yrityksen työntekijöillä on todella pitkä kokemus, joten 
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mm. siitä syystä työn laadusta on tullut paljon positiivista palautetta asiakkailta. 

Yritys on siis varsin lyhyessä ajassa saavuttanut hyvän maineen omalla alallaan. 

Yrityksen osakkailta on mahdollista saada pääomalainaa ja sijoituksia, joten 

pääomaresurssit nykytarpeisiin ovat kunnossa. Yrityksen fyysiset resurssit, jotka 

tässä tapauksessa ovat työskentelylaitteet ja tilat, ovat hyvässä kunnossa. Yrityksen 

toimitila tosin on tällä hetkellä liian vähäisessä käytössä ja siinä yrityksellä olisikin 

parannettavaa, koska suurin osa yrityksen tuottamista palveluista tapahtuu 

asiakkaiden luona eikä toimitiloissa toteutettavia palveluita ole saatu myytyä 

riittävästi.  

 

Yrityksen henkilöstö- ja organisaatioresursseissa on eniten parantamisen varaa, 

sillä yrityksen tämän hetkinen organisaatio on ohut ja perustaja on ollut 

ylikuormittunut jo pidemmän aikaa. Tämän ongelman helpottamiseksi on palkattu 

yksi työntekijä hallintoon, mutta siitä huolimatta johtamisvastuuta pitäisi saada 

jaettua tulevaisuudessa enemmän tytäryhtiöiden vetäjille. Tämän lisäksi olisi hyvä, 

että tytäryhtiöiden vetäjät osallistuisivat myös kilpailutuksien tekemiseen. 

Yrityksellä on käytännössä koko ajan pieni pula työntekijöistä, minkä johdosta 

työtarjouksista joudutaan aina välillä kieltäytymään. Rekrytoiminen on kuitenkin 

osoittautunut haastavaksi, ja yrityksen kasvun kannalta yhdeksi suurimmiksi 

haasteiksi on muodostunut pätevien työntekijöiden löytäminen.  

 

Suomessa työikäisten, eli 15–64-vuotiaiden osuus väestöstä on vähentynyt vuosien 

2010–2018 aikana 122 000 henkilöllä. Vuoteen 2040 mennessä työikäisen väestön 

osuuden ennustetaan vähenevän edelleen 111 000 henkilöllä. Tämän lisäksi 

syntyvyyden laskun johdosta työikäisen väestön määrän odotetaan laskevan vielä 

reilusti entuudestaan. Työvoiman väheneminen haastaakin tulevaisuudessa entistä 

enemmän osaajien saatavuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa haasteet ovat monia 

muita toimialoja vieläkin suuremmat, sillä sote-alalle on arvoitu tarvittavan 15 

vuoden aikana jopa 200 000 uutta osaajaa korvaamaan eläköityvät työntekijät ja 

vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen. Näin suuren työvoiman määrän 

saatavuus on erittäin suuri haaste. Kuvassa 25 on esitetty sosiaalityön 
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erityisasiantuntijoiden työmarkkinatilanteesta, mikä kuvastaa osaltaan sosiaalialan 

työntekijäpulaa. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020)  

 

 

Kuva 25. Arvio sosiaalityön erityisasiantuntijoiden työmarkkinatilanteesta 

vuodesta 2017 vuoteen 2019. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020) 

 

7.6 Johtamisnäkökulma 

 

Coulson-Thomaksen tutkimuksen mukaan asianmukainen hallitustyöskentely voisi 

parantaa yritysten suorituskykyä huomattavasti. Monet yritykset ja yrittäjät 

hyötyisivät objektiivisuudesta, avoimuudesta ja tuoreesta ajattelusta, joita muutama 

ylimääräinen ulkopuolinen hallituksen jäsen voisi tuoda. Oikea hallitus voisi auttaa 

yrittäjiä selviytymään kehityksestä ja vaatimuksista liiketoiminnan kasvaessa. 

Hallitus voisi auttaa erottamaan operatiiviset ongelmat ja pidemmän aikavälin 

tavoitteet, sekä vaatimukset toisistaan. (Coulson-Thomas, 2007, s. 257-259) 

Pasanen (2007) mainitsi kasvun edellytykseksi tehokkaan johtoryhmän 

rakentamisen, kun taas Wiklund (1998) korosti isoa johtoryhmää.  



70 

 

 

 

Tutkimusyrityksen operatiivista johtamista on alusta alkaen hoitanut yrityksen 

perustaja, ja hänen työnsä tueksi on tullut kaksi tytäryhtiön osaomistajaa vuonna 

2019 ja vuonna 2020. Johtaminen on siitäkin huolimatta pääosin vielä yrittäjän 

omilla harteilla ja vastuuta ei ole vielä täysin saatu siirrettyä uusille yrittäjille. 

Yrityksen vielä kasvaessa, pitää johtamiseen saada lisää resursseja. Tämä edellyttää 

myös sitä, että yrityksen perustajan tulee delegoida töitään ja opettaa tiettyjä 

työtehtäviä hänen seuraajalleen. Yrityksessä ei ole virallista johtoryhmää, eikä 

johtamisvastuista ole vielä keskusteltu tarkemmin. Yrityksen hallituksessa on tällä 

hetkellä ainoastaan perheenjäseniä, eikä virallisia hallituksen kokouksia juurikaan 

pidetä.   
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

8.1 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksessa esitettyjä teoreettisia näkökulmia on osittain mahdollista integroida 

yhdeksi malliksi. Ainoastaan elinkaarinäkökulma poikkeaa muista näkökulmista, 

sillä tässä näkökulmassa suurin huolenaihe on se, mitä kasvu tekee ja mitä asioita 

se tuo organisaatioille. Toisin sanoen, siinä kasvun seuraukset ovat suurin 

huolenaihe yrityksille. Muut näkökulmat keskittyvät lähinnä siihen, miksi yritykset 

kasvavat ja toimivat niin hyvin, eli toisin sanoen, mikä tuo kasvua ja suorituskykyä 

organisaatioille. Tästä syystä elinkaarinäkökulma on osittain yhteensopimaton 

kuvassa 26 esitettyyn malliin. (Wiklund, 1998, s. 49) 

 

 

Kuva 26. Suorituskyky ja kasvu katsottuna resurssien, kyvykkyyksien, motivaation, 

ympäristön ja strategian näkökulmasta. (Wiklund, 1998, s. 49) 

 

Wiklundin mallista näkee kasvuun vaikuttavat tekijät ja niiden väliset suhteet. 

Kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja on hyvä ymmärtää mistä asioista yritysten kasvu ja 

suorituskyky koostuu. Myös tutkimusyrityksen strategiaa luodessa on hyvä muistaa 

mitä asioita tulee huomioida, jotta kasvutavoitteisiin on edes teoriassa mahdollista 

päästä. Yrityksen liiketaloudelliset tavoitteet ovat kovat, eikä niitä ole helppo 

saavuttaa. Oikeilla valinnoilla ja suunnitelmalla se on kuitenkin mahdollista. 

 

Tutkimusyritys on jo hyvällä pohjalla, josta onkin hyvä lähteä rakentamaan ja 

viemään yritystä eteenpäin. Yrittäjä on motivoitunut kasvattamaan yritystä, 

yrityksen toimiala on kasvava, mitään kasvumahdollisuuksia ei ole suljettu pois ja 

Resurssit Kyvykkyydet

Motivaatio

Ympäristö

Strategia
Suorituskyky 

& Kasvu
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niihin tartutaan rohkeasti niiden sattuessa eteen, yrityksen henkilöstöresurssit ovat 

laadukkaita, pääomaresurssit ovat ainakin lyhyellä aikavälillä turvattu ja fyysiset 

resurssit ovat hyvät. Puutteitakin löytyy, kuten organisaatio- ja henkilöstöresursseja 

tulisi lisätä, sekä käyttää paremmin, suunnitelmallisuutta tulisi lisätä, johtamisessa 

on kehittämisen varaa ja työntekijöiden motivaation lähteiden tunnistamisessa on 

parantamisen varaa. 

 

Tutkimuksen mukaan yritys on matkalla kohti autonomian kriisiä, missä nykyiset 

johtamismenetelmät eivät enää toimi, kun joukko kasvaa. Kriisi ratkaistaan 

delegoinnilla, mutta ennen delegointia ylimmän johdon on luovuttava vallastaan. 

Tämä prosessi ei tule olemaan kuitenkaan helppo, koska alemmat johtajat eivät ole 

tottuneet tekemään päätöksiä. (Greiner, 1997, s. 404) Tästä syystä suosittelen 

aloittamaan delegoimisen porrastetusta, jotta asiat ehditään sisäistämään, eivätkä 

kaikki uudet asiat tule kerralla. Ennen delegoimisen aloittamista on kuitenkin syytä 

miettiä johtamisvastuut nyt ja millaiset ne ovat tulevaisuudessa. 

 

8.2 Strategiaehdotus 

 

Kasvua tukemaan tulisi yrityksen hallitusta laajentaa ja säännöllisen 

hallitustyöskentelyn aloittamisen valmistelu tulisi aloittaa välittömästi. 

Hallitustyöskentelyllä yritys voi parantaa yrityksen suorituskykyä, jolloin pystytään 

keskittymään yrityksen strategisiin ongelmiin. Valitsemalla yrityksen hallitukseen 

yrityksen ulkopuolisia henkilöitä, pystyvät nämä henkilöt antamaan palautetta ja 

näkemyksiä perustuen heidän omiin kokemuksiinsa. Hallitukseen on mielestäni 

tärkeää valita henkilöitä, joihin voi luottaa ja joilta löytyy osaamista, mitä itseltä ei 

välttämättä löydy. Myös hallitukseen osallistuvien henkilöiden palkitsemisessa 

kannattaa käyttää mielikuvista, sillä tutkimusyrityksellä on vielä tällä hetkellä 

taloudellisia rajoitteita. Ensimmäisinä töinään hallituksen tulisi miettiä seuraavan 

toimitusjohtajan valitsemista. Yrityksen perustaja on osoittanut halukkuutensa 

siirtyä syrjään operatiivisesta johtamisesta, joten seuraajan valitseminen ja 

opettaminen kyseiseen rooliin on syytä aloittaa pian. 
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Yrityksen hallitustoiminnan tueksi ja strategian viemiseksi käytäntöön voisi 

suositella johtoryhmän perustamista, johon voitaisiin nimittää yrityksen 

pitkäaikaisimmat ja parhaat työntekijät. Johtoryhmä auttaisi ratkaisemaan yrityksen 

operatiivisia haasteita ja se sitouttaisi ydintyöntekijöitä yritykseen. Tällöin heillä 

olisi aito mahdollisuus päästä kehittämään yrityksen toimintaa. Johtoryhmän 

tapaamisia voitaisiin järjestää aluksi muutaman kerran vuodessa, jolloin se ei 

juurikaan rasittaisi yrityksen resursseja.  

 

Tutkimusyrityksen kasvutavoitteet ovat kovat ja niihin yltäminen orgaanisella 

kasvulla on epätodennäköistä. Yritys on laajentunut Suomessa kilpailutuksien 

kautta menestyksekkäästi, mutta uusien henkilöiden palkkaaminen kuntiin ja 

kaupunkeihin, missä ei ole ollut valmista verkostoa ja kontakteja, on ollut hankalaa. 

Myös kuvassa 19 esitetyt yritysten mediaani kannattavuuslukemat sosiaalihuollon 

avopalveluista olivat huolestuttavia huomioiden yrityksen liiketaloudelliset 

tavoitteet. Yrityksen voi siis olla hankalaa päästä käyttökate tavoitteisiinsa 

pelkästään sosiaalihuollon avopalveluita tuottamalla.   

 

Yrityksen on tärkeää jatkaa kasvuaan myös epäorgaanisesti. Yritys voisikin 

perustaa esimerkiksi uusia yhteisyrityksiä tai suorittaa yritysostoja. Yritysostoja 

toteutettaessa yrityksen todennäköisin vaihtoehto olisi tehdä osto omilla 

osakkeillaan. Koska yrityksen valuaatio ei ole vielä kovin suuri, voi yritysostot 

viedä merkittävän osuuden yrityksen osakkeista, mistä syystä yritysostokohteet on 

valittava tarkasti. Suosittelen siis, että mahdolliset yritysostokohteet ovat 

strategisesti järkeviä. Strategisesti järkevät ostokohteet ovat joltain muulta kuin 

omalta ydinosaamisalueelta eli muista sosiaali- tai terveysalan palveluista, jolla 

yritys tällä hetkellä itse toimii. Kyseisellä palvelulla tulisi olla kasvupotentiaalia ja 

suuremmat katteet. Lisäksi olisi myös tärkeää, että yritysostolla saataisiin sellaista 

osaamista, mistä yrityksellä itsellä ei ennestään ole kovin suurta osaamista. Jos 

tutkimusyritys ostaa yrityksiä omalta alatoimialaltaan, on ostokohteiden silloin 

järkevää olla hyvin pieniä, jotta yrityksen osakkeista ei menetetä vielä tässä 

vaiheessa liikaa, kun yhtiön valuaatio on vielä pieni. Omalta alatoimialalta oleva 

ostokohde tulisi mielestäni olla jostain täysin uudesta kaupungista tai kunnasta, 
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jossa yrityksellä ei ennestään ole omia verkostoja. Tällä tavalla saataisiin ostettua 

paikallista osaamista, joilla on myös paikalliset kontaktit.    

 

Yrityksen on tärkeää keskittyä henkilöstöresurssien kasvattamiseen, koska se on 

tällä hetkellä yksi yrityksen suurimmista esteistä kasvutavoitteiden saavuttamiselle. 

Jos yritys haluaa saavuttaa asettamansa kasvun tavoitteet, tulisi työntekijöiden 

pätevyysvaatimuksia hieman alentaa. Myös rekrytoimiseen olisi syytä lisätä 

resursseja ja/tai luoda uusi palkitsemismalli uusien työntekijöiden löytämisestä. 

Kyseinen palkitseminen voisi olla esimerkiksi pieni kertakorvaus suosituksesta, 

joka päätyy työsopimuksen tekoon uuden työntekijän kanssa. Tämä motivoisi 

yrityksen nykyisiä työntekijöitä suosittelemaan vanhoja kontakteja ja kollegoita 

töihin yritykseen. 

 

Ikäihmisten koti- ja hoivapalveluita tuottava tytäryhtiö on jäänyt hieman taka-alalle 

yrityksen päivittäisissä keskusteluissa, mutta siihen kannattaisi kuitenkin keskittää 

enemmän resursseja, koska sen toimialalla voi olla orgaanista kasvua helpommin 

tarjolla. Tytäryhtiön palvelukseen voidaan palkata ammatillisen koulun käyneitä, 

joita on tällä hetkellä työmarkkinoilla enemmän tarjolla kuin esimerkiksi alemman 

korkeakoulun käyneitä, joita taas tarvitaan toisessa tytäryhtiössä ja emoyhtiössä. 

Resurssien lisääminen kyseiseen toimintaan on siis nopeampaa. Ottaen samalla 

huomioon, että väestö ikääntyy, kasvaa tämä toimiala Suomessa oletettavasti vielä 

pitkään. Tytäryhtiön pyörittämistä hoitaa tällä hetkellä tytäryhtiön osaomistaja, 

mutta hänen tuekseen tulisi ohjata lisää resursseja tukemaan yrityksen kasvua. 

Tytäryhtiölle tulisi mielestäni laatia oma kasvusuunnitelma, missä eritellään millä 

keinoin ja mitä se vaatii, että yritys voi kasvaa nykyisillä markkinoilla, sekä mihin 

uusiin markkinoihin sen kannattaisi laajentua.   

 

Yrityksen työntekijöiden kanssa on aloitettu viikoittaiset Teams-palaverit. Lisäksi 

työntekijöillä on mahdollisuus käydä halutessaan työnohjauksessa. Onkin tärkeää, 

että työntekijöitä kuunnellaan ja että he saavat äänensä kuuluviin, varsinkin kun 

sosiaalialan työ voi ajoittain olla henkisesti hyvinkin raskasta. Näiden tapaamisten 

lisäksi suosittelen, että yrittäjä itse tai tytäryhtiöiden vetäjät järjestäisivät 
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säännöllisesti kahden keskisiä keskusteluita työntekijöiden kanssa. Näissä 

kahdenkeskisissä keskusteluissa voidaan mennä pintaa syvemmälle. Kaikki ihmiset 

eivät välttämättä halua avautua ongelmistaan ja muista henkilökohtaisista asioista 

muiden työntekijöiden kuullen. Näiden keskusteluiden avulla työntekijöihin 

voitaisiin myös tutustua paremman ja selvittää, mikä heille on tärkeää ja mikä heitä 

motivoi työssä.  

 

Yrityksellä on käytössään toimitila, jonka käyttö on tällä hetkellä vajaalla 

käyttöasteella. Kyseiselle tilalle olisi tärkeää löytää lisää käyttöä tai vaihtoehtoisesti 

vaihtaa se halvempaan ja pienempään tilaan. Mikäli asetettuihin liiketaloudellisiin 

tavoitteisiin halutaan päästä, tulee yrityksen kaikki resurssit saada mahdollisimman 

hyvin hyödynnettyä. Yrittäjän tulisi miettiä myös vaihtoehtoja ulkopuoliselle 

rahoitukselle sekä olemaan avoin myös sijoituksille. Harva yritys pystyy 

kasvamaan ilman ulkopuolista rahoitusta, joten on tärkeää olla tietoinen mistä 

kasvupääomaa voisi tarpeen vaatiessa saada lisää.  

 

Yrittäjän onkin hyvä pitää mielessään, että konservatiivinen talouspolitiikka auttaa 

yritystä tarttumaan uusiin kasvumahdollisuuksiin. Kun yrityksellä on kassassa 

vapaata pääomaa auttaa se hallitsemaan yrityksen kasvua ja kehitystä. Tästä syystä 

uuden strategian keskiössä tulisikin olla kannattava kasvu. 

 

8.2.1 Tutkimuksen yhteenveto 

 

Tutkimus tehtiin toimeksiantona yritykselle, joka on tuore kasvuvaiheessa oleva 

yritys, joka kaipasi yrityksen tilanteen tarkempaa analysointia. Tutkimus saatiin 

päätökseen syksyllä 2020. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada kokonaisvaltainen 

kuva kohdeyrityksestä. Siihen päästiin, kun tutustuttiin keskeisiin teorioihin, 

tutustuttiin kohdeyritykseen ja sen yrittäjään sekä analysoitiin yksityiskohtaisesti 

yrityksen tilanne ja markkinaympäristö. Tutkimuksen tavoitteena oli antaa 

toimeksiantoyritykselle selkeä nykytilan analysointi ja strategiaehdotus. 

Tutkimukseen voi olla tyytyväinen, sillä tavoitteisiin päästiin ja yritykselle saatiin 

strategiaehdotus, mitä se voi alkaa työstämään. 
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8.2.2 Jatkotutkimukset 

 

Sosiaali- ja terveysalan merkitys on kansantaloudellisesti suuri. Sote-toimiala on 

valtava kokonaisuus, jonka kokonaismenot vastaavat noin 40:tä prosenttia valtion 

menoista. Sote-palvelujen kokonaiskustannukset olivat vuonna 2017 yhteensä 23,5 

miljardia euroa. Hallitusohjelmassa mainitaankin, että toiminnan painopistettä on 

tarkoitus siirtää perustason palveluihin ja ennaltaehkäisyyn. Väestön ikääntyessä ja 

työvoimapulan ristipaineessa on välttämätöntä saada uusia innovaatioita myös sote-

palveluihin. Toimiville ratkaisuille on myös periaatteessa olemassa kansainvälinen 

kysyntä, sillä monessa muussa maassa samat haasteet ovat edessä, mutta osalla 

hieman myöhemmin. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020) 

 

Sote-alalla tutkittavaa riittää mm. tulevan sote-uudistuksen myötä. Kuinka sote-

uudistus vaikuttaa tutkimusyritykseen ja voisiko yritys löytää uusia innovaatioita 

ennaltaehkäisyyn ja väestön ikääntymisen tuomiin ongelmiin? Tutkimusyritys on 

nuori ja kasvava, joten olisi tärkeää seurata miten yritys kasvaa ja kehittyy, sekä 

analysoida tilanne aika ajoin. Onko yritys menossa oikeaan suuntaan ja päästiinkö 

haluttuihin tavoitteisiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

LÄHTEET 

 

Anslinger, P. ja Copeland, T. 1996. Growth through Acquisitions: A Fresh Look.  

[Verkkoaineisto]. [Viitattu 17.6.2020]. Saatavissa: 

https://hbr.org/1996/01/growth-through-acquisitions-a-fresh-look 

 

Cheng, E ja Courtenay, S. 2004. Board composition, regulatory regime and 

voluntary disclosure. Division of Accountancy, s. 1-48. 

 

Churchill, N. ja Lewis V. 1983. The Five Stages of Small Business Growth. 

[Verkkoaineisto]. [Viitattu 17.6.2020]. Saatavissa: 

https://hbr.org/1983/05/the-five-stages-of-small-business-growth 

 

Coulson—Thomas, C. (2007). SME directors and boards: the contribution of 

directors and boards to the growth and development of Small and Medium-sized 

Enterprises (SMEs).  Int. J. Business Governance and Ethics. Vol. 3, No. 3, s. 250-

261. 

 

Daily, C. and Dalton, D. 1992. The relationship between governance structure and 

corporate performance in entrepreneurial firms. Entrepreneurship: Theory and 

Practice. Vol. 7, nro. 5, s. 375-386. 

 

Eduskunta. 2020. 2016. Hallituksen esitys HE 126/2020 vp. 

[Verkkoaineisto]. [Viitattu 30.9.2020]. Saatavissa: 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_126+2020.aspx 

 

Garnsey, E. 1998. A Theory of the Early Growth of the Firm. Vol. 7, nro. 3, s. 523-

556. 

 

Geus, A. de 1997. The Living Company. Harvard Business Review. 

[Verkkoaineisto]. [Viitattu 17.6.2020]. Saatavissa: 

https://hbr.org/1997/03/the-living-company 



78 

 

 

 

Greiner, L. 1997. Evolution and Revolution as Organizations Grow: A company’s 

past has clues for management that are critical to future success. Family Business 

Review, Vol. 10, nro. 4, s. 397-410. 

 

Henrekson, M and Johansson, D. 2009. Gazelles as job creators: a survey and 

interpretation of the evidence, s. 227-244. 

 

Hirsjärvi, S. and Hurme, H., 2008. Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teo- 

ria ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 213 s. ISBN  

978-952-495-073-2 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. (2007). Tutki ja kirjoita. 10. painos. 

Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Krueger, N. and Carsrud, A. 1993. Entrepreneurial Intentions: Applying the Theory 

of Planned Behaviour. Entrepreneurship and Regional Development Vol 5, s. 315-

330. 

 

McDougall, P., Covin, J., Robinson, R. and Herron, L. 1994. The Effects of 

Industry Growth and Strategic Breadth on New Venture Performance and Strategy 

Content.  Strategic Management Journal 15, s. 537-554. 

 

McMahon Richard G.P. 1998. Stage Models of SME Growth Reconsidered, 

Small Enterprise Research. s. 20-35. 

 

Mintzbergs, H., Waters, J., 1982. Tracking Strategy in an Entrepreneurial Firm, 

Academy of Management Journal. Vol 25, nro 3, s. 465-499. 

 

North, D. and Smallbone, D. 1993. Employment Generation and Small Business  

Growth in Different Geographical Environments. The 16th National Small Firms  

Policy and Research Conference. Nottingham, England, November. s. 17-19. 

 



79 

 

 

 

O'Farrell, P.N. & Hitchens, D.M.W.N. 1988. Alternative theories of small-firm 

growth: a critical review. Environment and Planning A. Vol. 20, nro. 2, s. 1365-

1383. 

 

Phillips, B. and Kirchhoff, B. 1989. Formation, Growth and Survival: Small Firm  

Dynamics in the US Economy. Small Business Economics. Vol. 1, nro. 1, s. 65-74. 

 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A., 2009. Research Methods for Business 

Students. Harlow: Pearson Education. 

 

Shelton, L. 2005. Scale barriers and growth opportunities: a resource-based model 

of new venture expansion. Journal of Enterprising culcure. Vol. 13, nro. 4, s. 333-

357. 

 

Shirokova, G. 2014. Organisational change and firm growth in emerging 

economies. s. 185-212. 

 

Storey, D. 1994. Understanding the Small Business Sector. London: Routledge, s. 

158. 

 

Tilastokeskus. 2016. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2016. 

[Verkkoaineisto]. [Viitattu 27.7.2020]. Saatavissa: 

http://www.stat.fi/til/aly/2016/aly_2016_2017-10-31_fi.pdf 

 

Tompkins, J. 1997. Recruiting professors as board members. Directors and Boards, 

Winter. Vol. 21, nro. 2, s. 31-34. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2020. Toimialaraportit sosiaali- ja terveyspalvelut. 

[Verkkoaineisto]. [Viitattu 13.9.2020]. Saatavissa: 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161994/TEM_2020_01.p

df 

 



80 

 

 

 

Van den Berghe, L. and Levrau, A. 2004. Evaluating boards of directors: what 

constitutes a good corporate bard? Corporate Governance: An International 

Review, October. Vol 12, nro 4, s. 470-471. 

 

Viitala Riitta & Jylhä Eila. 2014. Liiketoimintaosaaminen, menestyvän 

liiketoiminnan perusta. Edita Publishing Oy. Helsinki, s. 329. 

 

Weinzimmer, L. 2000. A Replication and Extension of Organizational Growth 

Determinants. Journal of Business Research, Vol. 48, nro. 1, s. 35-41. 

 

Wiklund, J., 1998. Small Firm Growth and Performance: Entrepreneurship and 

Beyond, s. 1-352. 

 

Yermack, D. 1996. Higher market valuation of companies with a small board of 

directors. Journal of Financial Economics. Vol. 40, s. 185-211. 

 



Liite 1. 

   

 

Haastattelukysymykset 

 

1. Kerrotko alkuun hieman itsestäsi? 

 

2. Millainen olet yrittäjänä? 

 

3. Miksi ryhdyit yrittäjäksi? 

 

4. Kumpi sinua motivoi enemmän, kun pohdit yrittäjäksi lähtemistä, hyvän palvelukonseptin 

luominen vai taloudelliset tavoitteet? Vai jokin muu, mikä? 

 

5. Kerro hieman yrityksestä? 

 

6. Miksi olet perustanut tytäryhtiöitä? 

 

7. Missä päin tytäryhtiöt sijaitsevat ja tuottavatko kaikki samoja palveluita? 

 

8. Miten omistus on jakautunut tytäryhtiöissä? 

 

9. Täysin ilmaiseksi, kerrotko siitä lisää? 

 

10. Mitkä ovat yrityksen kilpailuedut? 

 

11. Miksi tavoittelet kasvua ja minkälaiset kasvutavoitteet yrityksellänne on seuraaville      

vuosille? 

 

12. Millaisilla keinoilla yrityksen kasvu on ajateltu tapahtuvan? 

 

13. Miten yritysostot tapahtuisivat? 

 

14. Miten rekrytointi tapahtuu? 
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15. Millainen on yrityksen operatiivinen johto tällä hetkellä ja millaisena näet sen 

tulevaisuudessa? 

 

16. Ketä yrityksen hallitukseen kuuluu ja onko yrityksellä aktiivista hallitustyöskentelyä? 

 

17. Tukeeko yrityksen strategia yrityksen tavoitteita? 


