
 

LUT School of Business and Management  

Kauppatieteiden kandidaatintutkielma 

Laskentatoimi 

 

 

 

 

 

 

Liiketoimintastrategian laajeneminen kilpailutilanteen muuttuessa: 

Case Yritys X 

 

Expansion of business strategy as competition intensifies Case: Company X 

 

 

 

 

 

 

     18.4.2021 

Tekijä: Ria Rintala 

Ohjaaja: Anna Vuorio 

  



 
 

2 

TIIVISTELMÄ 

Tekijä:   Ria Rintala 

Tutkielman nimi: Liiketoimintastrategian laajeneminen kilpailutilanteen 
muuttuessa Case: Yritys X 

Akateeminen yksikkö:  School of Business and Management 

Koulutusohjelma:  Kauppatiede / Laskentatoimi 

Ohjaaja:   Anna Vuorio 

Hakusanat: Liiketoimintastrategian laajentaminen, 
asiakaslähtöisyys, arvoketjut, alihankinta 

 

Tässä kanditutkielmassa tarkastellaan toimialan muuttuneen kilpailutilanteen vuoksi 

liiketoimintastrategian laajentamista rajatuin strategisin keinoin. Tavoitteena on analysoida 

näitä keinoja ja pohtia niiden vaikutusta tarkasteltavan yrityksen kannattavuuteen. 

Tutkielmassa pyritään löytämään positiivisia yhteyksiä asiakaslähtöisyyden korostamisen, 

sekä arvoketjujen ja alihankinnan hyödyntämisessä yrityksen kilpailuedun edistämiseen, ja 

siten kannattavuuden parantamiseen.  

Tutkielma on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jossa aineistoa kerättiin pääasiassa 

haastattelumuodossa puolistrukturoiduilla kysymyksillä. Tarkasteltava case-yritys on 

suomalainen pienen kokoluokan B2B markkinoilla toimiva yritys, jonka toimitusjohtajan 

kanssa haastattelu suoritettiin. 

Tutkimuksen tuloksien perusteella ja kyseisten rajausten puitteissa voidaan case-yrityksen 

näkökulmasta tarkasteltuna todeta tarkasteltujen strategisten toimenpiteiden vaikuttavan 

myönteisesti yrityksen kannattavuuteen. Toimintaympäristön muutoksiin nähdään myös 

löytyvän keinoja sopeutua, sillä yrityksen keskittyessä toimintansa kannalta parhaan 

kilpailuedun lähteen tavoitteluun, voidaan onnistuneella kilpailuedulla parantaa 

kannattavuutta. 
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ABSTRACT 

Author:   Ria Rintala 
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This bachelor 's thesis examines the expansion of the business strategy by specified 

strategic means due to the changed competitive situation in the industry. The aim is to 

analyze these means and consider their impact on the profitability of the company in 

question. The aim of the thesis is to find positive connections in emphasizing customer 

orientation, value chains and subcontracting in order to promote the company's competitive 

advantage, and thus improve profitability. 

The thesis has been carried out as a qualitative study, in which the material was collected 

mainly in the form of an interview with semi-structured questions. The case company of 

which CEO was interviewed, is a Finnish company operating in the small-scale B2B market. 

Based on the results of the study and within the limits of these specifications, it can be 

concluded from the point of view of the case company that the strategic measures 

considered have a positive effect on the company's profitability. There can also be seen 

ways to adapt to changes in the operating environment. If a company focuses on seeking 

the best source of competitive advantage for its operations, it can achieve successful 

competitive advantage to improve it’s profitability. 
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1. JOHDANTO 
 
Tässä tutkielmassa perehdytään laadullisten tutkimusmenetelmien keinoin yrityksen 

liiketoimintastrategian laajentamiseen vallitsevan markkinatilanteen muuttuessa. Empiirisen 

haastatteluaineiston avulla on pyritty tutkimaan valittujen strategisten toimenpiteiden 

vaikutusta yrityksen toimintaan. Seuraavissa kappaleissa viitataan sekä työn aihepiiriin, että 

teoreettisen viitekehyksen teemaan, jonka valintaa ja hyödyntämistä tutkimusongelmien 

tarkastelussa tutkielman kokonaisuuden kannalta käsitellään johdannon lisäksi 

kappaleessa tutkimusmenetelmä- ja aineisto. Tutkielman keskeisiin teemoihin sisältyvät 

kilpailuetu, asiakaskeskeisyys, arvon luominen, sekä alihankinta kannattavuutta edistävinä 

tekijöinä. 
 
1.1Tutkimuksen tausta 

Modernin yhteiskunnan toiminta perustuu pitkälti taloudellisen hyödyn tavoitteluun ja 

kilpailuun markkinoilla, joilla liiketoiminnan keskeiset menestystekijät ovat aina olleet 

muutoksen alaisina. Kilpailutilanteessa menestyäkseen yritykset käyttävät erilaisia keinoja 

ja soveltavat niiden yhdistelmiä. Viimekädessä yrityksen toimintaedellytyksien ja 

taloudellisen kannattavuuden perustana ovat asiakkaiden kokemukset hyödyistä, joita 

yrityksen toiminnan tuloksena syntyy. Yrityksen tulee siis kilpailutilanteessa menestyäkseen 

kiinnittää huomiota asiakasarvoon ja hahmottaa asiakkaidensa erilaisia preferenssejä. Näin 

toimimalla yritys voi myös tukea tuotantostrategiaansa sekä hinnoittelupäätöksiä, sillä 

vaikka tuotteiden hinnoittelu pohjautuukin pitkälti kustannuksiin, vaikuttaa siihen myös 

asiakkaiden maksuhalukkuus. Asiakasarvo ja kustannukset ovat riippuvaisia talousyksikön 

reaaliprosessin järjestämisestä. Reaaliprosessi puolestaan voidaan jakaa tehokkaisiin 

asiakkaita hyödyttäviin toimintoihin ja näistä muodostuu arvoketjuksi nimitettävä 

tavoitteellinen toimintamalli. (Pellinen, 2019, 9–11, 31–32) 

Muutokset kilpailuasemassa seuraavat tyypillisesti toimialalla tapahtuvaa rakenteellista 

muutosta tai uusien kilpailuedun lähteiden syntyä. Porterin (2006) mukaan kilpailustrategian 

valintaan vaikuttaa kaksi oleellista perusasiaa. Ensimmäinen näistä on toimialan 

tunteminen, eli yrityksen tulisi perehtyä toimialan rakenteeseen, sillä kilpailun luonne ja alan 

kannattavuus ovat etupäässä toimialariippuvaisia. Toinen perusta kilpailustrategian 

valinnalle on yrityksen asemointi kyseisellä toimialalla. Yrityksen tavoitellessa menestystä 

on muutoksiin reagoiminen tämän kannalta mahdollisimman onnistuneesti ja omasta 
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näkökulmastaan edullisesti tärkeää, muutosten vaikuttaessa yrityksen asemaan ja täten 

kannattavuuteen. Toimialan yleisestä kannattavuudesta huolimatta ovat jotkin asemat toisia 

kannattavampia ja yritys toiminnallaan vaikuttaa saamaansa kilpailuasemaan, sekä 

toimialan houkuttelevuuteen. Yrityksen olisi säilyttääkseenkin asemansa kilpailijoihin 

nähden alati tavoitettava ylempiarvoisia kilpailuetuja, joita perinteisesti ovat esimerkiksi 

laadukkaammat hyödykkeet tai tehokkaampi tuotanto. (Porter, 2006, 41,70–71) 

1.2 Aiemmat tutkimukset 

Forte ja Brandão (2008) analysoivat tutkielmassaan ”Effects of Adverse Selection on a 

Multinational Firm's Decision on Where to Subcontract” kansainvälisten yritysten 

alihankintavalintaa sillä oletuksella, että alihankkija yrityksellä on käytössään 

epäsymmetristä tietoa maansa tuotantokustannuksista. Tutkielman mukaan säilyttääkseen 

kilpailukykynsä globaaleilla markkinoilla yritysten tulisi kansainvälistää tuotantoaan 

esimerkiksi sijoittamalla tuotantoyksiköitä alhaisempien palkkakustannusten maihin tai 

ulkoistamalla tuotantoa ulkomaisille yrityksille. Nykyisten vallitsevien ilmiöiden perusteella 

voidaan jopa todeta alihankinnan aikakauden olevan valloillaan yritysten ulkoistaessa 

alihankinnan keinojen avulla sivutoimintojensa lisäksi myös liiketoiminnan pääasiallisia 

operaatioita. Tutkimuksessa nostettiin esille erityisesti lisähuomion tarve koskien 

alihankinnan sijaintia. Näkemys siitä, että erilaisille yrityksille on alihankinnan kohdemaissa 

tarjolla erilaisia mahdollisuuksia esimerkiksi kustannusten suhteen, puolsi syytä tutkielman 

keskiössä olevalle aiheelle alihankintamaan valinnasta. Tutkijat esittivät tärkeän huomion 

maakohtaista valintaa tehdessä siitä, että päähankkija-yrityksen tieto koskien ulkomaisten 

yritysten tuotantokustannuksia on puutteellista ja alihankkija yrityksellä voi yritysten 

välisessä suhteessa täten olla etulyöntiasema. Empiirisen tutkimuksen tulokset osoittivat, 

että yrityksen tavoitellessa kannattavaa alihankintaa, tulisi tällä olla valittu ryhmä 

vaihtoehtoja yhden alihankkijan sijaan. (Forte & Brandão, 2008) 

Ingolf Bambergin (1989) tutkimuksessa “Delevoping competitive advantage in small and 

medium sized firms” tutkittiin yrityksen kilpailuedun kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä. 

Keskeisessä tarkastelussa olivat pienten ja keskisuurten yritysten kilpailuetujen ja niihin 

mahdollisesti vaikuttavien tekijöiden yhteys. Tutkimus pohjattiin Porterin kolmen yleisen 

strategian malliin, mutta kilpailuedun lähteitä käsiteltiin laaja-alaisemmin. Oletuksena oli, 

että yrityksen kilpailuedun määrittymiseen vaikuttavat toimintaympäristön ja toimialan 

piirteet, yrityksen sisäiset resurssit, tavoiteltavat päämäärät, päätöstentekijöiden 
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persoonallisuudet, sekä tuote- tai markkinastrategiat. Tutkimuksessa analysointiin 

kysymyssarjojen ja haastattelujen keinoin yritysten johtohenkilöiden antamia vastauksia. 

Tuloksien perusteella todettiin tuotteiden laadun olevan tärkein kilpailuetua markkinoilla 

tuova tekijä, ja tunnistettiin hieman Porterin mallista poiketen monia muitakin kilpailuetua 

kehittäviä tekijöitä. Tutkimuksessa tulkittiin Porterin kilpailuedun mallin pätevyys, ja esitettiin 

tätä voitavan laajentaa ottamalla huomioon pienempiäkin tekijöitä. (Bamberg,1989) 

1.3 Tavoitteet ja rajaukset 
 
Tutkielman tavoitteena on analysoida liiketoimintastrategian laajentamista kilpailutilanteen 

muuttuessa ja pohtia valittujen strategisten toimenpiteiden vaikutusta yrityksen 

kannattavuuteen. Tavoitteena on ensin perehtyä kaavailtujen rajausten lähtökohtiin ja 

tämän jälkeen havainnoida arvoketjujen ja alihankinnan avulla saavutettavissa olevaa 

kilpailuetua markkinoilla vallitsevassa kilpailutilanteessa. Kuten Bambergin (1989) 

tutkimuksessa, on tässä tutkielmassa tarkoitus tutkia kilpailuetua tuottavia tekijöitä pk-yritys 

luokan tasolla. Tutkielmassa huomioidaan pienempien yksittäisten tekijöiden vaikutus 

kilpailukyvyn muodostumiseen. Tutkimuskysymys syntyy täten näiden valittujen 

tekijöiden/toimenpiteiden vaikutuksesta kannattavuuteen kilpailukyvyn edistämisen kautta. 

 

Päätutkimuskysymys muotoutuu siten seuraavasti: Miten eri strategiset toimenpiteet 

vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen?  

 

Tutkimustulosten sovittamiseksi aiotun rajauksen piiriin tarkennetaan pää-

tutkimusongelmaa seuraavilla alakysymyksillä: 

 

Miten vahvalla asiakaskeskeisyydellä saadaan aikaan kilpailuetua? 

Miten voidaan luoda kilpailuetua arvoketjujen avulla vallitsevassa markkinatilanteessa? 

Kuinka alihankinnalla voidaan positiivisesti vaikuttaa kannattavuuteen? 

 

Tutkimuksen yhdenmukaisen kokonaisuuden kannalta työhön on tehty joitakin rajauksia. 

Tutkimus rajautuu empiriaosiossa sovellettavan kohdeyrityksen toimialaan, ja keskeisessä 

tarkastelussa on toimintaympäristön kehitys, jota tutkitaan yritystason analyysien avulla 

Suomen talousalueella. Hyödynnettävien teorioiden analyysimenetelmät on valikoitu niiden 

vaihtoehtoisten rinnakkaisanalyysien joukosta vastaamaan mahdollisimman hyvin 

tutkimuksen keskeisimpiä aiheita ja tuomaan lisäarvoa kohdeyrityksen tilanteeseen. 
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Esimerkiksi asiakasanalyysiin oli tutkittavan yrityksen kannalta mielekkäintä valita 

asiakaslähtöisyyden analyysi, sillä asiakastuntemus-, neuvotteluvoima- tai 

kannattavuusanalyysi olisivat olleet kyseisen yrityksen kohdalla vähemmän olennaisia.  

 

1.4 Keskeiset käsitteet 
 
Arvoketjut 
 
Arvoketju terminä viittaa tuotteen tai palvelun luomiseksi tarvittavaan toimintojen ketjuun, 

jossa hyödyke saatetaan eri vaiheiden kautta kuluttajille myytävään muotoonsa. Ketjun 

vaiheisiin kuuluvat kaikki toiminnot tuotteen ideasta jakeluun asti. (Kaplinsky, 2000, 121–

122) Näitä ketjuja ja niiden vaiheita analysoimalla voidaan erottaa yrityksen kilpailuetuja. 

Kytkökset vaiheiden välillä esimerkiksi teknologian suhteen voivat osoittautua yritykselle 

todellisiksi hyödyiksi, sillä ketjun eri vaiheissa tehdyt valinnat linkittyvät usein myös sen 

muihin vaiheisiin ja koko ketjuun. (Shank & Govindarajan, 1992, 47)  
 
Michael Porter (2006) määritteli arvoketjumallissaan toimintojen jakautuvan ensisijaisiin 

sekä tukitoimintoihin. Ensisijaisia toimintoja ovat tulologistiikka, toiminnot, lähtölogistiikka, 

myynti ja markkinointi sekä palvelut. Tukitoimintoihin Porter puolestaan määrittely kuuluviksi 

yrityksen infrastruktuurin, henkilöstöhallinnon, teknologisen kehitystyön ja hankinnat. 

Näiden toimintojen avulla yritykset luovat arvoa ja saavuttavat kilpailuetua, joten arvoketjuun 

liittyy näkemys yrityksestä arvoa luovien toimintojen ketjuna. (Strategy train, 2009) 

Ensisijaisia toimintoja pidetään kilpailuedun kannalta suuressa painoarvossa. Vaikka 

yritysten toimintojen välillä on yksilöllisiä eroja, nähdään jokaisessa yrityksessä olevan 

samoja yleisiä toimintoja, ja siksi kukin ensisijaisista toiminnoista vaikuttaa osaltaan 

yrityksen kilpailuetuun. (Porter, 2006, 58) 

 

Arvoketjumallin avulla voidaan yrityksen kaikissa toiminnoissa todeta olevan 

saavutettavissa kustannusetua, kun yrityksen yhteiskustannuksia tarkastellaan 

kattavammin. Kun nostetaan tarkasteluun yksi arvoketjumallin tukitoiminto, yrityksen 

hankinnat, voidaan todeta hankintatapojen kehittämisen olevan keino vaikuttaa 

kustannuksiin. Hankintoihin kuuluu yrityksen arvoketjussa käytettyjen tuotantopanosten 

ostaminen ja käsitteellisesti hankinnalla viitataan juuri ostoprosessiin. Koska hankintojen 

laajuus yrityksessä ulottuu sen moniin toimintoihin, voidaan hankinnoilla nähdä olevan 

vaikutusta myös yrityksen differointi mahdollisuuksiin. (Porter, 2006, 59, 88) 
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Alihankinta 
 
Alihankinta on tapa ulkoistaa osa yrityksen toiminnoista toiselle osapuolelle. Usein 

alihankkija on ulkopuolinen yritys, jonka vaatimustenmukaisesta tilattujen tehtävien loppuun 

saattamisesta vastaa hankkiva yritys. Alihankkija toimii tyypillisesti tietyllä erikoisosaamisen 

alueella, kun päähankkija puolestaan ylläpitää asiakassuhteita. Syitä alihankinnalle voivat 

olla esimerkiksi tarve monelle erilaiselle osaamiselle projektin sisällä tai kulujen 

vähentäminen, sillä palvelujen ostaminen alihankkijalta mahdollistaa kustannusten 

siirtämisen kiinteistä muuttuviksi kustannuksiksi. (Hayes, 2021) Perinteisessä alihankinnan 

määritelmässä yritykset ostavat tietyn tuotteen tai tuotantopanoksen yrityksen rajojen 

ulkopuolelta. (Forte & Brandão, 2008) 

 

1.5 Tutkielman rakenne 
 
Tutkielma rakentuu kuudesta pääluvusta, joista ensimmäisenä johdannossa kerrotaan 

tutkimuksen aihe, sekä tutkimusongelma ja tavoitteet. Toinen ja kolmas luku sisältävät 

tutkielman teoriakatsauksen. Tutkielma rakentuu teoreettiselta viitekehykseltään kahdesta 

osasta, joista ensimmäisenä esitellään lähtökohta-analyysit ja jälkimmäisenä arvoketjujen 

ja alihankinnan mahdollistama kilpailuetu menestystekijänä. Lähtökohta-analyysien avulla 

pyritään perehtymään muun muassa kohdeyrityksen toimialaan, juuri sen merkityksen 

vuoksi kilpailutilanteen tarkastelussa, sekä yrityksen asiakkaiden tarpeisiin 

asiakasanalyysia hyödyntäen. Yrityksen toimintaympäristöstä tehtävän selvityksen 

tarkoituksena on pohjustaa jälkimmäisen teoriaosuuden kohdentamista tilannekohtaisessa 

tarkastelussa.  

 

Neljännessä luvussa esitellään käytetyt tutkimusmenetelmät sekä keskeiset tiedot 

haastatteluaineiston muodostamisesta ja keräämisestä. Lisäksi neljännen pääluvun 

alakappaleessa tutustutaan case-yritykseen. Viides kappale koostuu tutkimustuloksista, 

joita sittemmin tarkastellaan kuudennessa luvussa johtopäätösten ja yhteenvedon 

muodossa. Vastaukset tutkimuskysymyksiin löytyvät tarkennettuna viimeisestä luvusta. 
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2. LÄHTÖKOHTA-ANALYYSIT  
 

Ryhdyttäessä kehittämään liiketoimintaa, on hyvä tarkastella yrityksen ja markkinoiden 

nykytilannetta sekä yrityksen sisäisestä tilasta, että toimintaympäristöstä tietoa hakien. 

Lähtökohta-analyysien avulla hankitaan perusteellisesti tietoa juuri näiltä ulottuvuuksilta 

hyödyntäen esimerkiksi toimintaympäristön analyysiä, yritysanalyysiä, toimiala- ja 

kilpailuanalyysiä sekä asiakasanalyysiä. Kun yrityksen sisäisiä olosuhteita tutkitaan, 

analysoidaan sen nykyistä liikeideaa sekä resursseja ja näiden kehittämismahdollisuuksia. 

Myös muutokset, kuten uusi tuote, suhteutetaan aiempaan tuotteistoon ja muutoksen 

aiheuttamia kehitystarpeita yritystoiminnan eri osa-alueisiin analysoidaan. (Rope, 1999, 36) 

 

Lähtökohta-analyysin työkalujen avulla voidaan kehittää liikeideaa vastaamaan paremmin 

vallitsevaa markkinatilannetta, sillä nämä analyysit sopivat yrityksen menestykseen 

vaikuttavien tekijöiden tarkasteluun eri ajanjaksoina (Raatikainen, 2004, 61). Palvellakseen 

strategisen tason päätöksentekoa ja suunnittelua esimerkiksi uudessa 

lanseerausprosessissa, tulee lähivuosien kehitystrendejä ja ennusteita tarkastella noin 3-5 

vuoden ajanjaksolta (Rope, 1999, 37). 

 

Alla esitettynä ovat tutkielman ja tutkittavan yrityksen kannalta valitut lähtökohta-analyysit. 

Kattavan kuvan saamiseksi halutuin rajauksin, on yritystason analyysien avulla tarkennettu 

toimintaympäristön analyysiä ensin toimiala- ja kilpailuanalyysillä, ja sitten 

asiakasanalyysillä. Ympäristöpohjaisten analyysien valinta korostuu ympäristön keskeisen 

roolin vuoksi strategiamääritelmissä, ja kuten Kamensky täsmensi kirjassaan Strateginen 

johtaminen, yritys kykenee valitsemaan ja sopeutumaan ympäristöönsä vain, jos se tuntee 

ympäristön käytöksen ja muutokset (Kamensky, 2014, 136). 

 

2.1 Toimintaympäristön analyysi 
 

Analysoitaessa toimintaympäristöä on pyrkimyksenä varautua muutosten kohtaamiseen, 

jotta yrityksellä olisi valmiuksia reagoida ennen kuin muutos pääsee vaikuttamaan sen 

toimintaan. On tarpeen hahmottaa mihin osa-alueisiin muutokset yltävät, sillä näiden 

vaikutukset ovat yleensä laaja-alaisia. Lisäksi oleellista on, kuinka ajankohtainen muutos 

toimintaympäristössä on yrityksen toiminnan kannalta ja miten merkittävä vaikutus siitä 

aiheutuisi. Toimintaympäristön muutosanalyysejä tulisi tehdä ja käsitellä esimerkiksi 
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johtoryhmän ja hallituksen kokouksissa säännöllisesti ja on tärkeää näiden avulla tunnistaa 

millaisiin toimintaympäristön muutoksiin kannattaa strategian määrittelyssä varautua. 

(Lindroos & Lohivesi, 2010, 215) 

 

Analysoitavia kohteita ympäristöstä, jossa yritys toimii ovat muun muassa kansantalouden 

kehitys, teknologinen kehitys, lainsäädännön muutokset, sekä tapakulttuurin muutokset. 

Makrotalouden muutosten ennustettavuus ja vaikuttaminen yksittäisen yrityksen tasolla on 

haasteellista ja voi johtaa kapeakatseisuuteen ympäristöanalyysin suhteen. Monilla 

toimintaympäristön tekijöillä on kuitenkin suoria vaikutuksia yrityksen talouden tilaan. 

Kansantalouden kehitys ja suhdannemuutokset vaikuttavat asiakasryhmien ostovoimaan ja 

-halukkuuteen. Tämä tulee huomioida etenkin business-to-business markkinoilla, sillä 

suhdannekehityksellä on vahva vaikutus yritysten halukkuuteen tehdä investointeja. (Rope, 

1999, 42–43) 

 

Toimintaympäristön analysoinnissa painopisteen tulisi olla tulevaisuudessa, ja vaikka tämä 

onkin tehtävänä haasteellinen, voidaan ajatella suppeammankin ympäristön tuntemuksen 

olevan ratkaiseva kilpailutekijä, mikäli tuntemus on kuitenkin kilpailijoita parempaa. 

Näkemyksillä tulevaisuuden toimintaympäristöön, on mahdollista tunnistaa uusia 

tarvealueita, joilla kilpailua on nyt selvästi vähemmän. (Kamensky, 2014, 136) 
 

2.2 Toimiala- ja kilpailuanalyysi 
 

Toimiala-analyysit ovat keskeinen kohde ympäristön analysoinnin osana, sillä yrityksellä on 

luonnollisesti liiketoimintastrategiassaan tavoitteena selviytyä kilpailutilanteesta voittajana. 

Nykyaikainen herkempi muutos toimialojen rajojen ja sisällön suhteen edellyttää 

huolellisuutta analysointikohteen määrittelyssä ja päätoimijoiden analysoinnin lisäksi tulisi 

huomioida myös muun muassa korvaavia ja potentiaalisia kilpailijoita. Tämän lisäksi on 

noussut esille niin sanottujen anonyymien toimijoiden analysointi, joihin voidaan luokitella 

kuuluviksi kehitys verkostoitumisessa, tarvealueilla, sekä toimialan kysynnässä ja 

tarjonnassa. (Kamensky, 2014, 138) 

 

Kilpailu kehittää markkinataloudessa yhteiskuntaa ja pitää ihmiset ja organisaatiot 

liikkeessä, mutta se myös vaikuttaa resurssien ominaisuuksiin, kuten hintaan ja määrään. 

Yrityksen kannalta kilpailu voi kasvaa kovaksi ja rasittaa sitä, vaikka toimialan kilpailu antaa 
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muutosvoimaakin. Voimakkaaksi kypsyneen kilpailun vuoksi yrityksen strategisen ajattelun 

lähtökohtana on kysymys siitä, kuinka yritys voi erottua kilpailussa, ja tässä mielessä 

onnistuu sitä rajoittamaan. Keskeisiä menestystekijöitä kilpailussa ovat toimialan 

tunteminen ja näkemys toimialan tulevaisuudesta, minkä vuoksi kilpailuanalyysit ovat 

olennainen työkalu. (Kamensky, 2014, 156–157) 

 

2.3 Asiakasanalyysi 
 

Asiakasanalyysin avulla pyritään ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa syvällisemmin, 

jotta voidaan tunnistaa, kuinka yritys kykenee auttamaan asiakasta menestymään toimien 

itsekin tehokkaasti näin tehdessään. Yritys selvittää asiakkaan menestymisen kannalta 

olennaisia tekijöitä saadakseen käsityksen siitä, miten työskentelemällä yhdessä asiakkaan 

kanssa voidaan edistää asiakkaan merkittäviä kehityshankkeita. Asiakkailta voidaan 

tiedustella esimerkiksi ostajien valintakriteereistä ja mielikuvista yrityksestä sen kilpailijoihin 

nähden, tai olisiko asiakas maksamaan jostakin arvostamastaan lisäominaisuudesta tai -

palvelusta. (Lindroos & Lohivesi, 2010, 241–242) 

 

Yksi asiakasanalyysin malli on asiakaslähtöisyyden analyysi, josta alla taulukossa 1 on 

esitetty tutkielmassa käytetty versio. Kamenskyn mukaan asiakaslähtöisyyden väitetään 

korostuneen viime vuosina merkittävästi, mutta todellisuudessa moni liikeyritys ei toteuta 

asiakaslähtöisyyttä parhaan kykynsä mukaan. Yrityksen tulisi selvittää, millainen näkemys 

sillä asiakaslähtöisyydestä on ja kuinka se käsittää asiakaslähtöisyyden rinnakkaiset 

synonyymit, kuten asiakasläheisyyden. Liiketoimintaa kehitettäessä asiakkaiden tulisi olla 

keskiössä ikään kuin liikkeelle panevana voimana, joten asiakasanalyysien avulla yritys voi 

syvällisemmin ymmärtää tätä näkökulmaa. Taulukossa 1 kysymyssarjan avulla saadaan 

laatuasteikollisia vastauksia yksittäisen yrityksen asiakaslähtöisyydestä ja näiden avulla 

voidaan laatia yritykselle aiheesta profiili. Asiakaslähtöisyys koostuu useasta osa-alueesta 

ja suurista kokonaisuuksista, mutta profiilin avulla sitä on mahdollista kehittää 

oikeanlaatuisin johtopäätöksin ja toimenpitein. Taulukon 1 perustana nähdään strategian, 

johtamisen, osaamisen ja vuorovaikutuksen olevan menestyksen tärkeimmät elementit, ja 

kysymykset yritykselle esitetään näistä kategorioista. (Kamensky, 2014, 143–145) 
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Taulukko 1: Asiakaslähtöisyyden analyysi (mukaillen Kamensky, 2014, 143) 
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3. KANNATTAVUUDEN PARANTAMINEN KILPAILUEDULLA 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkielman teoreettisen viitekehyksen toista osaa. Pohjana 

kilpailuedun luomisen tarkastelulle toimii Porterin (1985) kolmen yleisen strategian malli, 

jonka jälkeen esitellään arvoketjun ja alihankinnan käsiteet ja avataan kiteytetysti, kuinka 

näitä hyödyntäen voidaan luoda arvoa ja kilpailuetua yrityksessä.  

Porter määritteli kirjassaan (1985) ”Competitive Advantage: Creating and Sustaining 

Superior Performance” yrityksen suoriutumisen olevan yhteydessä kestävään kilpailuedun 

luomiseen. Yrityksen asemoituminen alalla määrittää sen kannattavuuden muodostumisen, 

sillä oikeanlaisella kilpailuedun strategian tuomalla asemalla voidaan saada aikaan korkeita 

tuottoja. Kilpailuetua voidaan pääasiassa saada alhaisilla tuotantokustannuksilla ja 

erikoistamisella, tai fokusoimalla näitä pienelle segmentille. (Porter, 1985, 11)  

 

Kuvio 1: Yleiset strategiat (mukaillen Porter, 1985, 12) 

 

Porterin (1985) yleisten strategioiden mallissa kilpailuetu korostuu jokaisen strategian 

ytimessä. Mallin mukaan yrityksen tulee valita yksi kilpailuedun tyyppi, jota tämä tavoittelee. 

Erilaiset kilpailuedun strategiat on esitetty kuviossa 1. Näihin kuuluvat kustannusjohtajuus, 

erikoistaminen, kustannusfokusointi sekä erilaistamisfokusointi. Kustannusjohtajuudessa 

yritys pyrkii tuottamaan hyödykkeitä matalimmilla kustannuksilla, tarjonnan ollessa 

tyypillisesti standardoitua. Erikoistamisen strategiassa tavoitellaan ainutlaatuisuutta alalla, 

ja tuotteisiin liitetään asiakkaiden arvostamia piirteitä. Fokusointistrategiassa yritys valitsee 

toimialalta jonkin tietyn segmentin, jonka kysyntään vastaavia hyödykkeitä se tulee 
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tarjoamaan. Yrittämällä onnistua mallin jokaisella strategisella osa-alueella yritys joutuu niin 

sanottuun välimaastoon, eikä saavuta kilpailuetua millään kentällä. (Porter, 1985, 12–14) 
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4. TUTKIMUSMENETELMÄ- JA AINEISTO 
 
Laadullinen tutkimusmenetelmä soveltuu tutkimusotteeksi tilanteessa, jossa halutaan 

perehtyä aiheen yksityiskohtaisiin rakenteisiin ja syy-seuraussuhteisiin. Tapaus- eli case-

tutkimuksessa tutkitaan toiminnan alla olevaa tapahtumaa, josta pyrkimyksenä on koota 

tietoa mahdollisimman kattavasti. (Metsämuuronen, 2005, 203–206) Tästä syystä 

mielekkäin tapa toteuttaa tutkimus yritykseltä mahdollisimman monipuolisen tiedon 

saamiseksi on tässä tapauksessa haastattelujen ja laatuastekollisten kysymysten 

esittämien tutkittavan yrityksen johtohenkilöille. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä soveltuu 

juuri syvällisemmän ymmärryksen saamiseksi valikoiduista aiheista ja toimii siksi pohjana 

tutkimuksen toteuttamiselle.  

 

Johdannon kolmannessa kappaleessa mainittuihin tutkimuskysymyksiin haetaan 

tutkielmassa vastauksia case-tutkimuksen avulla, jonka tarkoituksena on tuottaa 

tapauskohtaista tietoa esitettyjen aiheiden analysoimiseksi ja tarkastella tutkielman teemoja 

valitun yrityksen näkökulmasta. Liiketoimintastrategian kehittäminen on aiheena case-

yritykselle ajankohtainen, ja tarjoaa keinon syventyä tutkimuskysymyksiin todenmukaisen 

käynnissä olevan prosessin avulla. Case-yrityksen ajankohtainen haaste nimesi 

käsiteltäviksi strategisiksi toimenpiteiksi asiakaslähtöisyyden korostamisen, sekä 

arvoketjujen ja alihankinnan hyödyntämisen. 

Tutkimuksen aineisto on kerätty suullisella haastattelulla kohdeyrityksen toimitusjohtajan 

kanssa, ja muihin tarkennettuihin analyyseihin liittyviin kyselyihin vastaavat näistä osa-

alueista tietoinen yrityksen henkilöstö. Haastateltava on case-yrityksen toimitusjohtaja, joka 

yrityksen perustajana on myös yrittäjä kahden vuosikymmenen kokemuksella. Hänellä on 

taloustieteiden maisterin tutkinto ja kokemusta muun muassa myyntipäällikkönä 

toimimisesta, sekä desing-kalusteiden myynnistä pohjoismaissa. Haastatteluaineistoa 

analysoidaan pyrkien hakemaan litteroidusta tekstistä keskeisiä vastauksia 

tutkimuskysymyksiin ja saamaan näin aikaan tutkimustulosten kannalta mielenkiintoisen 

kokonaisuuden. Haastattelutilanteen pohjalta jotkin tekstin osat vaikuttavat selvästi 

relevantimmilta, joten esille aiotaan nostaa muutama yläkäsite, joiden avulla aineistoa 

luokitellaan. Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna avoimilla kysymyksillä, jonka lisäksi 

tutkimusaineistoa täydennettiin laatuasteikollisella taulukko muotoisella kyselyllä, jossa 

vastausvaihtoehdot olivat ennalta määritetyt. 
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Haastattelukysymykset muodostettiin tutkimuksen keskeisten teemojen pohjalta, pyrkien 

hyödyntämään haastateltavan asiantuntemusta. Taustatietoja selvitettiin muutamalla 

peruskysymyksellä, mutta suurin osa haastattelukysymyksistä olivat avoimia kysymyksiä 

koskien toimialaa, strategian muutosta sekä alihankintaa ja asiakaslähtöisyyttä. Avoimien 

kysymysten avulla haluttiin saada mahdollisimman kattavia vastauksia ja runsaasti 

analysoitavaa materiaalia. Haastatteluaineiston perusteella selvitettiin mitä vahvuuksia 

asiakaskeskeisyydellä saadaan aikaan kilpailuetua tavoitellessa, millaisella arvon luonnilla 

voidaan vallitsevassa tilanteessa saavuttaa kilpailuetua, ja miten alihankinnalla voidaan 

onnistuneesti vaikuttaa kannattavuuteen. Haastattelukysymykset löytyvät liitteistä. 

4.1 Case: Yritys X Oy 

Seuraavassa osiossa käsitellään yllä esitettyjen teorioiden pohjalta yrityksestä X Oy 

haastattelulla kerättyä aineistoa. Yritys X Oy on muutaman vuosikymmenen ajan toiminut 

suomalainen pienen kokoluokan yritys, jonka päätoimialaa ovat valaisimien ja huonekalujen 

maahantuonti. Kyseessä on projektisisustamisen erikoisliike sekä eurooppalaisen 

huippudesignin maahantuoja, jonka valikoimaan sisältyy eurooppalaisia ja suomalaisia 

designmerkkejä. Yritys toimii B2B markkinoilla toimittaen valaisin- ja kalusteratkaisuja 

hotelli- ja ravintolaprojekteihin, toimistokohteisiin, sekä muihin julkisiin tiloihin. 

Yritys X Oy määrittelee itsensä pieneksi toimijaksi, mutta toimitusjohtaja toteaa 

liiketoiminnan olevan näiden pienten yritysten joukossa suurimmasta päästä. Isoina 

toimijoina voidaan vastaavasti mainita esimerkiksi Martela, Isku, Kinnarps ja Input. 

Vertailupohjaa antaa yllä mainittujen yritysten liikevaihdon suuruus, joka kulkee 

kymmenissä tai sadoissa miljoonissa, kun yrityksen X liikevaihto on muutama miljoona 

euroa. 

 

 

 
 
 
  



 
 

14 

5. TUTKIMUSTULOKSET 
 
Tässä osiossa esitetään empiirisen tutkimuksen tulokset teoria lukujen teemojen 

mukaisessa järjestyksessä.  

 

5.1 Yrityksen toimintaympäristön tila lähtökohta-analyysien pohjalta tarkasteltuna 

Haastattelun aikana esille nousivat toimialalla tapahtuneet muutokset, jonka vuoksi 

toimintaympäristön arviointi sekä toimiala- ja kilpailuanalyysi ovat hyödyllisiä, kun 

tarkastellaan mitä strategisia toimenpiteitä yrityksen kannattaisi tehdä parantaakseen 

asemaansa nykyisillä markkinoilla. Yrityksessä X koetaan toimialalla vallinneen muutosten 

trendin jo useiden vuosien ajan. Eräs merkittävistä case-yritykseen vaikuttaneista 

muutoksista on ollut yksinmyyntien poistuminen tai näiden kiertäminen kansainvälisten 

tytäryritysten avulla. Yksinmyyntisopimukset olivat aiemmin keskeinen osa yrityksen 

liiketoimintaa, sillä edustettujen tuotteiden ollessa määritettyjä oli näistä saatava kauppa 

taattu.  

Toinen suuri muutos on kahden viime vuoden aikana esille noussut asiakkaiden halu ostaa 

laajoja tuotekokonaisuuksia yhden välittäjän kautta. Yritykselle on tullut tarjouksia, joihin 

sisältyy kalusteiden ja valaisimien lisäksi pyyntöjä esimerkiksi maljakoista ja kynätelineistä. 

Tällaisiin toiveisiin reagoiminen on tilannekohtaista, sillä asiakkaiden kanssa pyritään 

yhteistyöhön, mutta mikäli asiakas ei halua nähdä vaivaa tuotteiden etsimiseen eri lähteistä, 

voi se olla yrityksellekin työlästä. Tällaistenkin tuotekokonaisuuksien tarjoamista saattaa olla 

toimitusjohtajan mukaan mahdollista harkita tulevaisuudessa niiden kasvavan kysynnän 

vuoksi, mutta ajankohtaisimpana kehityskohteena nähdään oman tuotesarjan 

markkinoinnille tuominen yksinmyyntien vähentyessä. 

Kolmas suuri muutos nähdään tapahtuneen viimeisen viidentoista vuoden aikana, kun 

suuret merkkibrändit ovat siirtäneet valmistustaan huomattavissa määrin Liettuaan ja 

Puolaan. Tästä huomataan aiheutuneen kehitystä tuotetasolla myös paikallisten 

valmistajien keskuudessa, joista arvioidaan nousevan runsaasti uusia kilpailijoita. Yleinen 

mielipide toimialalla näiden alueellisten toimittajien suhteen on muuttunut, kun tuotteiden on 

todettu olevan sekä laadukkaita, että edullisia. Toimitusjohtaja nimeää tämän helisyttävän 

erityisesti vanhoja ja suuria brändejä, kun samankaltaisia tuotteita saa samoilta tehtailta, 

jopa samojen suunnittelijoiden käsialalla paikalliselta brändiltä. 
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5.1.1 Toimiala nyt ja tulevaisuudessa 

Toimialan nykytilalle tunnusomaista on yrittäjän mukaan samanaikainen katteiden 

pieneneminen ja volyymien suureminen. Yritys on kohdannut hankaluuksia, kun päämiehiltä 

saatavien etua tuovien alennusten saaminen edellyttää lähes nolla- tai hyvin pienellä 

katteella maahantuomista. Pienenä toimijana yrityksen liiketoimintaan vaikuttaa tästä 

aiheutuva tilanne, jossa on tehtävä satojen tuhansien eurojen kauppoja päämiehien 

säilyttämiseksi ja rahaliikenteen ylläpitämiseksi, vaikka kateprosentit jäävät pieniksi. 

Haastattelun aikana toimitusjohtaja esitti alalla työskentelevien suunnittelijoiden kanssa 

otaksutun näkemyksen markkinoiden polarisoitumisesta. Hän tulkitsee markkinoilla olevan 

jatkuvaa kysyntää aidoille ja arvokkaille tuotteille, joihin yhdistyy hieno brändi. Esimerkiksi 

Nikarin korkea hintaisesta tuolista ollaan yhä valmiita maksamaan, mutta paljon kysyntää 

on myös matalahintaisille tuotteille, joilta kuitenkin odotetaan laatua. Laadukkaan nojatuolin 

hinta kuitenkin muodostuu kalliista rungosta ja satojen eurojen kankaasta, joten sen 

tarjoaminen tavoitelluilla satojen eurojen budjeteilla törmää esteeseen. Kysyntää tulkitaan 

siis olevan joko äärimmäisen edullisille tai hintaville tuotteille. Muutama vuosi sitten 

yritykselle oli tavallista myydä asiakkaalle joukko nojatuoleja hintaan 500 euroa, 

ruokatuoleja 300 euroa ja valaisimia 300 euroa, kun nyt vastaavia pyyntöjä tulee tällaiselle 

kokonaisuudelle muutamilla sadoilla euroilla. Päinvastaisessa tilanteessa tarjousta 

pyydetään ensiluokkaiseen toimistoon, jonka taholla ollaan valmiita maksamaan 

tyylipuhtaasta tuotekokoelmasta mitä tahansa. 

 

Tulevaisuudessa yrityksessä tullaan varautumaan myös ekologisuuden ja vastuullisuuden 

kohoavaan trendiin. Toimitusjohtajan mukaan ekologisuus on ollut menneinä vuosina usein 

hetkellisesti pinnalla, mutta ajan hengen mukaisesti se saattaa kulutussuuntauksena olla 

tulossa jäädäkseen. Hän tähdentää, että kestävät arvot eivät ole enää pelkkää puhetta, jotka 

hintalappua tarkastellessa unohdetaan, vaan asiakkaat ovat valmiita maksamaan 

vastuullisista raaka-aineista sekä inhimillisesti tuotetuista tavaroista. Valaannahasta 

kromattu jakkara ei mene halvimmallakaan hinnalla kaupaksi ympäristötietoiselle 

asiakkaalle ja monia kiinnostavat lähi- tai ekologisesti tuotetut sekä viljellystä puusta tehdyt 

tuotteet. Nämä ominaisuudet nostavat luonnollisesti hintaa, mutta niistä ollaan myös valmiita 

maksamaan. Ekologisuus ja vastuullisuus saatetaan joskus suoraan mainita 

tarjouspyynnöissä pakollisena ehtona, jolloin niihin on yksinkertaisesti kiinnitettävä 

huomiota. 
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5.1.2 Ulkoisen toimintaympäristön muutosten vaikutus yrityksen toimintaan 

Toimitusjohtaja on todennut ulkoisen toimintaympäristön muutosten aiheuttavan painetta 

uusien trendien ennustamiselle ja niihin yhä nopeammalle reagoinnille. Aiemmin mainittu 

kysyntä edullisemmille ja ekologisille tuotteille toimii tässäkin tapauksessa esimerkkinä, 

mutta ajankohtaiseksi muutokseksi nousi haastattelussa esille kuluttajien kasvava 

tietoisuus. Yrityksessä X on huomattu asiakkaiden valistuneisuus, sillä B2B-markkinoilla 

ostajat osaavat itsekin löytää yrityksen edustamista tuotteista kaiken saatavilla olevan 

tiedon. Tämä läpinäkyvyyden ja tiedonmäärän lisääntyminen tarkoittaa sitä, että asiakas 

tietää lähtökohtaisesti käyvän hinnankin. Toimitusjohtajan sanavalintaa hyödyntäen, tapa 

tuoda tieto mahtavasta tuotteesta asiakkaalle on yrityksen X tapauksessa vanhanaikaista 

internetin maailmassa ja usein asiakas tulee puheille tarjouspyynnön kanssa koskien tämän 

itse löytämää erikoistuotetta.  

Hintavertailu verkossa ennen ostopäätöstä on tavallista hyödykkeestä huolimatta, ja 

yrityksen X tämänhetkisessä tilanteessa toimitusjohtaja näkee tähän kaksi ratkaisua. 

Ensimmäiseksi yritys voisi pyrkiä operoimaan sellaisilla markkinoilla, joilla hintatietoisuus on 

hämärtynyt. Esimerkiksi kalusteen verhoilu harvinaisella kankaalla tai muuten tuotteen 

ainutlaatuistaminen ja modifiointi tuovat myös hinnoitteluvaraa, sillä asiakas ei voi todeta 

hinnan olevan oikea tai väärä. Toinen ratkaisu yrityksen X kohdalla on oman malliston 

luominen. 

5.1.3 Asiakaslähtöisyys keskiössä 

Asiakasanalyysi hyödyttää yritystä X tehtäessä havaintoja asiakastuntemuksen 

tämänhetkisestä tasosta ja pohdittaessa, kuinka joitakin asiakaslähtöisyyden osa-alueita 

korostamalla voidaan saada aikaan etua sekä asiakkaalle, että yritykselle. Case-yrityksen 

asiakaslähtöisyyttä arvioitiin Kamenskyn asiakaslähtöisyyden analyysimallilla, josta oli 

tulkittavissa yrityksen pyrkimys asiakaskeskeisyyteen, sekä vahva asiakkaiden 

huomioiminen strategianäkökulmasta. Haastattelun aikana toimitusjohtaja mainitsi, kuinka 

yrityksessä X on aina pyritty tuntemaan asiakkaat mahdollisimman hyvin ja kuinka 

tavoitteena on ennen kaikkea asiantuntija organisaationa toimiminen. Kuitenkin sekä 

asiakaslähtöisyyden analyysin, että haastatteluaineiston pohjalta esille nousi ongelma sen 

suhteen, keitä yrityksen varsinaiset asiakkaat ovat. On lähes filosofinen kysymys pohtia, 

ovatko yrityksen asiakkaita suunnittelijat ja suunnittelutoimisto, joilta tuotteiden tilaukset 
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lähtevät, vai hotelli, joka maksaa laskun tuotteiden varsinaisena ostajana. Tästä 

mielenkiintoisesta dilemmasta huolimatta, voidaan asiakaslähtöisyyden analyysin 

perusteella todeta yrityksen tuntevan hyvin osto- ja päätöksentekoprosessissa mukana 

olevat henkilöt, sekä näiden osto- ja päätöksentekokriteerit ja -tavat. 

Analyysin avulla oli lisäksi huomattavissa yrityksen mahdollinen kehitystarve 

vuorovaikuttamisen näkökulmasta, jonka toimitusjohtaja totesi haastattelussa olevan 

järkeenkäypää vahvistaa tulevaisuudessa. Yrityksen markkinointi kohdistuu 

suunnittelijoihin, jolloin näiden voidaan strategisesti nähdä olevan varsinaisia asiakkaita 

ostaessaan edustettuja tuotteita erilaisiin projekteihin. Jos siis ajatellaan asiakkaiden olevan 

kyseiset suunnittelijat, olisi näiden kanssa tehty yhteistyö varmasti hyödyllistä esimerkiksi 

kysymällä, onko jollekin tietylle tuotteelle tarvetta, ja mitä mieltä suunnittelijat siitä ovat. 

Mielipiteen saaminen voi kuitenkin toimitusjohtajan kokemuksesta olla jossain määrin 

haasteellista, sillä toisten suunnittelijoiden tuotteiden kommentoiminen saatetaan kokea 

sensitiivisenä asiana, tai suunnittelijoiden puolelta ei nähdä syytä ajankäytölle 

perusteellisempaan yhteistyöhön. Uuden malliston julkaisemisen suhteen suunnittelijoiden 

mielipiteet verhoilua ja pintakäsittelyä koskien voisivat johtaa molempia osapuolia 

hyödyttäviin tilanteisiin, mutta yrityksessä ollaan varauduttu valitsemaan mallistoon vakio 

pintamateriaalit ja mukauttamaan näitä tilannekohtaisesti asiakkaille. Suunnittelijoilta saatu 

palaute koskien yrityksen X uutta omaa massiivipuumallistoa oli positiivista, mikä oli johdolle 

arvokasta tietoa.   

Saatujen vastausten perusteella voidaan todeta, että yrityksessä tehdään aktiivisesti 

valintoja paremman asiakastuntemuksen saavuttamiseksi. Henkilöstö käy vuotuisasti 

useilla mesuilla, joka on onnistuneesti kasvattanut kontaktipintaa asiakkaisiin. Henkilöstö 

pyrkii myös näin selvittämään mitä tuotteita markkinoilla on saatavilla, ja mille voisi 

mahdollisesti olla kysyntää. Vaikka yrityksessä on viimeaikaisten muutosten myötä todettu 

tarvetta optimaalisempaan vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa, esimerkiksi läpi koko 

arvoketjun tuotekehityksestä jälkimarkkinoihin saakka, nähdään asiakaskeskeisyys 

ennemmin yrityksen koko strategian ytimenä, eikä vain hetkellisesti pinnalla olevana osana. 

Kun törmätään tilanteeseen, jossa asiakas tarvitsee tuotetta, jota ei varsinaisesti ole 

olemassa, alkaa yritys käymään keskustelua sellaisen ratkaisun löytämiseksi, jolla 

asiakkaan palvelu onnistuu. Tällaisia projekteja tulee jatkuvasti vastaan enemmän, mikä on 
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yrityksen perinteisen liiketoiminta mallin kannalta ollut positiivista, kun asiakkaan auttaminen 

menestykseen on yrityksenkin osalta menestyksekästä. 

5.2 Arvon luominen yrityksessä 
 

Yrityksessä X arvioitiin, että uuden tuotesarjan tuotteiden arvoa olisi mahdollista nostaa 

arvonmuodostusprosessin toimintoja kehittämällä. Kun pohditaan asiakkaalle tärkeitä 

ominaisuuksia, yritys X voisi tarjota arvoa kotimaisen laadukkaan brändin muodossa. 

Toimitusjohtajan kokemuksen mukaan yrityksen kohdeasiakkaat ovat valmiita maksamaan 

suomalaisesta tuotteesta, kunhan tuote koetaan riittävän suomalaiseksi. Yrityksen X ja sen 

sidosryhmien parissa on havaittu tietynlainen megatrendi kansallismielisyyden noususta, 

joka politiikan lisäksi näkyy kuluttajien ostokäyttäytymisessä. Toimitusjohtaja määritteli, että 

ainakin kyseisellä toimialalla jonkin tietyn brändin tuote mielletään tietyn maalaiseksi 

yleisesti, jos tuote on suunniteltu kyseisessä maassa ja siitä saatava rahavirta kohdistuu 

tähän samaan maahan. Esimerkiksi tunnetut brändit kuten Fritz Hansen tai Menu mielletään 

tanskalaiseksi tai ruotsalaiseksi brändiksi, vaikka osa tuotteiden valmistuksesta, kuten 

verhoilu tapahtuu liettuassa.  

 

Yrityksellä X on aikomuksena liiketoimintastrategian muutoksessaan saada aikaan arvoa ja 

kilpailuetua suomalaisella brändillä, sillä tuotesarjalla on suomalainen suunnittelija ja vaikka 

tuotantopanoksia alihankitaan, mielletään yritys itsessään suomalaiseksi. Toimitusjohtaja 

vertasi arvonmuodostusprosessin toteutumista sveitsiläisiin kellobrändeihin. Monet kellojen 

osat valmistetaan eri tuotantomaissa ja äärimmäisessä tilanteessa kello ehkä vain 

paketoidaan ja markkinoidaan Sveitsissä. Samalla tavoin yrityksen X tuotteiden fyysinen 

valmistus tapahtuu pääasiassa suomen ulkopuolella, mutta suurin osa arvosta muodostuu 

suomessa.  

 
5.3 Liiketoimintastrategian muutos 

Viimeaikaiset ja odotettavissa olevat toimintaympäristön muutokset ovat johtaneet 

tilanteeseen, jossa yrityksessä X koetaan olevan liiketoimintastrategian muutostarvetta. 

Asiakkaat lähettävät kyselyitä sellaisista tuotteista, joista yrityksellä ei ole 

yksinmyyntioikeutta, eikä asiakkaan toivomaa tuotetta. Yksinmyyntioikeuksien puuttuessa 

asiakas saa tuotteen todennäköisesti suuremmalta toimittajalta edullisemmin. Jotta 

kilpailijoista erottuminen onnistuisi, on tarpeen tehdä strategisia päätöksiä sen suhteen, että 
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yrityksellä on oltava tarjoamistaan tuotteista joko yksinmyyntioikeus tai sellainen sarja 

tuotteita, joita vain yritys X tarjoaa.  

Kahden vuosikymmenen yritystoiminnan aikana toimitusjohtaja on nähnyt alalla lukuisia 

muutoksia, joihin on täytynyt osata reagoida oikealla tavalla. Aikanaan internetin 

yleistyminen poisti käytöstä printatut esitteet, joiden toimittaminen asiakkaille oli ollut yksi 

yrityksen X vahvuuksista asiakkaiden kontaktoinnissa. Toinen yrityksen menneinä vuosina 

kohtaama ja selättämä haaste on ollut niin sanottujen showroom-tyyppisten liiketilojen 

suosion hiipuminen B2B myynnissä, kun asiakkaat eivät saavu tutustumaan tuotteisiin 

paikan päälle. Uusi menettely vie suunnittelijan tilauksesta mallikappaleita tämän luo. Uusi 

showroom on tällöin niin sanotusti asiakkaan oma neuvottelutila. Tämä on tietenkin 

tarkoittanut yritykselle sitä, että malleja on oltava varastossa enemmän, jotta esittelykappale 

saadaan paikalle ennen kilpailijoita. Aiempien haasteiden kautta voittoon pääseminen tuo 

toivoa jälleen kilpailuedun saavuttamiseen oikeilla strategisilla muutoksilla. 

5.3.1 Siirtyminen alihankintaan 

Työn alla on nyt yrityksen oma mallisto, johon kuuluu sarja pöytiä sekä nojatuoleja. Osat 

alihankitaan eri valmistajilta, ja aluksi oikeiden alihankkijoiden löytämiseksi yritys on tilannut 

mallikappaleita eri tehtailta muutamasta maasta. Kuten Forte ja Brandão (2008) totesivat 

tutkimuksessaan, oikeiden alihankkijoiden löytäminen on tärkeää, sillä yrityksessä 

arvioidaan tarkkaan toimittajien laatua, huomioiden myös koituvia kustannuksia. Tämän 

tutkielman haastatteluaineiston keräämispäivään mennessä yrityksessä oli ehditty 

arvioimaan parhaan rungonvalmistusmaan olevan kyseisen malliston kohdalla Italia, kun 

taas verhoilu kannattaisi tilata Liettuasta. Suunnitelman mukaan yritys X tulee 

alihankkimaan tuotteita eri valmistuttajien ja vaiheiden kautta useaa eri mallia. Strategiaan 

kuuluu kokonaisuuksien luominen yrityksen omalla mallistolla, jolloin asiakkaiden ostaessa 

mallistosta suuren tilauksen, haluavat nämä myös täydentää loputkin projektin puuttuvat 

tuotteet yrityksen valikoimasta 

Alihankinta nähdään oikeana keinona strategian muuttamiselle paremman katetuoton 

saamisen vuoksi, mutta se tuo yritykselle myös mahdollisuuksia tehdä suurempia 

kokonaiskauppoja. Omalla brändillä tuotteiden valmistaminen ja myyminen eroaa yrityksen 

aiemmasta liiketoiminnasta, johon kuului vain muiden brändien edustaminen. 

Toimitusjohtajan mukaan muutos on lähes oletus toimialalla, eikä ole epäilyksenalaista, 
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etteivätkö kilpailijatkin tavoittelisi joko jonkinlaista hankintaa valmistajalta tai valmistuttajalta, 

taikka yksinmyyntejä. Yksinmyyntien saaminen on kuitenkin todettu tänä päivänä 

hankalaksi. Lisäksi suurimmat toimijat ovat alihankinnan osalta jo vahvasti etumatkassa. 

Yrityksessä X koetaan olevan tarvetta kirimiselle, sillä suurten toimijoiden alihankintaketjut 

on jo strategisesti suunniteltu oikeisiin maihin, jättäen toimintaansa hitaammin korjanneita 

yrityksiä pitkälle jälkeensä. 

Yrityksessä on useita vuosia sitten yritetty valmistaa yhtä tuolimallia Suomessa, mutta 

kokeilun edettyä todettiin projektin kannattamattomuus nopeasti. Suomessa valmistaminen 

ei yksinkertaisesti kannattanut, jos tavoitteena ei ollut tuottaa todella kallista ja hienoa 

polarisaation yläpäähän sijoittuvaa tuotetta. Yrityksessä todettiin, että kustomoitujen 

asiakkaalle omanlaiseksi tehtyjen tuotteiden tilaukset voivat lisääntyäkin juuri polarisaation 

kalliimmassa päässä ja on mahdollista, että jotkin hotellit ja ravintolat haluavat juuri omaan 

tilaansa teetettyjä kalusteita ja valaisimia, kuten menneinä vuosikymmeninä. Vaikka tällaisia 

tilauksia olisikin, yrityksessä X todettiin omien toimintaedellytyksien olevan eri tuotteiden 

taholla. Niin sanottuja tavallisia desing-tuotteita on saatavilla itä-Euroopasta edullisesti, mikä 

oli selvä merkki alihankinnan suuntaamisesta näihin maihin. 

5.3.2 Alihankintaan liittyvät hyödyt ja haitat 

Alihankinnan avulla voidaan suoraan parantaa yrityksen kannattavuutta, kun tuotteista 

saadaan parempi kate. Uusi alihankinnan mahdollistama tuotesarja voi myös herättää 

kiinnostusta uusissa asiakkaissa ja tuoda enemmän tuotekyselyjä. Yrityksessä myös 

arvioidaan, että oman brändin tuotteilla voidaan päästä sisään uusiin projekteihin. Jalansija 

sisustustoimistoon voi tuoda mukanaan mahdollisuuden kaikenlaiseen lisämyyntiin. 

Alihankintaan liittyy kuitenkin myös muutamia riskejä. Tuotekehitys on kallista ja oikeiden 

toimittajien löytäminen voi olla aikaa vievää, vaikka toimitusjohtaja arvioikin, ettei valmiiden 

runkojen tilaamiseen ja verhoiluun kytkeydy huomattavaa riskiä. Alihankintaprojektiin 

suunniteltu budjetti on pääasiassa varattu tuotekehitykseen, joka tarkoittaa sitä, että 

markkinointimateriaalit tulisi onnistua tuottamaan verrattain edullisesti. 

Markkinointimateriaalilta kuitenkin odotetaan laatua, sillä ajatuksena on kuitenkin myydä 

korkean luokan designia ja brändin tulisi olla samalla tasolla huippumerkkien kanssa 

grafiikan ja digitaalisen materiaalin osalta.  
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Lopputulemana alihankinnan hyödyntämisessä olisivat positiiviset vaikutukset yrityksen X 

kannalta tämän kokemaan kilpailutilanteeseen. Tulevaisuudessa ideaalisin asemointi olisi, 

että suunnittelijat valitsisivat yrityksen X tuotteita projekteihin ja hankkisivat nämä joko 

suoraan yritykseltä itseltään tai jälleenmyyjiltä. Tällöin kauppa tulisi yritykselle X, vaikka 

tuotteet päädyttäisiinkin ostamaan niin sanotuilta kollegoilta. Toimitusjohtaja on vakuuttunut, 

että alihankinta on alalla nykyaikaa ja oikea strateginen liike tuoton tekemiseksi, erityisesti 

pelkkään myyntiin perustuvaan strategiaan verrattuna. Uuden hankintalinjan parissa tehdyt 

tuotot arvioidaan realisoituvan karkeasti vuoden kuluttua lanseerauksesta. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida liiketoimintastrategian laajentamista muutamin eri 

strategisin keinoin tilanteessa, jossa kilpailu toimialalla on muuttunut. Kannattavuuden 

parantamista kilpailuetua kehittämällä tutkittiin Porterin (1985) yleisten strategioiden mallia 

hyödyntäen. Strategiset toimenpiteet, joita tutkielmassa tarkasteltiin, olivat 

asiakaskeskeisyyden korostaminen, sekä arvoketjujen ja alihankinnan avulla kilpailuedun 

saavuttaminen. Lisäksi tutkielmassa perehdyttiin toimintaympäristön ja toimialan 

arvioimiseen. Tutkimusaineisto kerättiin case-yrityksen antamien tietojen perusteella, ja 

tavoitteena oli tulkita tätä aineistoa käsiteltävien teorioiden näkökulmasta. 

Saadaksemme vastauksen tutkielman pääkysymykseen ”Miten eri strategiset toimenpiteet 

vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen?” on ensin purettava vastausta alakysymysten avulla. 

Tutkielman alussa alakysymyksiksi määriteltiin seuraavat kysymykset: ”Miten vahvalla 

asiakeskeisyydellä saadaan aikaan kilpailuetua?”, ”Miten voidaan luoda kilpailuetua 

arvoketjujen avulla vallitsevassa markkinatilanteessa?” ja ”Kuinka alihankinnalla voidaan 

positiivisesti vaikuttaa kannattavuuteen?”. 

Pohdittaessa kysymystä kilpailuedun luomisesta vahvalla asiakaskeskeisyydellä, nousi 

case-yrityksessä esille pyrkimys asiakkaiden mahdollisimman hyvään huomioimiseen 

strategianäkökulmasta, sekä asiakkaiden ostopäätöksenteko kriteerien tuntemiseen. Case-

yrityksessä asiakkaiden perusteellinen tunteminen ja asiantuntija organisaationa toimiminen 

on osa strategiaa yrityksen tarjonnan ainutlaatuistamiseksi ja arvon luomiseksi. 

Asiakaskeskeisyyttä arvioitiin olevan kannattavaa parantaa vuorovaikuttamisen ja 

yhteistyön osalta, jotta tuotekohtaisten ratkaisujen tekeminen onnistuisi yrityksen kannalta 

mahdollisimman hyvin ja hyödyttäisi samalla asiakkaita. Onnistunut yhteistyö asiakkaiden 

kanssa ja asiakkaan menestystä edistävät yhteistyöprojektit ovat myös yrityksen itsensä 

kannalta kannattavia. 

Asiakaskeskeisyyden lisäksi, vallitsevassa markkinatilanteessa on case-yrityksessä koettu 

tarpeen pohtia muitakin arvon luomisen keinoja. Arvonmuodostusprosessin toimintojen 

kehittäminen koettiin erityisen tärkeäksi uuden markkinoille tuotavan tuotesarjan kohdalla. 

Case-yrityksessä todettiin Porterin (1985) yleisten strategioiden mallin mukaan parhaan 

strategian kilpailuetutyypin tavoitteluun olevan erikoistaminen koko alalla. Oikeanlaisella 

erikoistamisella pystytään vaikuttamaan tuotteen hinnoitteluun ja tuomaan tuotteisiin 
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ominaisuuksia, joista asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Asiakkaille tärkeiden 

ominaisuuksien liittäminen tuotteisiin on tärkeä osa case-yrityksen erikoistamisstrategiaa, ja 

yrityksessä tulkittiin esimerkiksi laadun, kotimaisuuden ja ympäristöystävällisyyden olevan 

brändiä tukevia ja rakentavia piirteitä. 

Erikoistamistavoitteisiin pääsemiseksi on case-yrityksessä suunniteltu hyödynnettävän 

alihankintaa. Alihankinnan avulla pyritään saamaan tuotteisiin asiakkaiden arvostamat 

ominaisuudet ja toteuttamaan tuotanto sellaisella katteella, että yrityksen toiminta on 

kannattavaa. Paremman katteen lisäksi case-yrityksen liiketoiminnan laajentaminen 

alihankintaan vaikuttaisi kannattavuuteen positiivisesti myös tuomalla mahdollisuuksia 

suurempien kokonaiskauppojen tekemiseen. Lisäksi oikeiden alihankinta maiden ja 

yritysten valitsemien on alihankintaprojektin kannalta merkityksellistä. Alihankinnan riskien 

arviointi on tarpeen liiketoimintastrategiaa muutettaessa, ja tähän case-yrityksen henkilöstö 

oli perehtynyt. Riskien arvioitiin jäävän huomattavasti saatavia hyötyjä pienemmiksi, sillä 

alihankinnan avulla yrityksen on mahdollista saada uusia asiakkaita ja laajentaa 

liiketoimintaansa. Kysyntä alihankittavalle mallistolle lisäisi onnistuessaan myös vanhaan 

liiketoimintaan perustuvien tuotteiden myyntiä. 

Tämän tutkimuksen puitteissa kyseiset case-yrityksen näkökulmasta tarkastellut strategiset 

toimenpiteet voivat siis vaikuttaa positiivisesti yrityksen kannattavuuteen. Kun strategian 

keskiössä on kilpailuedun edistäminen ja yritys keskittyy toimintansa kannalta parhaaseen 

kilpailuedun strategiaan, ovat toimintaympäristön muutokset ratkaistavissa. 

 

 
 
  



 
 

24 

Lähdeluettelo 
 
Bamberg, I., (1989) Developing competitive advantage in small and medium sized firms. 
Long range planning vol 22. Pergamon press plc. Iso-Britannia. s.80–88 

Forte, R., & Brandão, A. (2008) Effects of Adverse Selection on a Multinational Firm's 
Decision on Where to Subcontract. Journal of Industry, Competition and Trade. Springer 
science.  

Hayes, A. (2021) Subcontracting. Investopedia [Verkkodokumentti] Saatavilla: 
https://www.investopedia.com/terms/s/subcontracting.asp [Viitattu:10.4.2021] 

Kamensky, M. (2014) Strateginen johtaminen: menestyksen timantti. 4. painos. Helsinki: 
Talentum. s.136, 138, 143–145, 156–157 
 
Kaplinsky, R. (2000). Globalisation and unequalisation: What can be learned from value 
chain analysis? s. 121-122 [Verkkodokumentti] [Viitattu: 11.11.2020] Saatavilla: 
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/31089462/kaplinsky_value_chain.pdf?1365161812=
&response-content-
disposition=inline%3B+filename%3DGlobalisation_and_Unequalisation_What_Ca.pdf&Ex
pires=1605191107&Signature=ZsmdS79vAQGQaWF-
4jL4Hi3~UUicQ68ZpuCP6Nsom0ZjZoI9R482Wa8gQI46cSrYnN12LvT27o7w7Z309pLuFg
QkPgYt37pP3Hlr3Pj3cTGx2U5cDloPwwd7qJaCekcANPuRY7yXWIAypaHnC7qe1JXvV2F
HgLHOEziE~dpVDMvgWL6ReoJuf~Xv4QDzSAug3L2dZUf-
VUL3HG6DNeDH5nmBlq8~PYkxt~37a~OiJ7pTDiZd2lXzZB6HLH5Tr7OW3mouOA6lvJW
mMZPFwxlw4qX9BZ~bIBEcVrGWv523LgEEdFPWbq1C5sJ5vFVQ-
kgJdXcM46o9FAsNB7VPs2gdDw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA 
 
Lindroos J. & Lohivesi K. (2010) Onnistu strategiassa. 3. uudistettu painos. Helsinki: 
Talentum. s.215, 241–242 
 
Metsämuuronen, J. (2005) Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: 
International Methelp. s.203, 206 
 
Pellinen, J. (2019) Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu. 3. uudistettu painos. 
Helsinki: Alma. s.9–11,31–32 

Porter, M., (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 
Performance. The free press edition. New York S.12–14 

Porter, M. (2006) Kansakuntien kilpailuetu. 2.tark. painos. Helsinki: Talentum. s.41, 58–59, 
70–71,88 
 
Rope T. (1999) Lanseerausmarkkinointi. Porvoo: WSOY. s.36–37, 42 
 
Shank J., Vijay Govindarajan. (1992) Strategic cost analysis of technological 
investments. Sloan Management Review. Cambridge Vol. 34, ISS.1, s.47 
[Verkkodokumentti]. [Viitattu 11.11.2020]. Saatavilla: https://search-proquest-
com.ezproxy.cc.lut.fi/docview/224961814?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo  
 



 
 

25 

Strategy train (2009) Strategian muodostaminen; Arvoketju. [Verkkodokumentti] [Viitattu: 
13.11.2020] Saatavilla: http://st.merig.eu/index.php?id=270&L=2 
 

LIITTEET  

Liite 1 Haastattelukysymykset 

HAASTATELTAVAN TAUSTA: 

– Ikä? 

– Koulutustausta ja aiempi kokemus? 

– Sukupuoli? 

– Työtehtävä? 

TOIMIALA:  

– Millaisia muutoksia toimialalla on tapahtunut viimeisen 5 vuoden aikana? 

– Mikä on toimialan nykytila? 

– Millaisia muutoksia odotatte toimialalla tapahtuvan seuraavan 5 vuoden aikana? 

– Miten muutokset ulkoisessa toimintaympäristössä ovat vaikuttaneet yrityksen 
toimintaan? 

STRATEGIAN MUUTOS JA ALIHANKINTA: 
 
– Mitä arvonmuodostusprosessin toimintoja kehittämällä yritys voisi nostaa tuotteen 
arvoa? 

– Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet muutostarpeen syntymiseen liiketoimintastrategiassa? 
Miksi koette nämä muutokset tarpeellisiksi?  

– Millaisia keinoja aiotte ottaa käyttöön vastataksenne muuttuneeseen 
toimintaympäristöön?  

– Mitä ulkoistamisen keinoja yritys aikoo jatkossa hyödyntää? Miksi juuri olette päätyneet 
näihin mainitsemiinne keinoihin?  

– Miten alihankintaan siirtyminen eroaa nykyisestä liiketoiminnasta?  

– Miten alihankinnan nähdään parantavan yrityksen suorituskykyä/taloudellista 
suoriutumista?  

– Millaisia haasteita suunnitteilla oleviin ratkaisuihin liittyy? Minkälaisia riskejä 
alihankintaan liittyy?  
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– Miten ulkoistaminen vaikuttaa kilpailutilanteeseen/yrityksen kokemaan 
kilpailutilanteeseen 

ASIAKASLÄHTÖISYYS 

– Millaisia askelia yritys on ottanut paremman asiakastuntemuksen saavuttamiseksi? 

– Kuinka asiakaslähtöisyyden korostaminen ja yhteistyö esimerkiksi asiakkaiden 
merkittäviä kehityshankkeita edistämällä hyödyttäisi myös yritystä X? 

– Millaisia vaikutuksia jo tehdyillä muutoksilla on ollut liiketoiminnan kehitykseen? 

KUVALUETTELO 

Kuvio 1 Yleiset strategiat 

TAULUKKOLUETTELO  

Taulukko 1 Asiakaslähtöisyyden analyysi 

  


