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syntyi viitekehys, joka auttaa ymmärtämään yritykseen kasvuun ja kannattavuuteen vaikuttavia 

tekijöitä. Tämän viitekehyksen havaintoja voidaan hyödyntää yrityksen strategisessa 

johtamisessa ja se myös auttaa tekemään kasvuun sekä kannattavuuteen liittyviä valintoja.  

Kirjallisuuskatsauksessa analysoidaan sekä kasvuun että kannattavuuteen liittyvää olemassa 

olevaa teoriaa. Siinä myös analysoidaan kasvun ja kannattavuuden välistä suhdetta sekä 

tutustutaan kasvuun liittyviin riskeihin. Kasvun riskeistä nostetaan esiin erityisesti 

polkuriippuvuus, rahoitus sekä investoinnit. 

Työn empiria on toteutettu tapaustutkimuksena, jossa on hyödynnetty kohdeyrityksen olemassa 

olevaa strategiadokumentaatiota sekä yrityksen sisällä tehtyjä haastatteluita. Työssä 

tunnistettiin selkeitä kohdeyrityksen kasvuun ja kannattavuuteen liittyviä haasteita ja 

vaikuttimia. Päällimmäisenä nousevat yrityksen polkuriippuvuuteen liittyvät tekijät, joilla on 

ollut oma selkeä vaikutuksensa yrityksen kehittymiseen ajan saatossa. Empiriassa todetaan 

yrityksen kyvykkyyksillä ja kilpailukyvyllä olevan vaikutuksia siihen, miten yritys kasvaa ja 

luo kannattavuutta. Lisäksi todetaan yrityksen rahoituksella olevan merkityksensä yrityksen 

kasvun varmistamisessa. 

Työssä nousi esiin sekä resurssien että kyvykkyyksien kehittämisen tärkeys. Pk-yritysten 

johdon tuleekin kiinnittää huomiota sekä resurssien että kyvykkyyksien kehittämiseen, joka 

korostuu tämän päivän nopeasti muuttuvissa markkinoissa. Tähän liittyvät vahvasti yrityksen 

lähtökohdat ja polkuriippuvuustekijät, ja usein yrityksen haasteena onkin poisoppimisen 

jalkauttaminen organisaatioon. 

Rahoituksen riittävyyden turvaaminen on myös tärkeätä, eteenkin kun yritys kasvaa nopeasti. 

Rahoitukseen vaikuttaa olennaisesti se, millaisella kannattavuudella yritys lähtee kasvuun: 

vahvalla taseella on helpompi saada rahoitusta. Työssä todetaankin, että jos yritys lähtee 

kasvuun kannattamattomista lähtökohdista, jää kasvu usein lyhytaikaiseksi. 



  

 

 

ABSTRACT 

Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT 

School of Engineering Science 

Degree Program in Industrial Engineering and Management 

Jerry Kettunen 

Combining growth and profitability in a medium-sized company 

Master’s thesis 

2021 

91 pages, 10 figures 

Examiners: Professor Timo Pihkala and PhD Tuuli Ikäheimonen 

 

Keywords: SMEs, business growth and profitability, capabilities, competitiveness 
 

This master's thesis deals with how to combine the growth and profitability in SME 

companies. The work resulted in a framework that helps to understand the factors affecting 

the company's growth and profitability. The findings of this framework can be used in the 

strategic management of the company, and it also helps to make choices related to growth and 

profitability.  

 
The literature review analyses the existing theory related to both growth and profitability. It 

also analyses the relationship between growth and profitability and explores the risks associated 

with the growth. The risks of growth are highlighted by analyzing the path dependence, 

financing, and investment. 

 

The empirical part of the work has been carried out as a case study that utilizes the target 

company's existing strategy documentation and interviews conducted within the company. The 

work identified clear challenges and motives related to the growth and profitability of the target 

company. The main factors are related to the company's path dependencies, which have had 

their own clear impact on the company's development over time. The work states that the 

company's capabilities and competitiveness have an impact on how the company grows and 

creates profitability. In addition, the company's financing plays a role in ensuring the growth of 

the company. 

 

The importance of developing both resources and capabilities was highlighted in the work. The 

management of SMEs should therefore pay attention to the development of both resources and 

capabilities, which is emphasized in today's rapidly changing market. This is strongly linked to 

the company's path dependency factors, and often the company's challenge is how to secure the 

renewal of the company’s culture. 

 

Securing the adequacy of funding is also important, even as the company grows rapidly. 

Financing is essentially influenced by that profitability with which the company starts its 

growth path. After all, a strong balance sheet makes growth easier. The work states that if a 

company starts growing from unprofitable backgrounds, growth is often short-lived.
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

Tässä työssä perehdytään keskisuuren yrityksen kasvuun ja kannattavuuteen sekä 

niiden väliseen suhteeseen. Oman kokemukseni mukaan moni keskisuuri yritys 

kamppailee kannattavuuden ja kasvun yhdistämisessä. Esitän tässä työn taustaa 

kuvaavassa osassa omia esioletuksia, joihin pyrin löytämään vahvistuksia työn 

myöhemmissä osissa. Nämä esioletukset ovat toimineet myös työn sisältöä ja 

rakennetta ohjaavina tekijöinä. 

Moni yritys kohtaa tilanteen, jossa yrityksen johdon on valittava kasvun ja 

kannattavuuden välillä. Usein vaikuttimena ovat yrityksen kannattavuuskehitykseen 

liittyvät tekijät, omistusstrategia, markkinoilla tapahtuvat muutokset tai muut 

strategiaan olennaisesti vaikuttavat asiat. Etenkin keskisuurten yritysten ongelmaksi 

muodostuu usein niiden koko. Ne eivät enää ole pieniä, jolloin fokus voisi olla 

pelkästään kannattavuuden optimoinnissa, mutteivät myöskään tarpeeksi isoja, jotta 

liikevaihto onnistuisi kattamaan tehokkaasti toiminnan kulut. Voidaankin puhua 

keskisuurten yritysten ’kuolleen miehen laaksosta’, jossa on haettava kasvua samalla 

säilyttäen realistiset edellytykset kannattavuuden ylläpitämiselle. 

Yritysjohtajat näkevät yleisesti ongelman kasvun ja kannattavuuden tavoittelun välillä. 

Jos yritykset ovat pakkomielteisiä lyhyen aikavälin tulossuuntautumisesta, ne tyytyvät 

aiempiin menestyksiin eivätkä siten pysty vastaamaan markkinaolosuhteisiin, jolloin ne 

lankeavat menestysloukkuun. Toisaalta, jos yritysjohtajat ovat omistautuneet 

innovaatioille vain pitkällä aikavälillä, on vaarana lankeaminen epäonnistumisen 

ansaan ja he saattavat vaarantaa yritystensä kilpailukyvyn.  



 

   

 

4 

Joissakin tapauksissa yritysjohtajat käyttävät lyhyen aikavälin tulossuuntautunutta 

johtamisstrategiaa kasvun tavoittelun sijaan. Tulossuuntautunut johtamisstrategia voi 

lisätä yritysten häiriönsietokykyä lyhyen aikavälin taantumassa, kuten viime aikoina on 

havaittu koronapandemian myötä. Matalasuhdanteessa yritysten katse on kääntynyt 

väkisin lyhyen tähtäimen tuloskunnon ylläpitämiseen, joka on valitettavan usein 

kääntynyt elonjäämiskampailuksi.  Yleensä pitkäaikaisessa taantumassa 

kannattavuus heikkenee markkinakysynnän jatkuvan laskun vuoksi. 

Koronapandemiassa tämä ilmiö on globaali ja sen vuoksi vaikutuksetkin ovat 

moniulotteisemmat. Taantumassa yritysjohtajat vähentävät kustannuksia tai myyvät 

omaisuutta, mikä yhdessä markkinoiden kysynnän pienenemisen kanssa lopulta 

pienentää yrityksen kokoa. Kun tähän kaikkeen yhdistetään markkinoiden kysynnän 

pieneneminen, on negatiivinen spiraali valmis.  

Toisaalta kasvuhakuinen yritysstrategia keskittyy innovaatioihin, jotka voivat lisätä 

kasvupotentiaalia pitkällä aikavälillä. Tällaisella strategialla tiedetään olevan 

myönteinen vaikutus paitsi yritysten kannattavuuteen, myös yrityksen selviytymiseen 

pitkällä aikavälillä. Korkean voiton ylläpitäminen ilman kasvua on hyvin vaikeaa, ja 

kasvu on ratkaiseva keino myös tulevan arvonluonnin kannalta. Lisäksi yrityksen kasvu 

edistää paitsi yritystä itseään myös ympäröivän yhteiskunnan edistymistä ja koko 

kansantalouden kasvua. 

Monen yritysjohtajan mielessä onkin kysymys siitä, onko mahdollista kehittää yritystä 

mahdollisimman kannattavasti ja kasvuhakuisesti yhtä aikaa. Pk-yrityksiä onkin 

rohkaistu toimintansa ja työntekijämäärän kasvattamiseen työllisyystilanteen 

parantamiseksi sekä kansallisesti että EU-tasolla. Kasvu ei kuitenkaan ole 

keskisuurille yrityksille itsestäänselvyys. Jo pelkästään yritystoiminnan jatkuvuuden 

takaaminen vaatii huomattavia panostuksia. Yrityksen perustamisen jälkeen saattaa 

kestää useita vuosia ennen kuin yritystä voidaan pitää kannattavana  (Shane, 

2008)Suurin osa yrityksistä ei koskaan kasva mikroyritystasoa suuremmaksi ja vain 

harva uusi yritys kasvaa suureksi tai edes keskisuureksi koko olemassaolonsa aikana  

(Littunen, 2001). Elinkeinoelämän keskusliiton tekemässä Suomalaisen omistajuuden 
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toimintaohjelmassa todetaan, että pienten yritysten eteneminen keskisuureksi 

yritykseksi on harvinaista. Lisäksi Suomessa on vain reilu 600 kappaletta yli 2 500 

henkeä työllistävää yritystä  (EK, 2019). 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaus  

Tutkimuksessa etsitään keinoja keskisuuren yrityksen kannattavuuden ja kasvun 

yhdistämiseen. Työssä analysoidaan kannattavan kasvun teemaa valitun 

kohdeyrityksen tämänhetkistä tilannetta ja historiaa heijastellen. Tarkastelussa 

käytetään teoriakehystä, jonka tarkoituksena on edesauttaa yrityksen myöhempää 

kannattavuuden ja kasvun analysointia. Lisäksi tarkastellaan kohdeyrityksen 

tämänhetkisiä strategisia suunnitelmia ja toteutetaan haastatteluita, joiden 

tarkoituksena on lisätä ymmärrystä kasvuun ja kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä 

kohdeyrityksen tapauksessa.  

Johtopäätösten sekä mahdollisten suositusten tekemiseksi työssä analysoidaan 

yrityksen nykyhetkeä ja historiaa. Myös tämä tehdään sekä teoreettisen että empiirisen 

tarkastelun pohjalta. 

Työssä ei oteta kantaa kohdeyrityksen muihin strategisiin valintoihin tai yrityskulttuurin 

rakentamiseen, vaan tarkastelu tehdään puhtaasti kannattavuuden ja kasvun 

yhdistämisen näkökulmasta. Kohdeyrityksen tämänhetkisten suunnitelmien 

analysointi ja ymmärryksen muodostaminen niistä sekä empiriaan että teoriaan 

perustuen on kuitenkin tärkeää, sillä ne antavat näkemystä yrityksen kannattavuuden 

ja kasvun edellytyksistä. 

 

Tutkimuskysymys:  
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Mitkä ovat keskisuuren yrityksen kannattavan kasvun edellytykset? 

Alakysymykset:  

1) Mitä on kannattava kasvu? 

2) Mikä estää kannattavan kasvun? 

3) Ovatko kasvu ja kannattavuus yhdistettävissä? 

 

 

1.3 Keskisuuri yritys 

EU määrittelee keskisuuren yrityksen  (EU, 2015) seuraavasti:  

• Pienet ja keskisuuret yritykset määritellään yrityksiksi, 

joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden 

o joko vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa 

o tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa 

o ja jotka täyttävät määritellyn perusteen riippumattomuudesta. 

 

• Kun on tarpeen tehdä ero pienten ja keskisuurten yritysten välillä, 

'pieni yritys' määritellään yritykseksi 

o jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää 

ja jonka 

o joko vuosiliikevaihto on enintään 10 miljoonaa euroa 

o tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa 

o ja joka täyttää riippumattomuuden perusteen 

 

• Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista 

osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen 
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omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida 

soveltaa tilanteen mukaan joko pk-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää. 
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2 KESKISUUREN YRITYKSEN KASVU JA KANNATTAVUUS 

KIRJALLISUUDESSA 

Tässä luvussa käsitellään keskisuuren yrityksen kasvuun ja kannattavuuteen 

vaikuttavia kirjallisuuslähteitä. Kappale on jaettu seuraavasti: 1. kasvun ja 

kannattavuuden suhde, 2. kannattavuus, 3. kasvu, 4. kasvuun liittyvät riskit. 

Ensimmäisessä osiossa on tarkasteltu kasvun ja kannattavuuden suhdetta ja pyritty 

ymmärtämään sidonnaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Näitä havaintoja käytetään 

myöhemmin kohdeyrityksen tarkastelussa. Sekä kannattavuus että kasvu esitellään 

myös erikseen, omina lukuina. Näiden lukujen on tarkoitus syventää ymmärrystä 

kummankin osa-alueen osalta. Molempien osalta on tunnistettu myös niihin liittyviä ja 

yrityksen toimintaan vaikuttavia riskejä. Kasvuun liittyvien riskien ja haasteiden 

tarkastelu on koettu sen verran laajamittaiseksi, että sille on varattu oma kappaleensa. 

Tärkeimpinä haasteina ja riskeinä nousevat esiin sekä polkuriippuvuus että rahoitus, 

joiden osalta voidaan todeta vaikutusten koskevan sekä kannattavuutta että kasvua. 

Työn teoriaosuudessa on riskejä tarkasteltu lähinnä kasvulähtökohdista, mutta kuten 

todettua niillä on myös oma vaikutuksensa yrityksen kannattavuuteen. 

Teoriatarkastelussa osoitetaan, että kasvulla ja kannattavuudella on oma kytkentänsä. 

Jotta yritys voisi kasvaa pitkäjänteisesti, tarvitsee se kannattavuutta rakentaakseen 

kyvykkyyksiä, jotka luovat omalta osaltaan kasvua ja auttavat yritystä erilaistumaan ja 

sitä kautta luomaan pitkäaikaista kilpailukykyä.  

 

2.1 Kasvun ja kannattavuuden suhde 

Kasvun hallintaan liittyy olennaisesti kannattavuus. Mikäli yritys ei ole kannattava, 

joutuu se väistämättä turvautumaan vieraaseen pääomaan. Vieraaseen pääomaan 

turvautuminen ei ole koskaan riskitöntä ja itseasiassa siihen sisältyy aina riskin 

kannalta huomioonotettavia elementtejä (Tornikoski et al., 2011). Vaarana on, että 
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kasvun suunnittelun ja toteuttamisen sijaan yrityksen johdon fokus suuntautuu 

yrityksen rahoituksen järjestämiseen sekä kannattavuuden parantamiseen liittyviin 

toimenpiteisiin, kuten organisaation uudelleenjärjestelyihin ja muihin 

kustannusleikkaustoimenpiteisiin. 

Davidsson et al.  (2009) ovat tarkastelleet kannattavuuden vaikutusta kasvuun 

resurssiteorian kautta. He toteavat, että terve kasvu alkaa yleensä riittävän 

kannattavuuden saavuttamisesta eli siitä, että kannattavuus on "hevonen", jonka pitäisi 

vetää kasvua ("kärry"), eikä toisin päin. He myös väittävät, että yritykset, jotka aloittavat 

kasvupolkunsa alhaisella kannattavuustasolla, eivät yleensä saavuta korkeaa 

kannattavuutta kasvunsa aikana. 

Resurssiteorian mukaan sellaiset yritykset, joiden kannattavuus on keskimääräistä 

korkeampi, kasvavat todennäköisemmin  (Wernerfelt, 1984). Fuertes-Callén ja Cuellar-

Fernández (2019) toteavat, että muun muassa Davidssonin et al.  (2009) ja Kachlamin 

ja Yazdanfarin  (2016)osoittavat kannattavuuden positiivisen vaikutuksen kasvuun. 

Cowling  (2004) toteaa kasvun ja voiton tukevan ja helpottavan toisiaan.  

Kaikki eivät kuitenkaan ole sitä mieltä, että kannattavuuden ja kasvun välinen yhteys 

olisi niin selvä. Eräät empiiriset tutkimukset osoittavat, että kannattavuuden ja kasvun 

välillä ei ole yhteyttä. Näissä tutkimuksissa osoitetaan, että yrityksen isot voitot voivat 

mahdollisesti heijastua negatiivisesti yrityksen kasvuun  (Lee, 2014). Federico ja 

Capelleras (2015) eivät omassa nuoria yrityksiä koskevassa tutkimuksessaan havaitse 

merkittävää yhteyttä kannattavuuden ja kasvun välillä. Coad et al.  (Coad et al., 2016) 

ovat myös vakuuttuneita kannattavuuden ja kasvun välisestä kielteisestä 

vaikutuksesta. Heidän mukaansa varhaisen vaiheen yritykset voivatkin tehdä 

päätöksen kasvaa voittojen kustannuksella. Tähän ohjaa ajatus kasvun ja yrityksen 

selviämisen vuorovaikutuksesta.  
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2.2 Kannattavuus 

Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, kannattavuus on yritystoiminnan perusta. 

Yrityksen on pystyttävä motivoimaan ja tuottamaan elanto henkilöstölle, ja 

luonnollisesti tuottamaan myös riittävä tuotto siihen sijoitetulle pääomalle  (Tornikoski 

et al., 2011). Yrityksen kannattavuus tarkoittaa yrityksen kykyä tuottaa 

liiketoiminnallaan tuloja enemmän kuin tulojen hankkimiseksi on muodostunut 

kustannuksia (Kallunki & Kytönen, 2007). Yrityksen liiketoimintaympäristön 

muutoksilla on oma vaikutuksensa yrityksen taloudelliseen tilaan ja ne saattavat myös 

siten muuttaa yrityksen kannattavuutta, mahdollisesti erittäin voimakkaastikin (Kallunki 

& Kytönen, 2007). Mauryn (2018) mukaan sellaisten yritysten, jotka ovat nauttineet 

suuresta koosta ja markkinaosuudesta, joiden aiempi tulos on ollut korkea, ja joiden 

markkinaosuus on säilynyt ja kasvanut ajan mittaan, on helpompi säilyttää 

kannattavuus, ja erilaiset muutokset vaikuttavat niiden kannattavuuteen hitaammin. 

Yrityksen kannattavuutta voidaan tarkastella ja mitata kahdella tavalla: absoluuttisesti 

tai suhteellisesti. Absoluuttinen voitto käy ilmi yrityksen tuloslaskelmasta, kun taas 

suhteellinen voitto ilmenee taselaskelman eristä. Absoluuttista voittoa mitataan siis 

tulojen ja menojen erotuksena, kun taas suhteellista kannattavuutta mitataan voiton 

suhteella sijoitettuun pääomaan nähden  (Heikinmatti et al., 2017).  
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Kuva 1. Eri kannattavuuden mittareiden laskentakaavoja 

 

Sydow et al. (2009)mukaan organisaatio lukkiutuu ajan myötä omiin 

toimintamalleihinsa niin tiukasti, että toiminnasta tulee täysin ennalta-arvattavaa ja 

lopulta toiminta muuttuu jäykäksi. Tämä rasittaa yrityksen kestävää kilpailukykyä ja 

vaikuttaa sen vuoksi olennaisesti sen kannattavuuteen. Lievimmillään yrityksen 

historian vaikutus näkyy siinä, että organisaation tekemät valinnat rajoittavat sen 

tulevia suunnitelmia sekä vähintään hidastavat orastavia kasvuaihioita  (Hannan & 

Freeman, 1984). Tällöin vaikutukset näkyvät usein esimerkiksi tehtävissä 

investoinneissa, jotka eivät kohdennu tarpeellisella tavalla kilpailukyvyn kehittämiseen 

tai että tappiollinen toiminta rajoittaa kasvupotentiaalin realisoitumista. Useissa 

yrityksissä tämä näkyy nimenomaan investointikyvyttömyytenä yrityksen 

rahoitusaseman vuoksi. 

Kun kannattavuus heikentyy, on yritysjohdon tehtävä korjaustoimenpiteitä. 

Yritysjohdon välittömät korjaustoimenpiteet ovat ”parantaa kannattavuutta, 

normalisoida kasvu tai kiihdyttää tulojen kertymistä”  (Laitinen & Laitinen, 2004).  
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Arthur  (2009) tunnistaa neljä kannattavuuden parantumiseen liittyvää asiaa: 

mittakaavaedut, oppimisvaikutukset, mukautuvat odotukset ja verkkotaloudet. 

Ensimmäinen näistä, mittakaavaetu, on tunnettu tosiasia: teknologiaan tai kiinteisiin 

kustannuksiin liittyvät yksikkötuotantokustannukset laskevat, kun ne jakautuvat 

kasvavaan tuotantomäärään.  Oppimisvaikutukset parantavat tuotteita tai vähentävät 

niiden kustannuksia. Tällöin kehittyneet ja erikoistuneet taidot sekä tiedot lisääntyvät 

valmistuksen ja asiakas- sekä markkinakokemuksen kautta. Tätä ajatusta kutsutaan 

myös tekemällä oppimiseksi (Arrow, 1962). Oppimisen myötä yksikkökustannukset 

laskevat. Mukautuvia odotuksia syntyy, kun lisääntyvä tuotteiden käyttöönotto 

vähentää epävarmuutta ja sekä käyttäjät että valmistajat luottavat yhä enemmän 

nykyisen teknologian laatuun, suorituskykyyn ja pitkäikäisyyteen.  Verkko- tai 

koordinointivaikutuksia syntyy, kun käytetään esimerkiksi samoja teknologisia 

ratkaisuja kuin muutkin (Arthur, 2009). Edellä mainittuja asioita käsittelen myös 

polkuriippuvuuskappaleessa ja on huomattava, että polkuriippuvuudella on 

huomattava vaikutus yrityksen kannattavuuteen ja sen lähtökohtiin.  

Jotta yritys voisi suojautua kilpailulta, tulisi sen kannattavuuden olla korkeampi ja 

voittoon tarvittava keskimääräinen panostus pienempi kuin sen kilpailijayrityksillä  

(Maury, 2018). Kilpailuetua voidaan arvioida analysoimalla yrityksen kilpailuedun 

lähteitä, kuten muun muassa sen markkina-asemaa  (Porter, 2004) tai resurssien 

vertailulla tai mittaamisella kilpailijoiden suhteessa (Maury, 2018). Kannattavuus tai 

markkinaosuuden vakaus liittyvät tähän analyysiin (Maury, 2018). 

Kirjallisuus toteaa yrityksen omistusrakenteella olevan merkitystä yrityksen 

kannattavuuteen ja sen kehitykseen. Omistajuutta ja sen merkitystä yrityksen 

menestymiseen ovat omassa tutkimuksessa käsitelleet Pajarinen ja Ylä-Anttila  (2006). 

Tutkimuksessa todetaan omistuksella olevan merkitystä.  
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Tulokset voidaan tiivistää omistajaryhmittäin seuraavasti  (Pajarinen & Ylä-Anttila, 

2006):  

• Perheyritykset: ovat kannattavuudeltaan ja vakavaraisuudeltaan vähintään 

yhtä hyviä kuin ulkomaalaisomisteiset yritykset. 

 

• Ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat keskimäärin kannattavampia kuin pörssi- 

ja valtionyritykset. 

 

• Pienet yritykset vaikuttavat olevan keskimäärin kannattavampia kuin suuret, 

mutta tutkimuksen otoskoon vuoksi tulos on vain suuntaa-antava. 

 

 

2.3 Kasvu 

Kasvun kannalta otollisin tilanne on silloin, kun yrityksellä on sekä kasvuhalua että 

kykyä toteuttaa kasvu. Yritykseltä voi myös puuttua toinen edellä mainituista tekijöistä, 

jolloin kasvu jää todennäköisesti rajalliseksi ja yritys ei saavuta kestävää kasvua. 

Heikoin tilanne on siinä tapauksessa, että yrityksellä ei ole kasvuhalua eikä liioin kykyä  

(Tornikoski et al., 2011). Tornikoski et al. luettelevat neljä tekijää, jotka vaikuttavat 

yrityksen kasvuun.  

1. Yrittäjä, sillä hänen persoonansa ja omat taustatekijät vaikuttavat siihen 

tavoitteleeko yritys kasvua 

 

2. Kasvuhalu ja -kyky, koska nämä liittyvät tiiviisti yrityksen resursseihin, kulttuuriin 

ja kyvykkyyksiin 

 

3. Yrityksen ympäristö, joita ovat esimerkiksi toimiala ja paikkakunta 
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4. Kasvun esteet ja riskit. Näitä käsitellään tässä tämän työn kappaleessa Pk-

yrityksen kasvun haasteet ja riskit 

Yrityksen kasvulla ja kasvamisella viitataan kahteen eri asiaan  (Tornikoski et al., 

2011): 

1. Kasvu tapahtuu orgaanisesti, eli kasvamalla nykyisten tai uusien tuotteiden 

avulla  

 

2. Kasvu tapahtuu ulkoisesti, jolloin yritys ostaa toisia liiketoimintoja tai fuusioituu 

jonkun toisen yrityksen kanssa.  

Voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset pyrkivät uudistamaan toimintaansa siten, että ne 

luovat jatkuvasti uusia liiketoimintamalleja ja hakevat uusia markkinoita. Uusiutuminen 

ja ketteryys ovat yhä tärkeämpiä kasvuhakuisen yrityksen ominaisuuksia. Yleisimpiä 

kasvuhakuisten yritysten uudistumistapoja ovat erilaiset investoinnit ja henkilöstön 

kehittäminen  (Huovinen, 2018) . 

Penrose (2009) määrittelee, että kasvulla voidaan tarkoittaa määrän lisäystä 

(tuotannon, myynnin tai viennin kasvu) tai kehitysprosessista johtuvaa koon 

suurenemista tai laadullista paranemista. Tällöin yrityksen kasvu ilmenee jonkun edellä 

esitetyn muuttujan arvon kehittymisenä. Neilimo ja Pekkanen (1996) toteavat, että 

yrityksen kasvulla tarkoitetaan yleisesti toiminnan laajentumista. Toiminnan 

laajentuminen ilmenee yrityksen erilaisten toimintaa kuvaavien tunnuslukujen 

kasvuna. Kasvu perustuu sopivaan, kestävään ja joustavaan liiketoimintamalliin, jota 

voidaan hyödyntää siten, että se tuottaa kannattavinta tulosta. Lisäksi liiketoimintamalli 

hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti yrityksen resursseja ja kyvykkyyksiä. 

Kyvykkyyksien kehittäminen puolestaan vaatii investointeja ja investoinnit vaativat 

kannattavuutta. Luomalla kilpailukykyisiä liiketoimintamalleja mahdollistetaan 

markkinamahdollisuuksien luominen  (Neilimo & Pekkanen, 1996).   
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Achtenhagen et al.  (2017) kuvaavat kahdeksan erilaista kasvumallia, joissa perustan 

luovat orgaaninen ja yritysostoin tapahtuva kasvu. Tämän lisäksi on olemassa erilaisia 

hybridimalleja, jotka koostuvat näiden kasvumallien kombinaatioista.  

Achtenhagenin kasvumallit ovat: 

1. Orgaaninen kasvu, eli toiminnan yleinen laajeneminen.  

 

2. Verkostopohjainen kasvu: tarkoittaa kasvumuotoa, jossa laajentuminen 

saavutetaan pääasiassa tiiviillä yhteistyöllä kumppaneiden, kuten toimittajien tai 

jakelijoiden kanssa.  

 

3. Orgaaniset yritysostot edustavat kasvumuotoa, joka seuraa usein 

verkostopohjaista kasvua. Tämä tarkoittaa sellaisten verkostokumppaneiden 

hankintaa, jotka ovat aiemmin kasvaneet yhteistyössä hankintayhtiön kanssa. 

 

4. Sisäistys viittaa kasvutilaan, jossa yritys ’sisäistää’ jakelukanavansa. 

 

5. Orgaaninen kasvu yhdistettynä valituilla strategisilla yritysostoilla 

tapahtuu, kun yritys kasvaa orgaanisesti pitkällä aikavälillä. Nämä kaudet 

keskeytyvät valikoituihin yritysostoihin, joita yhtiö toteuttaa strategisista syistä.  

 

6. Yhdistetty kasvu tarkoittaa orgaanisen kasvun täydentämistä muutamalla 

valitulla yritysostolla. Orgaaninen kasvu ja yritysostojen sarjat ovat pikemminkin 

rinnakkain ja yhtä tärkeitä dynaamisen kasvun kannalta. Tämä merkitsee myös 

sitä, että yritysostoja tapahtuu melko säännöllisesti.  

 

7. Yritysostojen kautta kasvua soveltavat yritykset, joissa yritysostot ovat 

hallitseva osa tai jopa muodostavat yrityksen koko kasvun rungon. Joskus 

yritysostot ryhtyvät hallitsemaan yrityksen kasvustrategiaa ja tällöin niistä tulee 

strategian toteuttamisväline. 
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8. Irtautuminen (Exit) tapahtuu, kun yrityksen omistus muuttuu tavalla, jossa 

toiminta integroidaan toisen yrityksen toimintaan tai se lakkaa olemasta. 

Tutkimukset viittaavat siihen, että yrityksen koko lisää sen kykyä valita erilaisia 

kasvumuotoja.  McCann  (1991) esittää, että orgaanisen kasvun hallitseva asema 

nuorissa ja suhteellisen kokemattomissa yrityksissä ei ole yllättävää, koska tällaisilla 

yrityksillä harvoin on johto- ja rahoitusresursseja kasvaa aggressiivisesti yritysostojen 

kautta. Kasvumuotoa ei aina valita pelkästään sisäisten strategisten näkökohtien 

perusteella  (Achtenhagen et al., 2017). Sen sijaan kasvumuoto voidaan valita 

esimerkiksi puolustusstrategian tuloksena, jolloin pyrkimyksenä on suojella yhtiötä 

yritysostoyrityksiltä. Myös pääomasijoittajat tai pääomarahastojen rahoitus saattavat 

vaikuttaa valittuun kasvumuotoon ja vaatia keskittymistä yrityksen arvon 

kasvattamiseen. Joissakin tapauksissa erilaisia kasvutiloja pidetään ainesosina 

dynaamisissa kasvuprosesseissa, jotka voidaan yhdistää ajan myötä (Achtenhagen et 

al., 2017). 

Keskisuuret yritykset ovat jääneet vähälle huomiolle kasvututkimuksissa, vaikka niillä 

on todettu olevan huomattavaa taloudellisesta merkitystä sekä kansantaloudelle että 

EU-tasolla (Pasanen, 2007). Keskisuurilla yrityksillä on useita lisähaasteita suurempiin 

yrityksiin verrattuna, esimerkkinä resurssirajoitukset ja rajallinen neuvotteluvoima 

ulkoisten sidosryhmien, kuten rahoittajien kanssa. Resurssirajoitukset liittyvät siihen, 

että keskisuuret yritykset eivät voi helposti toteuttaa kasvua yritysostostrategian avulla. 

Tämän vuoksi ne joutuvat usein löytämään vaihtoehtoisia kasvumuotoja  

(Achtenhagen et al., 2017).  Penrose  (2009) toteaa, että pk-yrityksillä ei ole ainoastaan 

rajallisia rahoituslähteitä ostaa muita yrityksiä, vaan niiden rajalliset johtamisvalmiudet 

hankittujen yritysten integroimiseksi estävät omalta osaltaan laajentumisen yritysoston 

kautta. McKelvie et al. (2006) ehdottavat, että yritykset valitsevat suorituskykyään ja 

kapasiteettiaan vastaavat kasvumuodot ja että eri kasvumuotoja voitaisiin suosia 

yrityksen eri aikakausina. Pienemmät yritykset ovat hyviä tavoittelemaan orgaanista 
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kasvua edistäviä mahdollisuuksia, kun taas suuremmilla yrityksillä on enemmän 

rahoitusresursseja, mutta vähemmän yrittäjämäisyyttä  (Achtenhagen et al., 2017).  

Keskisuuret yritykset eivät useinkaan tee yritysostoja. Toisen yrityksen strateginen 

hankinta voi kuitenkin osaltaan parantaa sen asemia markkinoilla ja luoda sitä kautta 

kasvua (Penrose, 2009). Yritykset, jotka ovat toteuttaneet menestyksekkäästi 

yritysostoja, voivat muuttaa yrityskauppaan perustuvan kasvun säännöllisemmäksi 

kasvupohjaksi (Achtenhagen et al., 2017). Keskisuurilla yrityksillä on yleensä 

voimakas omistajaohjaus, mikä johtaa monissa tapauksissa omistajan korostettuun 

osallistumiseen eri kasvumuotoja koskeviin päätöksiin, mukaan lukien yritysostot  

(Achtenhagen et al., 2017).  

Aiemmin pk-yritysten kasvuprosessi on käsitelty ja tutkittu yrityksen sisäisten 

resurssien kasvun ja tehostamisen näkökulmasta. Tämä tarkoittaa, että kasvaessaan 

yritys kykenee kasvattamaan henkilökuntaansa kysynnän kanssa samassa tahdissa. 

Yritys pystyy myös hankkimaan lisäkapasiteettia ja tehostamaan toimintaansa 

tuotantoa automatisoimalla. Viime aikoina on kiinnitetty yhä enemmän huomiota 

yritysten kykyyn toteuttaa ulkoista kasvustrategiaa mm. verkostoitumalla  (Tornikoski 

et al., 2011). Yritykset pyrkivätkin muodostamaan yhä aktiivisemmin erilaisia 

verkostorakenteita ja yhteenliittymiä, joista erilaiset ekosysteemit ovat hyvä esimerkki. 

Mutta onko kasvu yrityksen kannalta tavoiteltava asia? Kasvua on perinteisesti käytetty 

yrityksen menestyksen mittarina. Tämä perustuu uskomukseen, jonka mukaan kasvu 

on kestävien kilpailuetujen ja kannattavuuden esiaste  (Fitzsimmons et al., 2005). 

Kasvu, johon ei liity kannattavuutta, ei vaikuta pitkällä aikavälillä kestävältä. Voittojensa 

kustannuksella kasvavat yritykset joutuvat hakemaan ulkopuolista rahoitusta, mikä voi 

johtaa taloudellisesti vaikeisiin tilanteisiin (Seungkyu, Jaejun 2015). Koska yrityksen 

kasvu voi olla monenlaista, voimakaskaan kasvu ei luo aina arvoa. Erityisesti niin 

sanottu epäorgaaninen, eli yritysostoin tapahtuva kasvu saattaa olla tällaista. 

Yritysosto näkyy yleensä yrityksen liikevaihdon, taseen loppusumman tai 

työntekijämäärän kasvuna. Silti yritysostot voivat tuhota omista-arvoa  (Kallunki & 
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Kytönen, 2007). Kallunki ja Kytönen  (2007) toteavat tutkimusten osoittavan, että 

yritysjohtajilla on taipumus tehdä yrityskauppoja, jotka kasvattavat yrityksen kokoa, 

mutta eivät onnistu luomaan omistaja-arvoa. Tätä perinteistä arvomallia rikkovat 

kuitenkin uudet teknologiayhtiöt: esimerkkinä tällaisesta on Tesla, joka ennen vuotta 

2021 ei ole tehnyt voittoa, mutta jonka markkina-arvo on autoteollisuuden suurin. 

Miksi yritykset sitten tekevät yritysostoja ja havittelevat kasvua sitä kautta? Penrose 

(2009)  ja McKelvie et al.  (2006) esittävät erilaisia perusteluja sille, miksi yritykset 

voisivat halutessaan ostaa toisia yrityksiä. Esimerkiksi olemassa olevan 

tuotantolaitoksen haltuun ottaminen voi olla halvempaa kuin sen rakentaminen 

tyhjästä. Pk-yritysten laajentumista yritysostojen kautta rajoittaa yritysten 

resurssipohja  (Penrose, 2009). Tästä johtuen yritysostoihin liittyvässä kirjallisuudessa 

pk-yrityksiä käsitellään useammin yritysostokohteina kuin hankkijana  (Achtenhagen 

et al., 2017).  Teollis- ja tekijänoikeuksien kanssa aktiivisesti toimivat pk-yritykset 

osallistuivat todennäköisemmin yritysostoihin kuin ne pk-yritykset, jotka eivät toimineet 

aktiivisesti teollis- ja tekijänoikeuksien kanssa  (Achtenhagen et al., 2017). Oikean 

ihmisen rekrytointi on keskeinen haaste dynaamisesti kasvaville yrityksille. 

Rekrytointiprosessia voidaan erityisesti nousukausien aikana helpottaa ottamalla 

haltuun sellaisen yrityksen, jonka henkilökunnassa on jo vaadittavan pätevyyden 

työntekijöitä (Achtenhagen et al., 2017). Yritysten välisen integraation helpottamiseksi 

valitaan yleensä yritysostokohteita, joilla on samanlaiset yrityskulttuurit  (Achtenhagen 

et al., 2017). 

Jotta markkinoiden kasvumahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti, on 

resurssien ja johtamisvalmiuksien oltava täysimääräisesti käytettävissä. 

Laajentumisprosessin aikana on luotava uusia esihenkilötyöskentelytapoja ja 

parannettava yleistä osaamista sekä johtamista (Achtenhagen et al., 2017). Ajan 

mittaan johtajat keräävät kokemusta, mikä johtaa monipuoliseen resurssipohjaan. 

Nämä johtamiskokemukset ja -tietämys jäisivät käyttämättä, jos yritys ei kasvaisi ja 

laajenisi orgaanisesti tai yritysostojen kautta  (Achtenhagen et al., 2017).  
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Rahoitus on eräs kasvuun vahvasti liittyvä tekijä. Pk-yritysten orgaaninen kasvu on 

usein itserahoitettua, koska yritykset haluavat varmistaa, että niillä on kasvun 

edellyttämä likviditeetti  (Holm & Poulfelt, 2002). On kuitenkin selvää, että tietyissä 

kasvutilanteissa yritysten on käännyttävä ulkoisten käteisvarojen, velan tai 

pääomasijoituksen puoleen  (Achtenhagen et al., 2017)Kasvun rahoituksen liittyviä 

elementtejä on haluttu käsitellä tämän työn erillisessä luvussa: 2.4.2 Kasvun Rahoitus 

Kasvuun toki vaikuttaa muitakin tekijöitä. Jos yrityksen julkisuuskuva on kasvukykyinen 

ja -haluinen, saattaa julkinen paine kasvun toteutumiselle lisääntyä  (Achtenhagen et 

al., 2017). Polkuriippuvuus, eli yrityksen historia ja sen vaikutus yrityksen tulevaan 

kehitykseen on tärkeä käsite yrityksen kasvua analysoitaessa. Yrityksen kasvun 

mahdollisuuksia rajoittavat myös sen nykyiset rutiinit ja valmiudet (Saarenketo et al., 

2004) 
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2.4 Pk-yrityksen kasvun haasteet ja riskit 

 

Kuva 2. Yrityksen toimintaedellytysten terveyskolmio  (Laitinen & Laitinen, 2004) 

Yrityksen tulorahoituksen riittävyys perustuu usein kannattavaan kasvuun. Tämä 

varmistaa myös, että yrityksen maksuvalmius on ja pysyy kunnossa. Voimakkaassa 

kasvussa on vaarana, että yritys kasvaa liian nopeasti ja kannattavuus puolestaan ei 

pysy tarpeeksi hyvällä tasolla kasvun rahoittamiseksi, jolloin yritys ajautuu 

maksuvaikeuksiin  (Laitinen & Laitinen, 2004). 

Jos puolestaan yrityksen kasvu on hidasta ja toiminta on muuten kannattamatonta, 

ajautuu yritys suurella todennäköisyydellä vakavaraisuuskriisiin. Tällöin yrityksellä voi 

olla maksuvalmiutta hitaan kasvun vuoksi, mutta kannattamaton toiminta syö koko ajan 

yrityksen pääomia  (Laitinen & Laitinen, 2004). 
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Usein yrityksen kasvu rahoitetaan velkarahalla. Kun yritys kasvaa nopeasti, kasvavat 

sen rahoituskustannuksetkin ja puolestaan omavaraisuus pienenee, jolloin pienikin 

kannattavuutta heikentävä muutos saattaa johtaa maksuvalmiuden heikkenemiseen. 

Tällöin on vaarana, että yritys ei selviä rahoituskustannuksistaan  (Laitinen & Laitinen, 

2004). 

 

Kuva 3. Yritysten kehityksen esteitä Euroopassa  (Euroopan keskuspankki, 2014) 

 

Kuten Kuva 3. Yritysten kehityksen esteitä Euroopassa  (Euroopan keskuspankki, 

2014), osoittaa, suomalaiset pk-yritykset eivät koe rahoitusta isoimmaksi kasvun 

esteeksi. Suomessa onkin varsin hyvin toimivat rahoitusmarkkinat. Varsinkin 

noususuhdanteen edetessä yrityksen kehittämisen esteeksi muodostuvatkin usein, 

rahoituksen sijaan resurssitekijät. Myös kustannustaso ja kilpailutilanne ovat 

kasvuyritysten kannalta tärkeämpiä kehitysesteitä kuin rahoitus  (Huovinen, 2018) 
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Kuva 4. Liiketoiminnan uusiutuminen  (Huovinen, 2018) 

 

Huovinen (2018) osoittaa voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten investoivan kaikilla 

tasoilla enemmän kuin verrokkiyhtiöt (Kuva 4). Tämä tarkoittaa, että yritykset haluavat 

luoda uudenlaisia kyvykkyyksiä uudistamalla ja investoimalla. Kyvykkyyksien voidaan 

siis olettaa tuovan kilpailukykyä ja kilpailukyvyn puolestaan kasvua. 

 

 

2.4.1 Polkuriippuvuus 

Kun käsitellään keskisuuria yrityksiä sekä niiden kasvu- ja kannattavuushaasteita, 

nousee polkuriippuvuuden tarkastelu keskeiseen asemaan. Onhan moni keskisuurista 
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yrityksistä ollut olemassa jo jonkun aikaa. Työ- ja elinkeinoministeriön raportti  

(Huovinen, 2018)  toteaa, että vuonna 2018 vain n. 10 % keskisuurista yrityksistä oli 

voimakkaasti kasvuhakuisia. Suurin osa Suomeen perustettavista yrityksistä on pieniä 

yrityksiä. Niiden kasvattaminen keskisuureksi yritykseksi vaati useimmiten kovaa työtä 

ja aikaa. Kasvua voi tapahtua joko orgaanisesti tai yritysostojen kautta. Molemmissa 

tapauksissa yritykseen kertyy tietynlaista polkuriippuvuutta, sen positiivisessa ja 

negatiivisessa merkityksessä. Kuten alla todetaan, on polkuriippuvuuden merkitys 

kasvun ja kannattavuuden sekä niiden tasaantumisen osalta merkittävä. Tämän vuoksi 

polkuriippuvuuden vaikutusta ei voida ohittaa tarkasteltaessa keskisuuren yrityksen 

kannattavaa kasvua.  

 

2.4.1.1 Polkuteoria 

Historialla on erittäin merkittävä rooli arvioitaessa strategisia ratkaisuja tai 

organisaation epäonnistumisia  (Sydow et al., 2009). Lievimmillään historian vaikutus 

näkyy organisaation tekemien valintojen osalta. Tällöin ne rajoittavat tulevia ja 

toteutuksessa olevia valintoja (Hanna & Freeman 1984). Lockett ja Thompson   (2001) 

toteavat, että tämän päivän mahdollisuudet riippuvat yrityksen eilisistä päätöksistä.  

Sydow et al. (2009) toteavat polkuriippuvuuden kehittyvän, kun jokin kriittinen 

laukaisija käynnistää sellaisen tapahtumakulun, jota ohjaa itsevahvistuksen mukainen 

kierre. Tämä kerryttää ja vahvistaa organisaation vallitsevia ajatusmalleja ja syö siten 

tilaa uusilta mahdollisilta ajatusmalleilta. Tämä saa aikaan organisaation lukkiutumista 

ja muutosjäykkyyttä. Yksittäiset historian tapaukset voivat laukaista edellä mainittuja 

lukkiutumisia. Usein ne jättävät organisaatioon sellaisen jäljen, että se voi kehittyä 

itseään vahvistavaksi kierteeksi.  Kun tarkastellaan yrityksen kasvua ja siihen liittyviä 

tekijöitä, ei voida ohittaa polkuteoriaa. Varsinkin kun kyseessä on kypsä yritys, joka on 

saavuttanut keskisuuren koon ja vakiintuneen markkina-aseman. 
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Kuva 5. Polkuteorian mukainen organisaatiopolun muodostuminen  (Sydow et al., 2009) 

 

Sydow et al. (2009) ovat jakaneet polkuteorian mukaisen organisaatiopolun 

muodostumisen kolmeen vaiheeseen. Ensimmäistä vaihetta voidaan luonnehtia 

avoimeksi tilanteeksi, jossa aikaisemmat vaiheet eivät merkittävästi rajoita 

toimintavalikoimaa. Toiselle vaiheelle on ominaista organisaatiopolun asteittainen 

muodostuminen. Vaihtoehtojen oletetaan kaventuvan yhä enemmän, johtuen 

kehittyvästä organisaatiopolusta ja sen ”vetovoimasta”. Ensimmäisessä vaiheessa 

tehdyt päätökset ja toimenpiteet käynnistävät organisaation kehittymisen polun. 

Toisesta vaiheesta kolmosvaiheeseen siirtymiselle on ominaista, että toiminta lukittuu 

entisestään. Toimintaan muodostuu selkeitä hallitsevia normeja ja toimintatapoja. 

Tämä johtaa lopulta organisaation ja toiminnan lukkiutumiseen tiettyihin kaavoihin ja 

malleihin. Tämä lukitus voi olla luonteeltaan pääasiassa kognitiivinen, normatiivinen tai 

resurssipohjainen  (Giddens, 1984) 

Polkuriippuvuuden mukainen organisaation vallitsevan ajattelumallin vahvistuminen 

vie organisaatiota kohti lukittumista ja muutosjäykkyyttä̈, jolloin muutoksen 
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kustannukset nousevat ja organisaation toiminta yksinkertaistuu. Organisaatio ei pyri 

enää etsimään vaihtoehtoja toiminnalle. Vaarana on yrityskulttuurin muokkautuminen 

edellä mainittua tukevaksi toiminnaksi. Riski tehottomuuteen kasvaa ja organisaation 

toiminta muuttuu näennäiseksi juurtuneiden tapojen ohjaamana  (Nokelainen, 2013). 

Tämä luo omalta osaltaan paineita esimiestasolla ylläpitää positiivista ja jatkuvaa 

muutosta lukkiutumisen välttämiseksi. 

Jotta polkuriippuvuuteen kyetään vaikuttamaan, on yrityksen johdon havainnoitava 

sen aikaansaavia tapahtumia ja polkuriippuvuuden vaikutuksia organisaation tehtävien 

toteuttamiseen. Tämä auttaa myös havainnollistamaan sosiaalisen käyttäytymisen 

mekaniikkaa organisaatiossa  (Nokelainen, 2013).  

Polkuriippuvaisuus koskee myös toimialoja. Malmelin  (2021) toteaa, että perinteisillä 

toimialoilla toimivissa organisaatiossa on vaikea uudistaa ajatusmalleja, muuttaa 

toiminta- ja johtamismalleja ja innovoida uusia asioita. Toisaalta samalla toimialalla 

toimivien yritysten välillä on luontaisia eroja suorituskyvyssä  (Lockett & Thompson, 

2001). Tämä liittyy luonnollisesti myös resursseihin ja niihin liittyvien valintojen 

vaikutukseen kilpailukyvyn muodostumiseen. 

 

2.4.1.2 Resurssiteoria 

Resurssiteoria kuvaa yrityksen kilpailuedun muodostumista sen sisältäpäin. Teorian 

ydin liittyy yrityksen resurssien ja kyvykkyyksien ymmärtämiseen. Resurssiteoreettisen 

näkemyksen mukaan yrityksellä tulee kestävän kilpailuedun saavuttamiseksi olla 

resursseja ja kyvykkyyksiä ja niiden tulee olla yhtä aikaa arvokkaita, harvinaisia, 

vaikeasti kopioitavia sekä korvaamattomia. Yhdessä nämä luovat yritykselle kestävän 

kilpailuedun (Nokelainen, 2013). Resurssiteoreettinen näkemys käsittelee yritystä 

resurssien yhdistelmänä. Sen mukaan vain ainutlaatuisten resurssien hyödyntäminen 

voi taata yritykselle kestävän kilpailuedun (Saarenketo et al., 2004) 
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Resurssit siis muodostavat yritykselle olennaisen kilpailutekijän. Resursseihin 

kuitenkin liittyy vahvasti edellisessä kappaleessa esitetty polkuriippuvuus.  Barney 

(1991) kuvaa, että resurssit ovat niiden luonteesta riippumatta yritykselle ominaisia, 

eivätkä ne kykene helposti jäljittelemään kilpailijoita. Näin ollen yritykselle muodostuu 

resurssien osalta oma polkuriippuvuutensa, sekä hyvässä että pahassa. Hyvässä, 

yritykselle kehittyy kestävää kilpailukykyä. Pahassa, resurssit lukitsevat yrityksen 

kilpailukykyä ja saattavat olla rajoite uudistumiselle ja jopa hidastaa yrityksen kasvua.  

Resurssiteorian mukaan niillä yrityksillä, joilla on samanlaiset alkuperäiset 

resurssikokonaisuudet, olisi oltava samanlaiset käyttäytymismallit ja suorituskyky. 

Tällöin yritykset voisivat muita yrityksiä tarkkailemalla tarkastella ennakkoon 

resurssien vaikutusta käyttäytymiseen ja suorituskykyyn(Lockett & Thompson, 2001). 

Tämä näkemys ei kuitenkaan ota huomioon polkuriippuvuutta. Jokaisen yrityksen 

resurssikokonaisuus on kuitenkin ainutlaatuinen, mikä on seurausta sen menneistä 

toimenpiteistä, ratkaisuista ja niiden jälkeisistä kokemuksista. Tämän vuoksi myös 

jokaisen yrityksen kehittymismahdollisuudet ovat erilaisia  (Lockett & Thompson, 

2001). Tästä johtuen yksi yritykseen liittyvistä päätöksistä liittyy resursseihin ja 

päätöksentekoa edesauttaa yrityksen resursseihin liittyvän polkuriippuvuuden 

ymmärtäminen.  Wijewardenan ja Coorayn  (1995) toteavat, että ne yritykset, jotka 

onnistuvat houkuttelemaan kyvykästä henkilöstöä, kasvavat nopeammin.  

Resursseihin liittyvä polkuriippuvuus korostuu muutoksessa. Kasvuhakuisissa ja 

uudistuvissa organisaatioissa on löydettävä tilaa joustavalle toiminnalla ja innovoinnille 

varsinkin silloin, kun uusia mahdollisuuksia tulee esiin (Malmelin, 2021). Ansoffin 

(2019) mukaan kokemus osoittaa, että monilla muuttuvassa ympäristössä toimivilla 

yrityksillä on vaikeaa muuttaa toimintatapojansa.  Tämä johtuu yritysten 

kyvyttömyydestä muuttaa ajatustapojansa  (Ansoff et al., 2019). Tämä on hankalaa 

varsinkin, jos organisaatio on polkuteorian mukaisessa lukitustilassa. Tällöin 

organisaatiossa pidetään kiinni aikaisemmista ajattelumalleista ja toimintatavoista.  

Usein nämä ratkaisut eivät lähtökohtaisesti tue organisaation kyvykkyyksien 

kehittymistä  (Malmelin, 2021).  
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Resurssiteoria katsoo yritystä historiallisesti määritettynä varojen tai resurssien 

kokoelmana, joka on sidottu osittain yrityksen johtoon  (Wernerfelt, 1984). Malmelin 

(2021) toteaa, että yritysjohtajat perustavat usein päätöksentekonsa tuttujen 

menestystekijöiden varaan. Tästä syystä yritysjohtajat pyrkivät tekemään sellaisia 

strategisia valintoja, jotka ovat aikaisemmin osoittautuneet menestyksekkäiksi  

(Malmelin, 2021). 

 

2.4.1.3 Kyvykkyydet 

Kyvykkyydet määritellään aineellisiksi ja aineettomiksi ominaisuuksiksi siten, että ne 

mahdollistavat resurssien maksimaalisen hyödyntämisen. Arvokkaat ja harvinaiset 

kyvykkyydet ovat yritysstrategian liikkeellepaneva voima (Yoo & Kim, 2015) Spanos ja 

Liouakas (2001) jakavat kyvykkyydet organisaatio- ja markkinointiominaisuuksiin sekä 

teknisiin ominaisuuksiin. 

Resurssiteorian yksi haaste on, että se ei ota kantaa, miten kyvykkyydet syntyvät ja 

kehittyvät aikaan suhteutettuna. Kyvykkyyksien elinkaarimalli (Kuva 6) on kehitetty 

tämän asian ymmärtämiseksi. Kyvykkyyksien elinkaarimalli kuvaa nimensä mukaan 

kyvykkyyksien elinkaarta. Se ei pyrikään pureutumaan yksittäisten kyvykkyyksien 

ominaisuuksiin  (Nokelainen, 2013). 
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Kuva 6. Kyvykkyyksien elinkaarimalli  (Helfat & Peteraf, 2003) 

Kyvykkyyksien elinkaarimallin mukaisessa syntyvaiheessa joukko yksilöitä 

organisoituu yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Syntyvaihe siis vaatii tavoitteen 

mukaisten kyvykkyyksien syntymistä. Kehitysvaiheessa kyvykkyys kehittyy sille 

tulleiden syötteiden mukaisesti. Nämä syötteet voivat vaihdella ryhmän sisäisistä 

kokemuksista uusiin kokemuksiin ja ulkoisiin syötteisiin. Kypsyyden vaiheessa 

kyvykkyyttä ylläpidetään ja ajan myötä kyvykkyys sisäistyy hyvin syvälle 

organisaatiossa  (Nokelainen, 2013). 
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Kuva 7. Kypsyysvaiheesta etenemismalli (Helfat & Peteraf, 2003) 

 

Kypsyysvaiheen jälkeen kyvykkyys voi siirtyä jatkovaiheisiin eri syistä. Nämä syyt 

voivat olla yrityksen sisäisiä tai ulkoisia (Nokelainen, 2013).  

Jatkovaiheet ovat: 

• poistuminen: kyvykkyys häviää kokonaan  

 

• osittainen alasajo: eli kyvykkyys muuttuu osittain ja esimerkiksi joitain osia siitä 

häviää 

 

• uudistuminen: uusi kyvykkyys kehitetään olemassa olevasta kyvykkyydestä; 

esimerkiksi yrityksen tavoitteiden tai tuotteiden muutosten aiheuttaman tarpeen 

myötä 
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• kopiointi: Kyvykkyys kopioidaan esimerkiksi toiselle markkina-alueelle, jossa 

yritys myös toimii  

 

• uudelleenkäyttö: kyvykkyys pyritään hyödyntämään esimerkiksi uuden tuotteen 

tekemisessä ja siten uudelleen käytetään jo aikaisemman tuotteen tekemiseen 

kehitettyä kyvykkyyttä  

 

• yhdistyminen: kyvykkyyden siirtyessä toiseen tarkoitukseen yhdistetään 

samalla toinen kyvykkyys  

 

Edellä mainitut vaiheet voivat syntyä myös samanaikaisesti ja kyvykkyydet voivat 

käydä läpi useita näistä malleista. Sen vuoksi ne voivat ajan kuluessa muuttua 

paljonkin. 

Jotta yritys kehittäisi ja säilyttäisi kilpailukykynsä, pitää organisaation olla kykenevä 

mukautumaan ympäristön muutoksiin. Tämä on yrityksille iso haaste yhä nopeammin 

muuttuvassa markkinassa. Yritys voi mukautua näihin muutoksiin kehittämällä uusia 

resursseja tai uudistamalla sekä muokkaamalla niitä  (Ambrosini & Bowman, 2009). 

Hyödyntämällä dynaamisia kyvykkyyksiä (Kuva 8. Dynaamiset kyvykkyydet  

(Ambrosini & Bowman, 2009)) yrityksen johto havainnoi uusia muodostuvia 

liiketoimintamahdollisuuksia ja organisoi yrityksen resurssit hyödyntämään näitä 

mahdollisuuksia. Kehittämällä dynaamisia kyvykkyyksiä yritys voi saavuttaa kestävän 

kilpailuedun, lyhyen kilpailuedun tai tasavertaisuuden markkinoilla. Luonnollisesti 

yritys voi myös epäonnistua kyvykkyyksien kehittämisessä  (Nokelainen, 2013). 
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Kuva 8. Dynaamiset kyvykkyydet  (Ambrosini & Bowman, 2009) 

 

Kestävään kilpailuetuun päästään, kun yrityksen kehittämää resurssikantaa ei pystytä 

imitoimaan ja resurssikanta on kestävää. Resurssikannalla tarkoitetaan tässä 

tapauksessa organisaation käytössä olevia resursseja. Dynaamiset kyvykkyydet 

pyrkivät vaikuttamaan resursseihin ja niiden luomiseen vaikuttavat organisaation 

kokemus ja sisäinen oppiminen. Dynaamisten kyvykkyyksien tehokkuus riippuu 

sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä. Sisäisiä tekijöitä ovat yrityksen voimavarat ja ulkoisia 

ovat markkinat  (Ambrosini & Bowman, 2009). Yrityksellä on mahdollisuus muuttaa 

dynaamisia resursseja kouluttamalla esihenkilöitä tai vahvistamalla resursseja uusilla 

ihmisillä. On myös muistettava, että polkuriippuvuudella on iso merkitys dynaamisten 

kyvykkyyksien muodostumiseen. Yritys voi siis vaikuttaa tähän kehitykseen luomalla 

sopivan yhdistelmän uusia ja vanhoja resursseja. 
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Tekemällä oikeita päätöksiä organisoitumisen sekä resurssien arvokkuuden 

arvioinnissa kykenee yrityksen johto vaikuttamaan kilpailukykyyn (Nokelainen, 2013). 

Johtaja saattaa suodattaa sellaisia uusia signaaleja, jotka eivät ole merkityksellisiä 

hänen historiallisen kokemuksensa kannalta, eikä hän siten ymmärrä uusia 

ympäristössä tapahtuvia tärkeitä muutoksia, uusia toiminnan suhteita tai uusia 

menestystekijöitä. Tämän seurauksena hän viivyttää omaa kykyään havaita 

realiteetteja, kunnes ne vaikuttavat yrityksen kilpailukykyyn  (Ansoff et al., 2019).  

Kehittyneet taloudet ovat siirtymässä teollisesta yhteiskunnasta jälkiteolliseen 

informaatioyhteiskuntaan. Tässä murroksessa on keskeistä tiedon muodostuminen 

yrityksen tärkeimmäksi tuotantotekijäksi. Toisin sanoen yrityksen kilpailukyvyn 

ratkaisee kyky tuottaa, prosessoida ja soveltaa uutta tietoa  (Castells & Hall, 1996).   

 

 

2.4.1.4 Investoinnit 

Investoinnit voidaan jakaa kahteen kategoriaan niiden merkittävyyden suhteen: 

strategiset ja operatiiviset investoinnit. Strategiset investoinnit muuttavat ja edistävät 

yrityksen liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä. Ne voivat myös toteuttaa uusia liikeideoita 

ja auttaa yritystä laajentumaan uudella liiketoiminta-alueella. Voidaan siis todeta, että 

kaikki investoinnit, jotka tukevat yrityksen strategiaa, ovat strategisia investointeja  

(Puolamäki & Ruusunen, 2009). Tässä työssä keskitytään strategisiin investointeihin, 

sillä ne ovat erityisen kiinnostavia yrityksen kestävään kasvuun liittyen. 

Jotta yrityksen liiketoiminta olisi kestävällä pohjalla, on johdon panostettava sen 

pidemmän ajan arvontuottokykyyn (Malmelin, 2021). Investoinneilla tähdätään 

arvontuottokyvyn nousuun. Investointipäätöksillä yritysjohto päättää keskeisistä 

kasvunhallinnan muuttujista, kuten kasvunopeudesta ja tavasta. On kuitenkin 

muistettava, että investointikyvykkyys vaatii yleensä yrityksen hyvää kannattavuutta 

investointien rahoittamiseksi.  
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Investoinneille on tyypillistä niiden pääomaa sitova luonne, riskit, pitkän aikajakson 

tuotot ja niiden suuri merkitys tulevaisuuden liiketoiminnan luonnissa (Puolamäki & 

Ruusunen, 2009). Investointien tärkeä piirre on se, että ne menettävät arvoaan, jos 

yritys menettää liiketoimintansa tai sen toiminta häiriintyy taloudellisen ahdingon 

vuoksi  (Brealey et al., 2008). Tämän vuoksi yrityksen kannattavuuden säilyminen on 

ensisijaisen tärkeää, jopa nopean kasvun aikana. 

Yrityksen historiassa saattaa olla liiketoiminnalle ominaisia erikoistuneita investointeja, 

jotka liittyvät sen suhteisiin toimittajien ja asiakkaiden kanssa.  Kyseisten investointien 

arvo voi olla alhaisempi näiden liikesuhteen ulkopuolella, koska ne ovat kohdennettu 

palvelemaan kapeaa ryhmää  (Brealey et al., 2008). Polkuriippuvuudella on siis oma 

merkityksensä myös yrityksen investointien osalta. 

Rahoituksen merkitys yrityksen menestystekijänä on suuri. Pk-yritysten 

rahoitustarpeet liittyvät yleensä kone- ja laiteinvestointeihin. Voimakkaasti 

kasvuhakuiset yritykset käyttävät sen sijaan rahoitusta kasvuun, kansainvälistymiseen 

sekä erilaisiin kehittämishankkeisiin, kuten henkilöstön osaamisen lisäämiseen  

(Huovinen, 2018). Kyvykkyyksien kehittäminen tuntuukin olevan yksi tärkeimpiä pk-

yrityksen investointikeinoja kilpailukyvyn luomiseksi.  

Investoinnit eivät ole aina onnistuneita. Tämä koskee erityisesti uusia tuotteita ja 

palveluita. Yritykset eivät aina onnistu kaupallistamaan omia ideoitaan. Joskus käy 

niin, että vaikka yrityksessä olisi suurta halua luoda uusia tuotteita ja palveluja, 

asiakkaat eivät halua uudistua ja omaksua yrityksen innovoimia ja tuottamia uusia 

asioita, tuotteita ja palveluja (Malmelin, 2021). Tämän vuoksi asiakaslähtöisyys pitäisi 

näkyä kaikessa kehitystyössä ja uudistamisessa. 

 



 

   

 

34 

2.4.2 Kasvun rahoitus 

Hyvin toimivat rahoitusmarkkinat voivat tukea kasvua ja edistää yritysten toimintaa. 

Tämä tapahtuu ohjaamalla rahoituskohteita etsivien rahoittajien varoja rahoitusta 

tarvitseville yrityksille. Toimivat yritysrahoitusmarkkinat edesauttavat kannattavien 

investointihankkeiden toteuttamisen, myös silloin kun yrityksellä ei ole riittävästi omaa 

rahoitusta kattamaan kaikkia investoinnin kustannuksia  (Louhivuori, 2014). Yrityksen 

vahva tase kuitenkin edesauttaa yrityksen rahoituksen järjestymistä ja 

kannattavuudella on puolestaan merkitystä taseen kehittymisen osalta. Pk-yrityksille 

yksityisen rahoituksen tilanne näyttää viimeisimpien tilastojen mukaan Suomessa 

vahvemmalta kuin EU- ja euromaissa keskimäärin  (Louhivuori, 2014). 

Työ ja elinkeinoministeriön raportti vuodelta 2018  (Huovinen, 2018) painottaa, että 

rahoituksella on keskeinen rooli pk-yrityksen menestystekijänä. Raportin mukaan pk-

yritysten rahoitustarpeet painottuvat kone- ja laiteinvestointeihin ja vähäisemmin 

kasvuun sekä kehittämishankkeisiin. Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten 

investoinnit painottuivat kuitenkin eri tavalla.  Nämä yritykset käyttävät rahoitusta muita 

yrityksiä yleisemmin kasvuun, kansainvälistymiseen sekä erilaisiin 

kehittämishankkeisiin  (Huovinen, 2018). 

Suomessa on varsin toimivat yritystukimarkkinat. Yritystukien yhtenä tehtävänä on 

kannustaa yrityksiä kasvuun. Yritystuilla rahoitetaan usein sellaisia hankkeita, jotka 

jäisivät toteutumatta ilman julkista rahoitusta  (Louhivuori, 2014). 
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Kuva 9. Syitä miksi yritykset eivät saaneet rahoitusta  (Huovinen, 2018) 

 

Työ ja elinkeinoministeriön raportti (2018) kertoo, että voimakkaasti kasvuhakuisista 

teollisuuden yrityksistä yli 80 prosenttia haki rahoitusta edellisen 12 kk aikana. Muilla 

osaamisintensiivisillä toimialoilla voimakkaasti kasvuhakuisissa yrityksissä̈ oli 

huomattavasti muita toimialoja enemmän yrityksiä̈, jotka hakivat, mutta eivät saaneet 

rahoitusta. Yleisimmin rahoituksen saamisen vaikeuteen on syynä kireät 

vakuusvaatimukset. Tämä on voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten kohdalla hieman 

muita yrityksiä yleisempää  (Huovinen, 2018).   

Yksi tärkeimmistä yrityksen kasvun rahoitukseen liittyvistä yksittäisistä elementeistä on 

käyttöpääoma. Käyttöpääoma on yrityksen juoksevaan liiketoimintaan sitoutuvan 

rahoituksen määrä. Käyttöpääoma sitoutuu yrityksen eri liiketoimintaprosesseihin. 

Käyttöpääoman suurimmat erät ovat yleensä myyntisaatavat ja vaihto-omaisuus. 

Käyttöpääoman tarve voidaan kattaa omalla tai vieraalla pääomalla  (Heikinmatti et al., 

2017). 

Yritys voi suhtautua käyttöpääoman hallintaan aggressiivisella tai konservatiivisella 

tavalla. Aggressiivisessa tavassa yrityksen vaihtuvien vastaavien määrä on matala tai 
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lyhytaikaisten velkojen määrä korkea verrattuna taseen arvoon. Kun nykyisen 

käyttöpääoman määrä nousee suhteessa koko taseen arvoon, on yrityksen 

käyttöpääoman hallinta konservatiivista. Liian konservatiivisella strategialla voi olla 

negatiivinen vaikutus kannattavuuteen, kun liian aggressiivinen strategia voi johtaa 

likviditeetti- ja varastopuutteisiin  (Mian & Afza, 2009). 
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3 METODOLOGIA 

Tutkimusprosessin aikana tehdään aina valintoja ja päätöksiä, jotta tieteellisen 

tutkimuksen ehdot täyttyvät ja joita tutkimusetiikka edellyttävät. Tutkimusprosessi 

voidaan jakaa viiteen vaiheeseen: ideataso, sitoutuminen, toteutuminen, kirjoittaminen 

ja tiedottaminen  (Vilkka, 2021).  Isoimmat valinnat tutkimusaiheen osalta tehdään 

ideatasolla ja sitoutumisvaiheessa.  

Eräs tärkeimpiä vaiheita tutkimusprosessin suunnittelussa on tutkimusmenetelmän 

valinta. Siihen liittyy kysymys: millaista tietoa tutkimuksella haetaan? Aineiston 

keruuseen liittyvät muun muassa seuraavat kysymykset: miten ja millaista aineistoa, 

kuinka paljon aineistoa on riittävästi? Aineiston valintaan vaikuttaa se, millaisen 

aineiston voidaan ajatella parhaiten tarjoavan näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia 

asetettuun tutkimustehtävään ja määriteltyihin ongelmiin. Aineiston keruuseen liittyy 

vahvasti sen tutkimusmenetelmän valitseminen, jolla saisi kerättyä tutkimusongelman 

kannalta relevanttia aineistoa. 

Aineiston keruuta suunnitellessa on huomioitava käytettävissä oleva aika ja 

taloudelliset resurssit. Myös omien taitojen arvioiminen on tärkeää. Omassa työssäni 

oli otettava huomioon työn ja opiskelun yhdistäminen. Tätä ei helpottanut käynnissä 

oleva pandemia ja sen kerrannaisvaikutukset työhöni. Pyrinkin ottamaan huomioon 

edellä mainitut asiat tutkimuksen aikataulusuunnittelussa. 

Tutkimusmenetelmät antavat keinon ja työvälineet tutkia ja analysoida tiedonintressinä 

olevaa kohdetta. Tutkimusmenetelmiä ovat määrällinen (kvantitatiivinen) 

tutkimusmenetelmä ja laadullinen (kvalitatiivinen) tutkimusmenetelmä. Määrällisellä 

tutkimusmenetelmällä saavutetaan numeraalista tietoa. Laadullisen 

tutkimusmenetelmän lähtökohtana on saavuttaa tietoa, joka auttaa merkityksen 

ymmärtämisessä. 
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Laadullisen tutkimusmenetelmän erikoispiirre on se, että tavoitteena ei ole totuuden 

löytäminen tutkittavasta asiasta, vaan tutkimuksen tavoitteena on tutkimuksen aikana 

syntyneiden tulkintojen muodostaminen. Tavoitteena on näyttää jotakin, joka on 

välittömän havainnon tavoittamattomissa  (Vilkka, 2021). 

Valitsin tutkimusmenetelmäksi tapaustutkimusmenetelmän. Tapaustutkimus-

menetelmällä sain kaiken tarvittavan tiedon käyttööni ja pystyin sen perusteella 

tekemään havaintoja ja päätelmiä. Haasteeksi tuli tiedon määrä ja sen oikeanlainen 

jalostaminen ja karsiminen tarpeellisilta osin.  

 

3.1 Tapaustutkimusmenetelmä 

Tapaustutkimusmenetelmä on empiirinen menetelmä, jossa tutkitaan ilmiötä 

perusteellisesti ja todellisessa maailmassa, kun ilmiön ja kontekstin väliset rajat eivät 

välttämättä ole ilmeisiä  (Yin, 2018). 

Tapaustutkimusta käytetään tilanteissa, joissa on paljon enemmän kiinnostavia 

muuttujia kuin todellisia ja selkeitä arvoja. Menetelmässä pystytään joustavasti 

hyödyntämään teoreettisen tarkastelun tuomia näkökulmia tutkimuksen suunnittelu-, 

tiedonkeruu- ja analyysivaiheissa, sekä kyseisten vaiheiden työskentelyn 

ohjaamisessa. Lisäksi menetelmä perustuu useisiin lähteisiin ja näitä lähteitä voidaan 

hyödyntää tutkimuksen triangulaatioon  (Yin, 2018). Tutkimusmenetelmän 

valitsemisessa minua houkutti juuri tämä joustavuus sekä useiden näyttölähteiden 

käytön mahdollisuus. Vaarana luonnollisesti on työn paisuminen liian suureksi. 

Menetelmää voidaan hyödyntää yhden tai useamman kohteen tutkimiseen. Tässä 

tapauksessa kohteita on yksi ja tutkimuksessa keskitytään yhteen kohdeyritykseen. 

Näyttölähteitä sen sijaan on useampia. Työssä hyödynnetään myös referenssidataa 

muista alan yrityksistä; näin saadaan enemmän ymmärrystä ja näyttöä 
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tutkimuskysymysten osalta. Pääasiallisesti keskityn kuitenkin kohdeyrityksen ilmiöiden 

havainnoimiseen. 

 

3.2 Tapaustutkimuksen suunnittelu 

Suunnittelun kannalta on ratkaisevaa määritellä ja rajata tutkittava kohde. Tässä 

tutkimuksessa kohdeyritykseksi valikoitui sellainen yritys, jossa rajaus oli helppo tehdä. 

Lisäksi tutkimuksen rajaus tapahtui tutkimuskysymyksiä määriteltäessä. Onkin 

tarpeellista kiinnittää huomiota tutkimuskysymysten pohdintaan ja rajaukseen siten, 

että ne ohjaavat työn etenemistä koko tutkimuksen ajan. Tutkimusaihetta kuitenkin 

täsmennetään tai muutetaan muissa tutkimusprosessin vaiheissa. Tämä voi johtua 

muun muassa siitä, että toteuttamisvaiheessa paljastuukin, että liian suuri joukko 

ihmisiä jättää vastaamatta lomakehaastatteluun tai liian moni teemahaastatteluun 

lupautunut kieltäytyykin (Vilkka, 2021). Tutkimusaineistosta saattaa myös ilmetä 

sellaisia uusia piirteitä, jotka vaikuttavat olennaisesti tutkimukseen ja tutkimusongelma 

halutaan muotoilla kokonaan uudelleen tai sitä halutaan muuttaa. 

Tutkimussuunnittelu on tutkimuksen hahmottamista siten, että varmistutaan tutkijalla 

olevan riittävä pääsy valitun tutkimuskohteen tietoihin, olipa kyse sitten ihmisten 

haastattelemisesta, asiakirjojen tai tietueiden tarkistamisesta tai kenttähavaintojen 

tekemisestä  (Yin, 2018). Omassa työssäni olen varmistanut tietoon pääsyn 

kohdeyrityksen valinnalla: minulla on varsin laaja pääsy tutkimuksen kannalta 

olennaiseen tietoon, minkä lisäksi pystyn valitsemaan tutkimuksen haastatteluosioon 

relevantit haastattelukohteet. 

Erityisen tärkeää tutkimussuunnittelun kannalta on sen viisi osatekijää: 

tutkimuskysymys, mahdollisten ehdotusten identifiointi, itse tutkimuskohteen 

määrittely, tietoja ja ehdotuksia yhdistävän logiikan ja havaintojen määrittely.  Kolme 

ensimmäistä edellä luetelluista komponenteista vaikuttavat tiedon keräämisen 
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suunnitteluun. Kaksi viimeistä osatekijää vaikuttavat siihen, mitä on tehtävä tietojen 

keräämisen jälkeen (Yin, 2018). Tätä hahmottamista helpottavat miten- ja miksi-

kysymykset, jotka auttavat ymmärtämään mitä tietoa nimenomaisesti ollaan 

keräämässä ja käsittelemässä. Mitä enemmän tapaustutkimus sisältää spesifisiä 

kysymyksiä ja ehdotuksia, sitä enemmän se pysyy toteuttamiskelpoisissa rajoissa. Jos 

tutkimuskysymykset eivät johda siihen, että yksi vastaus tukee toista kysymystä, voivat 

ne olla liian epämääräisiä tai liian moninaisia. Tällöin saattaa olla vaikeaa tehdä 

tapaustutkimusta (Yin, 2018). Tutkimuksessani pyrinkin asettamaan edellä kuvattuja 

kysymyksiä koko tutkimuksen ajan. Uskoin niiden auttavan itseäni tutkimuksen 

jatkuvassa rajaamisessa siten, että tutkimus ei lähde rönsyilemään, mikä on 

tapaustutkimuksessa luonnollinen vaara. 

Tutkimus perustuu täsmällisesti määriteltyyn asiaongelmaan ja siitä johdettuun 

tutkimusongelmaan (pääkysymys), sekä tutkimusongelmasta johdettuihin 

tutkimuskysymyksiin (alakysymykset). Alakysymyksiä kutsutaan myös teoreettisiksi 

tutkimuskysymyksiksi. Teoreettiset tutkimuskysymykset ovat niitä, joihin 

tutkimuksessa halutaan löytää vastaus (Vilkka, 2021). Yhdellä tutkimuksella pystytään 

yleensä vastaamaan vain yhteen tai kahteen, enintään neljään, tutkimuskysymykseen. 

Tapaustutkimuksessa on pyrittävä tunnistamaan ne tutkimuskysymykset, joihin on 

vastattava ja joita tapaustutkimus keskittyy tutkimaan. On tunnistettava, selventävätkö 

nämä kysymykset valitun kohteen tai kohteiden käsittelyä halutulla ajanjaksolla. 

Lisäksi on pohdittava, tuleeko tutkimuksessa käsiteltyä asiaankuuluvat sosiaaliset 

ryhmät, organisaatiot tai maantieteelliset alueet: nämä asettavat tutkimuksen 

tiedonkeruun ja analysoinnin painopisteet. Mikäli edellä mainittuihin asioihin ei ole 

vastauksia, tulee miettiä, pitäisikö alkuperäisiä kysymyksiä terävöittää (Yin, 2018). 

Omassa tutkimuksessani olen lähtenyt rajaamaan tutkimusongelmaa kannattavuuden 

ja kasvun väliseen suhteeseen, minkä lisäksi tarkastelu on rajattu keskisuuriin 

yrityksiin. Olen rajannut tiedon keräämisen tapaustutkimuksen kohdeyrityksen 

valinnalla yhden yrityksen ja sen toimintaympäristön viitekehykseen. Tiedon keruun 

painopiste liittyy kasvun ja kannattavuuden väliseen suhteeseen. Tutkimuksen tiedon 
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ajallisuuden määrittelyssä on otettava huomioon asioiden polkuriippuvuus. Kerätty 

data pyritään rajaamaan sellaiseen relevantiin historiatietoon, jolla on merkitystä 

kohdeyrityksen nykytilaan tutkimuskysymyksen asettamassa viitekehyksessä.  

Tapaustutkimusta tehdessä on tärkeää löytää vaihtoehtoisia selityksiä havainnoille. 

Mitä enemmän kilpailevia selityksiä on käsitelty ja hylätty, sitä vahvempia ovat 

havainnot (Yin, 2018). Olen pyrkinyt huomioimaan tämän tutkimuksen suunnittelussa 

ja etenkin tiedonkeruuvaiheessa, jotta päätelmille ja johtopäätöksille muodostui 

mahdollisimman vahva pohja. 

Hyvin tehdyt tutkimussuunnitelmat tekevät tapaustutkimuksista tieteellisiltä näytöiltään 

vahvempia ja mahdollistavat myös tutkimuksen teon helpomman sujuvuuden  (Yin, 

2018). Tapaustutkimuksen suunnitelmaa on myös mahdollista muuttaa, jos se 

nähdään tarpeelliseksi uusien tietojen tai havaintojen vuoksi (Yin, 2018). 

  

3.3 Tiedon kerääminen 

Tapaustutkimusten todisteiden lähteinä voivat olla esimerkiksi dokumentaatiot, 

arkistot, arkistot, haastattelut, suorat havainnot, osallistujien tarkkailut ja fyysiset 

esineet  (Yin, 2018). Omassa tutkimuksessani keskityn dokumentaatioihin, 

kohdeyrityksessä jo olevaan datatietoon, haastatteluihin sekä niiden pohjalta tehtyihin 

havaintoihin. Yksikään yksittäinen tiedonlähde ei ole muita tärkeämpi tai 

ylivoimaisempi  (Yin, 2018). Pyrin saamaan vahvoja näyttöjä tehdyille oletuksille ja 

teoriaviitekehyksen pohjaksi hyödyntämällä tiedonkeruussani erilaisia tiedonlähteitä 

mahdollisimman kattavasti. 

Asiaankuuluvien asiakirjojen järjestelmällinen haku on tärkeää kaikissa 

tiedonkeruusuunnitelmissa. Dokumentaatiosta on hyötyä, vaikka se ei aina ole tarkkaa 

eikä se välttämättä ole puolueetonta. Asiakirjat voivat antaa myös yksityiskohtaista 
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tietoa muista mahdollisista tiedonlähteistä  (Yin, 2018). Hyödynsin työssäni 

kohdeyrityksen asiakirjoja mahdollisimman laajasti, huomioiden erityisesti 

strategiadokumentit, taloudelliset ja strategiset analyysit sekä johtoryhmien ja 

hallituksen pöytäkirjat ja muut dokumentaatiot. 

Tapaustutkimuksen haastattelut muistuttavat pikemminkin ohjattuja keskusteluja kuin 

jäsenneltyjä kyselyitä. Omassa työssäni valitsin haastateltaviksi kohteiksi 3 hallituksen 

jäsentä sekä 2 johtoryhmän jäsentä. Keskustelin potentiaalisten haastateltavien 

kanssa aiheesta etukäteen ja varasin erillisen ajan haastatteluille. Alustin haastattelut 

rajaavilla, mutta ei ohjaavilla kysymyksillä – kuten todettua, on tarkoitus saada aikaan 

pikemminkin keskustelua kuin tiukkaan ohjattuja kyselyitä. Haastattelututkimus tehtiin 

siis teemahaastatteluna, jossa teemat ovat kasvu, kannattavuus, näiden kahden suhde 

sekä polkuriippuvuus. En lähtenyt lukitsemaan haastattelukysymyksiä sen enempää – 

sen sijaan ohjasin keskustelua mitä, miksi, ja miten -kysymyksillä. 

Kyky esittää kysymyksiä – erityisesti hyviä kysymyksiä – on edellytys hyvälle ja 

onnistuneelle tapaustutkimukselle  (Yin, 2018). Kun haastattelija kerää 

tapaustutkimustodisteita, hänen on nopeasti tarkistettava todisteet ja jatkuvasti 

kysyttävä itseltään, miksi tapahtumat ja havainnot näyttäytyvät sellaisina kuin ne 

hänelle näyttäytyvät. Yksi tärkeä havaintojen lähde on eleet ja ilmeet, joita voidaan 

havainnoida haastattelujen aikana. Tämän vuoksi on suositeltavaa tehdä haastattelut 

kasvotusten puhelinhaastattelujen sijaan. 

Varsin usein pohditaan, tulisiko tutkimushaastattelut dokumentoida tai litteroida  (Yin, 

2018).  Nauhoitin kaikki haastattelut ja kirjasin muistiin omia havaintojani 

haastattelutilanteista. Haastattelutiedon jalostamisessa ja hyödyntämisessä käytin 

ulkopuolista litterointipalvelua. Oletuksena oli litteroinnin helpottavan myös tiedon 

ristiintarkastamisessa. Pystyin jälkeenpäin tarkastelemaan kommentteihin liittyviä 

omia havaintoja ja hyödyntämään näitä tiedon keräämisen suunnittelussa. 
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Jotta haastattelutilanteesta saadaan mahdollisimman selkeä ja tarkoitustaan 

palveleva, on hyödyllistä käyttää haastattelurunkoa.  Vaikka haastattelutilanne on 

tarkoitus pitää mahdollisimman rentona, hyödynsin ennalta valittuja ja haastateltavien 

kanssa sovittuja teemoja keskustelun ohjaamiseksi. Tässä myös auttoivat 

taustakysymykset, jotka ohjasivat aiheeseen haastattelutilanteen alussa.  

Koska tapaustutkimus tapahtuu todellisessa ympäristössä, avaa se mahdollisuuden 

tehdä suoria havaintoja.  Havainnot voivat lisätä uusia ulottuvuuksia tiedon jäsentelyyn 

sekä tutkimuskysymyksen ja mahdollisten ongelmien ymmärtämiseen  (Yin, 2018). 

Osallistujien tarkkailun suuret haasteet liittyvät mahdollisiin vinoumiin. Ensinnäkin 

tutkijalla voi puuttua kyky työskennellä ulkopuolisena tarkkailijana. Toiseksi hän seuraa 

todennäköisesti yleisesti tunnettua ilmiötä ja muodostaa oman kantansa jo etukäteen. 

Kolmanneksi osallistujan rooli voi yksinkertaisesti vaatia liikaa huomiota suhteessa 

tarkkailijan rooliin. Arkistoin haastatteluiden aikana kirjaamani havainnot 

jatkokäsittelyä varten yhdessä litteroidun tiedon kanssa. 

 

3.4 Laadullisen tutkimuksen arviointi 

Hyödyntämällä triangulaatiota on mahdollista lisätä tutkimuksen luotettavuutta. 

Triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten menetelmien, tutkijoiden, tietolähteiden tai 

teorioiden yhdistämistä tutkimukseksi. Tuomen ja Sarajärven mukaan triangulaatio-

lähestymistapa mahdollistaa sellaisten tutkimusongelmien asettamisen, mihin 

laadullinen ja määrällinen lähestymistapa ei yksinään kykene vastaamaan  (Tuomi & 

Sarajärvi, 2017). 

Patton  (Patton, 2015) on luokitellut neljänlaista triangulaatiota: tietolähteiden, eri 

arvioijien, saman tietojoukkoon liittyvien näkökulmien ja menetelmien. Työssäni 

hyödynsin sekä tietolähteiden että eri näkökulmien muodostamia triangulaatioita. 
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Pyrin lisäämään tutkimuksen luotettavuutta vertailemalla haastatteluissa kerättyä 

dataa muista lähteistä kerätyn datan kanssa, kuten esimerkiksi yrityksen historiaan ja 

aikaisempaan strategiatyöhön liittyvään dataan. Tähän liittyy myös kerätyn datan 

vertaileminen olemassa olevan teoriaviitekehyksen kanssa.  

Yin (2018) toteaa, jotta ilmiöstä sen todellisessa kontekstissa voidaan tehdä 

perusteellinen tutkimus, tarkoittaa se erilaisten asiaankuuluvien tietojen keräämistä ja 

useisiin lähteisiin turvautumista. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole olemassa yksiselitteisiä 

ohjeita (Tuomi & Sarajärvi, 2017). Tutkimusta pitää pyrkiä arvioimaan kokonaisuutena. 

Tuomi ja Sarajärvi esittävät, että seuraavat listan kohdat helpottavat tutkimuksen 

luotettavuuden arviointia: 

• Tutkimuksen kohde ja tarkoitus 

• Omat sitoumukset tutkijana 

• Aineiston keruu 

• Tutkimuksen tiedonantajat 

• Tutkija-tiedonantaja-suhde 

• Tutkimuksen kesto 

• Aineiston analyysi 

• Tutkimuksen luotettavuus 

• Tutkimuksen raportointi 

Koko työni ajan pyrin pitämään fokuksen varsinaisessa tutkimuksen kohteessa ja 

tarkoituksessa. Tämä tarkoitti käytännössä aineiston sekä haastatteluiden rajaamista 

vain tutkimuksen kohteeseen. Lisäksi pyrin rajaamaan teorian käsittelyn siten, että se 

käsitteli vain tutkimuksen kohdetta ja tarkoitusta. Valitsin tämän tutkimuksen, koska 

keskisuuren yrityksen kehittäminen on minun oman työni kannalta tärkeää ja halusin 

oppia eteenkin kasvuun ja kannattavuuteen liittyviä vaikuttimia. Lähestyin aihetta 
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muutamilla esioletuksilla ja tutkin työni aikana, onko käsitykseni muuttunut. 

Haastatteluiden osalta käytin nauhoitusta sekä litterointia, joka auttoi varmistamaan 

havaintojen alkuperäisyyden. Lisäksi suoritin haastatteluita sekä yksilö- että 

ryhmähaastatteluina, jotta sain mahdollisimman kattavan otoksen erilaisia näkökantoja 

aiheeseen liittyen. Hyödynsin työssäni vain autenttisia yrityksen suunnitteluun liittyviä 

dokumentteja. Oman ongelmansa toi aineiston määrä, josta oli pyrittävä löytämään 

tarkoitusta parhaiten palvelevat kohdat. Tutkimuksen tiedonantajiksi valitsin sellaiset 

henkilöt, joilla on paras näkemys kohdeyrityksen kehitykseen vaikuttaneista 

yksityiskohdista, ja jotka pystyivät heijastelemaan omia havaintojaan kokemuksiinsa 

muista yrityksistä. Jotta pystyin varmistamaan haastatteluiden oikeat tulkinnat, annoin 

kaikkien tiedonantajien lukea sekä litteroinnit että haastatteluista tehdyt tulkinnat ja 

tutkimuksen tulokset, ennen niiden julkaisua. Pyrin tekemään haastattelut varsin 

samanaikaisesti, tällä karsittiin kohdeyrityksen tilanteen muutoksiin liittyvät 

vääristymät. Voisihan esimerkiksi yrityksen kannattavuudessa tapahtua yllättäviä 

muutoksia ja tämä heijastua tehtyihin haastatteluihin. Kerätyn aineiston keräsin 

samaan arkistoon, jossa myös analysoin tuloksia. Analyysissä hyödynsin myös ristiin 

tarkistusta, haastatteluiden ja muun kerätyn aineiston välillä. Hyödynsin 

haastatteluaineistoista sekä litteroitua-aineistoa että haastatteluiden nauhoituksia. 

Hyödynsin muun tallennetun aineiston osalta versiointia, jotta aineiston alkuperäisyys 

säilyisi. Työssäni pyrin menemään analyyseissä tarpeeksi syvälle, mutta pitämään 

raportin mahdollisimman selkeänä ja sujuvana.  

 

3.5 Analyysit ja johtopäätökset 

Analyysien periaatteena on antaa tapaustutkimuksen lukijalle mahdollisuus seurata 

kaikkien todisteiden johdannaisia siten, että ne antavat vastauksia alustavista 

tutkimuskysymyksistä lopullisiin tapaustutkimusten tuloksiin asti  (Yin, 2018). 
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Tapaustutkimusaineiston analysointi on yksi tapaustutkimusten vähiten kehittyneistä 

osioista. Kovin usein tutkijat aloittavat tapaustutkimuksen ilman käsitystä siitä, miten 

todisteet analysoidaan. Yksi strategia on noudattaa sitä teoreettista ajatusta, joka johti 

ajatukseen tapaustutkimuksesta. Toinen strategia on suoraan ristiriidassa 

ensimmäisen strategian kanssa. Sen sijaan, että hyödynnettäisiin teoreettista 

viitekehystä, kerätään kaikki vastaan tuleva tieto. Kolmas yleinen ja analyyttinen 

strategia on järjestää tapaustutkimus jonkin kuvailevan viitekehyksen mukaisesti. 

Neljännessä strategiassa yritetään määritellä ja testata uskottavia kilpailevia selityksiä  

(Yin, 2018). Tämä toimii yleensä yhdessä kaikkien kolmen edellisen kanssa. Työssäni 

hyödynnän rakennettua teoriaviitekehystä analyysien tekemiseen. Lisäksi hyödynnän 

kilpailevia ja vastakkaisia selityksiä löydöksien ja analyysien vahvistamiseksi. 

Tarkoituksena oli siis löytää vastaus kysymyksiin: onko kannattava kasvu mahdollista? 

Mitkä ovat keskisuuren yrityksen kannattavan kasvun edellytykset? Ovatko kasvu ja 

kannattavuus yhdistettävissä? Tämän vuoksi analyysit liittyvät kannattavuuteen ja 

kasvuun liittyviin tekijöihin kohdeyrityksen viitekehyksessä. 

Tapaustutkimuksen tutkijan on ymmärrettävä olennaiset teoreettiset tai poliittiset 

kysymykset, koska analyyttisiä arvioita on tehtävä koko tiedonkeruun ajan. Tämän 

vuoksi teoriakehyksen rakentamiseen kannattaa käyttää tarvittava aika, jotta siitä tulisi 

tarpeeksi vahva ja jotta se auttaisi tarpeellisten analyysien tekemisessä. 

 

3.6 Johtopäätökset 

Johtopäätösten sekä mahdollisten suositusten tekemiseksi työssä analysoitiin myös 

kilpailijoita sekä sellaisia yrityksiä, joiden uskotaan yhdistäneen kannattavuuden ja 

kasvun liiketoiminnassaan. Tämä tehtiin sekä teoreettisen että empiirisen tarkastelun 

pohjalta. Johtopäätösten haluttiin olevan konkreettisia ja niitä pyritään hyödyntämään 

kohdeyrityksen strategisissa valinnoissa sekä sen päätöksentekoa ohjaavina 

elementteinä.  
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3.7 Tieto- ja henkilöturva  

Tutkimuksessa huomioitiin seuraavat tieto- ja henkilöturvaan liittyvät asiat:  

1. Suostumus kaikilta tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä 

2. Osallistuneiden yksityisyyden ja luottamuksellisuuden suojaaminen. Tärkeä 

keino tähän on tiedon anonymisointi  

3. Osallistujien valitseminen tasapuolisesti, jotta ketään ihmisryhmää ei 

epäoikeudenmukaisesti oteta mukaan tai suljeta tutkimuksen ulkopuolelle 

Tutkimuksen päätyttyä huolehditaan myös tiedon asianmukaisesta hävittämisestä. 

Minulla oli pääsy kaikkeen tutkimuksen kannalta olennaiseen tietoon, joten erillisiä 

valtakirjoja sen osalta ei tarvittu. 
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4 KOHDEYRITYKSEN ESITTELY  

 

4.1 Kohdeyritys 

Kaikki kohdeyrityksestä tehdyt havainnot perustuvat haastatteluiden aikana tehtyihin 

havaintoihin sekä käytettävissä olleeseen yrityksen sisäiseen materiaaliin. 

Kohdeyritys on suomalainen, yksityisomistuksessa oleva osakeyhtiö, joka on 

erikoistunut suunnittelemaan ja valmistamaan sähkömekaanisia laitteita 

kansainvälisille teollisuusasiakkaille.  

Kohdeyritys kasvoi 2000-luvulla 5 miljoonan euron liikevaihdon yhtiöstä 

kansainväliseksi 20 M€ konserniksi. 2010-luvun toimintatapojen yhtenäistämisen ja 

yritysrakenteen yksinkertaistamisen jälkeen yhtiö kasvoi jälleen voimakkaasti: 

liikevaihto v. 2020 oli 56 M€, josta 80 % viennistä.  

Case-yritys on siis kasvanut useissa vaiheissa. Nykyisen omistajan aikana se on 

tapahtunut kolmessa vaiheessa: 

1. Yrityksen orgaaninen kasvu 2000-luvun alussa paikallisesta toimijasta 

kansainväliseksi yritykseksi (20 M€). 

 

2. 2010-luvun molemmin puolin suoritetut orgaaniset yritysostot sekä 

toimitusketjussa tapahtuneet järjestelyt kasvattivat yrityksen kansainvälistä 

jalansijaa entisestään (36 M€). Samalla yritys laajeni palvelemaan kaikkia 

kolmea nykyistä kohdemarkkinasegmenttiä. 
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3. 2010-luvun loppupuolella tehdyt strategiset yritysostot laajensivat yrityksen 

tarjontaa sekä liiketoiminta-alueita kohdemarkkinoiden kuitenkin pysyessä 

edelleen samana. 

 

Yrityksen kasvun voidaan siis todeta tapahtuneen niin sanotun yhdistetyn kasvun 

kautta. Yhdistetty kasvu tarkoittaa orgaanisen kasvun täydentämistä muutamalla 

valitulla yritysostolla. Orgaaninen kasvu ja yritysostojen sarjat ovat pikemminkin 

rinnakkain ja yhtä tärkeitä dynaamisen kasvun kannalta. Tämä merkitsee myös sitä, 

että yritysostoja tapahtuu melko säännöllisesti  (Achtenhagen et al., 2017). 

Kohdeyrityksen tapauksessa, yrityksen nopeat kasvupyrähdykset ovat tapahtuneet 

pääasiallisesti yritysostojen kautta, mikä on vaikuttanut yrityksen taseeseen. Viime 

aikoina yritysostot on pääosin tehty ulkopuolista rahoitusta hyödyntämällä, siis 

pankkilainoilla. Yritysostot ovat siis tuoneet liikevaihdon kasvua, mutta niillä on ollut 

yrityksen kannattavuutta heikentävä vaikutuksensa. Yritys ei ole saanut ulosmitattua 

yritysostoissa liitetyistä liiketoiminta-alueista kaikkea potentiaalia, vaan niiden 

orgaaninen kasvu on jäänyt pieneksi tai kasvua ei ole toteutunut ollenkaan.  

Yrityksen strategisena tavoitteena on toimia kannattavasti ja saavuttaa 150 M€ 

liikevaihto. Tuloskuntoa on kasvatettu vahvalla kädellä vuodesta 2018 lähtien. 

Yrityksen kasvun kannalta tärkeimmät markkinat ovat Yhdysvallat ja Eurooppa ja yritys 

luottaa vahvasti omaan tuotekehitykseen sekä valmistukseen. 

 

 

4.1.1 Kilpailijat  

Kilpailijoita voidaan tarkastella tuotelinjoittain. Sekä kansainvälisiä että kotimaisia 

pääkilpailijoita on kussakin tuotelinjassa n. 3–5 kpl. Toimialalla on myös joitain 
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pienempiä yhden tuotelinjan toimijoita, mutta niitä ei tällä hetkellä pidetä yrityksessä 

pääkilpailijoina. On siis todettava, että kaikki yrityksen pääkilpailijat ovat fokusoituneet 

yhteen liiketoiminta-alueeseen kapeammalla tarjonnalla kuin kohdeyritys. Voidaankin 

todeta, että markkinoilla ei ole puhtaasti samankaltaista yritystä kuin kohdeyritys.  

System thinking -ajattelu, jossa kaikki kohdeyrityksen tuotteet tuotelinjasta riippumatta 

ovat helposti integroitavissa toisiinsa, erottaa kohdeyrityksen kilpailijoistaan. Tällä 

hetkellä tätä voidaan pitää tärkeänä kilpailuetuna. Tässä mielessä kohdeyrityksen 

laaja tarjonta sekä toiminta useammassa liiketoiminta-alueessa on muodostanut 

erityisesti järjestelmäpuolelle ainutlaatuisia kyvykkyyksiä sekä kilpailukykyä. Yrityksen 

johto uskookin, että tuomalla alusta-ajattelua ja yhdistelemällä tarjontaa siten, että 

samalla tarjonnalla voidaan vastata useamman liiketoiminta-alueen tarpeisiin, luodaan 

ainutlaatuista kilpailukykyä. Kuten edellä on mainittu, ei markkinoilta löydy vastaavia 

yrityksiä kuin kohdeyritys ja näin olettamana on, että edellä mainittu kilpailukyky on 

sen vuoksi myöskin kestävää ja vaikeasti kopioitavissa. 

Kohdeyrityksen keskeisin kilpailutekijä on kuitenkin historiasta kertynyt luottamus. 

Ilman sitä on yhtiön toimialalla melkein mahdotonta tehdä liiketoimintaa. Asiakkaan on 

voitava luottaa, että kohdeyritys sekä kehittyy jatkuvasti että pystyy toimittamaan 

myymiinsä tuotteisiin varaosia ja huoltopalveluita vielä vuosien päästäkin.  

Tärkeä kilpailutekijä on myös yksittäisen tuotteen elinkaarihinta ja laatusuhde. 

Tuotteen ostohinta ei siis ole ainoa tekijä mikä hintakilpailussa ratkaisee, vaan 

asiakkaan on oivallettava tuotteen koko elinkaaren hinta. Tämä on usealle 

kansainväliselle asiakkaalle vielä nykyisellään vaikea käsite. Tällä hetkellä kohdeyritys 

on elinkaarihinnassa noin 20 % kilpailijoitaan parempi (sen tuotteet siis kestävät 

pidempään). Pelkällä yksittäisen tuotteen hintakilpailulla ei sen toimialalla kannata 

toimia. 
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4.1.2 Perusstrategia  

Yritys pyrkii hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti rakennettaan, joka perustuu 

omaan valmistukseen ja tuotekehitykseen sekä globaaleihin kanaviin markkinoille. 

Kilpailijoihin nähden yrityksellä on laaja portfolio erilaisia tuotteita sekä ratkaisuja. 

Lisäksi yritys toimii useammassa markkinasegmentissä kuin moni kilpailijoistaan.  

Tällä hetkellä yrityksen laajan tuotevalikoiman voidaan katsoa olevan myös 

kilpailukykyä heikentävä asia. Useimmat sen kilpailijoista toimivat suppeamammalla 

tarjonnalla sekä kohdennetummissa markkinasegmenteissä. 

Kohdeyrityksen strategisena tavoitteena on olla globaalisti ja kannattavasti toimiva 

tuotteita ja järjestelmiä tuottava yritys. Yrityksen tavoitteena on hyödyntää sellaisia 

ratkaisuja, jotka mahdollistavat saman perusteknologian hyödyntämisen useammassa 

liiketoiminnassa ja markkinasegmentissä. Kohdeyritys on valinnut kolme 

markkinasegmenttiä, joita se palvelee ja joihin se keskittää tuotekehityksensä 

fokuksen: valmistava-, prosessi- ja rakennusteollisuus.   

 

4.1.3 Yleinen kehitys  

Toimintaympäristö, markkinat ja asiakastarpeet muuttuvat alati kiihtyvään tahtiin 

teknologian kehittyessä.  Kohdeyritys seuraa yleistä kehitystä aktiivisesti, jonka vuoksi 

se näkee selvästi yhtäältä yrityksen toimintaan kohdistuvat uudistumishaasteet ja 

toisaalta myös mahdollisuudet kasvaa: ne yritykset, jotka pystyvät mukauttamaan 

toimintansa joustavaksi ja asiakaskeskeiseksi, pystyvät valtaamaan jalansijaa 

markkinoilla ja saavuttavat näin kilpailuedun kasvun rakentamisessa. Yrityksessä 

reagoidaan aktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin. Tavoitteena on uudistumalla 

löytää keinot kohdata asiakkaiden muuttuvat tarpeet ja hyödyntää digitalisaation 

tuomat mahdollisuudet. Strategiaa toteutetaan ottamalla käyttöön uusia työkaluja ja 
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ketterämpiä toimintatapoja. Markkina-asemaa pyritään vahvistamaan kaikissa 

tuotesegmenteissä toimimalla kiinteästi vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. 

Yrityksen kannalta kiinnostavia muuttujia ovat esimerkiksi geopoliittiset muutokset, 

kauppapolitiikka ja protektionismi, onhan sen toiminta globaalia. Teknologian osalta 

esimerkiksi uudet disruptiiviset teknologiat voivat luoda kiinnostavia mahdollisuuksia 

yrityksen kasvuun. Yritys pyrkii aktiivisesti tunnistamaan ja hyödyntämään yleisen 

kehityksen tuomia kasvun edellytyksiä omaa toimintaansa kehittämällä. 

 

4.1.4 Toimintaympäristön kehittyminen  

Kohdeyrityksen kilpailukyvyn nähdään tulevaisuudessa säilyvän hyvänä. Tärkeimpinä 

kilpailuetuina säilyvät markkinoilla hankittu luottamus ja tuotteiden systeemiajattelu eli 

tuotteiden ylivoimainen integroitavuus yli tuotelinjojen. Asiakkuuksien tai kilpailijoiden 

osalta ei ole näkyvissä suuria muutoksia.  

Keskeisiä asiakkuuksiin vaikuttavia muutosvoimia ovat teknologian kehittyminen, 

asiakkaiden tietoisuuden lisääntyminen sekä protektionismi. Tavoitteena on 

pitkäaikainen kumppanuus ja liiketoiminnan laajentuminen valittujen asiakkaiden 

kanssa. Tulevaisuudessa asiakkaita tulee olemaan vähemmän ja niitä hoidetaan 

laadukkaammin. Asiakkuuksia tullaan karsimaan niiden asiakkaiden keskuudesta, 

joiden osalta keskimääräinen vuotuinen liikevaihto on pieni. Kohdeyritys pyrkii 

tulevaisuudessa enemmän kumppanityyppiseen toimintaan asiakkaan kanssa. 

 

4.2 Visio yrityksestä  

Kohdeyritys on terästetty ja hiottu versio siitä, missä yritys on tällä hetkellä. Aihiot 

laajemman yritystoiminnan toteuttamiseen on rakennettu jo 2010-luvulla ja yritykseen 
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on hankittu nykyistä liiketoimintaa laajentavaa ja uusia liiketoimintoja tukevaa 

osaamista sekä yritysostoin että tarkoin kohdennettujen rekrytointien kautta. Yritys on 

edelleen globaali toimija, ja yritys on erityisesti menestynyt uudessa teknisessä 

liiketoimintakentässä hyödyntämällä tehokkaasti uutta teknologiaa. Toisaalta yrityksen 

visiona on olla työllistäjänä moderni yritys, joka houkuttelee uusia osaajia toimimalla 

mielenkiintoisessa asiakaskunnassa mielenkiintoisen markkinan parissa sekä 

olemalla edistyksellinen työnantaja ja tarjoamalla modernin työskentelyilmapiirin. 

Tavoitteena on olla yritys, jolla on yksi päämäärä ja kaikki tekevät yhdessä töitä 

samojen asioiden eteen.  

Tulevaisuuden visio yrityksestä perustuu siis yhtäältä kasvun ja kilpailukyvyn ylläpitoon 

ja kasvattamiseen, mutta keskeisesti myös yrityskulttuurin kehittämiseen. 

Epäorgaanisen kasvun tuloksena yhtiössä on osia, joiden toimintakulttuuri ei ole 

yhtenäinen koko yrityksen mittakaavassa. Vaikka valtaosa ostoista on ollut 

liiketoimintaa täydentäviä, mukana on myös entisiä kilpailijoita. Yhtenä merkittävänä 

kasvukulttuuria hidastavana asiana voidaan mainita, että kaikki ostetut yksiköt ovat 

myyty yksityishenkilöiden toimesta. Tällöin yksiköissä on varsin usein keskitytty 

tuottamaan voittoa omistajille pitkän ajan kilpailukyvyn kehittämisen kustannuksella. 

Toisin sanoen kilpailukyvyn ja yrityksen kyvykkyyksien sijaan on satsattu yrityksen 

tuloskuntoon ja lyhyen tähtäimen arvonnousuun.  

Yrityskulttuurin muuttumiseen liittyy sekä vanhasta poisoppimista että uuden 

toimintamallin omaksumista. Lähes kaikissa ostetuissa, liitetyissä ja nk. ”vanhassa 

yrityksessä” organisaatiorakenteet ovat olleet kovin hierarkkisia ja ylhäältä johdettuja. 

Tavoite on rakentaa päätöksentekomalleista ketterämpiä ja saada työntekijät 

enemmän ottamaan vastuuta oman työntekonsa sujuvoittamisesta.  
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5 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

5.1 Haastattelut 

Osana tapaustutkimusta suoritettiin haastatteluita. Haastateltaviksi valitsin yrityksen 

johdosta kaksi hallituksen jäsentä sekä kaksi johtoryhmän jäsentä. Haastattelut 

suoritettiin Microsoft Teamsin välityksellä haastattelun aikaan vallinneista Covid-19 -

rajoituksista johtuen. 

Kaikki haastattelut osoittivat aiheen tärkeyden yrityksen tulevien strategisten linjausten 

ja päätösten muodostamiseksi. Kaikki haastateltavat osallistuivat aiheen käsittelyyn 

aktiivisesti, mikä osoitti edellä mainittua aiheen tärkeyttä. 

Seuraavissa kappaleissa viittaan haastateltuihin henkilöihin lyhenteillä H1 ja H2 

(hallituksen jäsenet) sekä J1 ja J2 (johtoryhmän jäsenet). 

 

5.1.1 Kasvun ja kannattavuuden suhde 

H1, jolla on pitkä ura erilaisista teollisuusyritysten johtotehtävistä, totesi, että 

harvemmin näkee aitoa kasvun ja kannattavuuden yhdistämistä. Hänen mukaansa 

kasvun ja kannattavuuden yhdistäminen on mahdollista vain sellaisissa yrityksissä, 

jotka ovat korkean teknologian alalla. Lisäksi hän mainitsi yhdeksi määrääväksi 

tekijäksi rajoitetun tarjonnan, joka mahdollistaa erikoistumisen kautta hyvät 

myyntikatteet, joka puolestaan mahdollistaa positiivisen kassavirran. Hänen 

mukaansa liian moni yritys joutuu rahoittamaan kasvunsa ulkopuolisella rahoituksella: 

”mikäli yrityksellä ei ole tulorahoitusta, joutuu se jotenkin rahoittamaan kasvunsa ja 

yleensä se on velkarahaa. Tulorahoitus puolestaan edellyttää, että yrityksen 

tuotekatteet ovat kunnossa ja tämä puolestaan edellyttää yrityksen kilpailukyvyn sekä 

osaamisen olevan kunnossa.” H2 totesi, että aivan liian usein kasvuun ’rynnätään’ ja 
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unohdetaan ne keinot, millä säilytettäisiin kannattavuus samanaikaisesti. Hänen 

mukaansa ongelmana on, että ei ole tunnistettu tarpeeksi tarkasti kannattavuuden 

elementtejä. 

H2:n mukaan kannattavuuden ja kasvun yhdistäminen on vaikeata, ”koska kasvu sitoo 

rahaa ja sitä kautta syö kannattavuutta”.  Hän käytti esimerkkinä kahden hengen 

siivousfirmaa, joka tekee hyvää tulosta. Asiat kuitenkin muuttuvat, kun yritetään 

kasvaa ja yritykseen pitää palkata lisää työntekijöitä. Työntekijöiden kouluttaminen, 

ohjaaminen sekä valvominen sitoo resursseja ja yritykselle kertyy sellaisia 

kustannuksia, joita se ei välttämättä pysty peittämään kasvulla. J2 toteaa, että hänen 

mielestään orgaaninen kasvu on kannattavinta, mutta jotta se toteutuisi, pitää 

rahoituksen olla kunnossa. J2: ”Jotta yritys pysyy kilpailukykyisenä ja vauhdissa, pitää 

se pääomittaa sellaisella instrumentilla, että tämä kaikki mahdollistuu.” 

H2:n mielestä myös tuotteen tietyn asteinen standardointi parantaa yrityksen kasvun 

ja kannattavuuden mahdollisuuksia. H2: ”Sillä jos tuotetta joudutaan muuttamaan 

jokaiselle markkinalle erikseen, hidastaa se kasvuprosessia ja syö kannattavuutta.” 

H2:n mukaan kannattavuus vähenee väkisinkin, kun haetaan nopeampaa kasvua. 

Tähän isona vaikuttimena on erilaisten kyvykkyyksien välttämätön rakentaminen sekä 

tätä kautta välittömästi ja välillisesti kasvavat kiinteät kustannukset. H1 totesi, että 

kasvuhan tapahtuu usein yrityksen ja erehdyksen kautta. Yrityksen ollessa kannattava 

sillä on varaa tehdä näitä yrityksiä ja erehdyksiä, kun taas kannattamaton yritys on 

usein yhden tai muutaman pelastavan kasvuaihion varassa.   

H2 totesi tarvittavan kulttuurin olevan yleisesti helpompaa rakentaa kasvuun kuin 

kannattavuuteen liittyvänä kokonaisuutena. H2: ”Kasvuun liittyvä kulttuuri on helpompi 

virittää, koska ihmiset haluavat mennä eteenpäin ja on kivaa, kun kasvua ja ilmassa 

on eteenpäin menemisen tunnelma.” Kannattavuuden H2 totesi olevan kulttuurillisesti 

myös haastavampaa, ”kun siinä on niin monta särmää.” 
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5.1.2 Kasvu 

J2:n mukaan kasvua on monenlaista ja olisikin hyvä määritellä millaista kasvua 

haetaan, jos omistajastrategia näin määrittelee. Halutaanko markkinaosuuden vai 

liikevaihdon kasvua? Tavoitellaanko nopeaa vai hidasta kasvua? J2: ”joskus on halu 

saada aikaiseksi nopeaa kasvua yrityskauppojen kautta. Sitten tuleekin krapula jonkin 

muun mittarin muodossa, kuten kannattavuuden.”  

H1:n mukaan kansainvälistyminen on ainoa keino kasvaa, ainakin suomalaisille 

yrityksille. H1 toteaa myös, että erilaistuminen on lähes aina ainoa tie kasvuun. Hänen 

mukaansa kasvu vaati lujaa tahtoa sekä omistajilta että johdolta, koska se on harvoin 

kannattavaa. H2 toteaa yhdeksi kasvun keinoksi yritysostot. H2 kuitenkin toteaa niihin 

liittyvän riskejä, joita ei yleensä oteta huomioon. H2:n mukaan yrityksen aikaisempi 

omistus on voinut jo jonkun aikaa tähdätä pelkästään kannattavuuteen yrityksen 

kilpailukyvyn rapautumisen kustannuksella. Tämä on tähdännyt yrityksen 

arvonnousuun ja yrityksen voittovaroja ei ole ohjattu yrityksen kilpailukyvyn 

kehittämiseen.  

H1 korostaa, että kasvuun vaikuttavat myös olennaisesti markkinoille pääsyn esteet. 

Jos yritys on onnistunut suojaamaan kilpailukykynsä esimerkiksi patenteilla, 

ainutlaatuisilla liiketoimintamalleilla, tehokkailla kanavilla markkinoille tai näiden 

yhdistelmillä, on sillä mahdollisuus kannattavaan kasvuun.  

Kasvuun liittyy myös se, millaisista lähtökohdista yritys lähtee kasvuun. H1 muotoili 

asian seuraavasti: "Keskisuuren yrityksen on helppo kasvaa 20 % vuodessa, kun 

miljardiluokan yrityksen samankokoiseen kasvuun vaaditaan onnistumista useissa 

markkina-alueissa samanaikaisesti ja se puolestaan sitoo kustannuksia.” 

H1 painotti epäorgaanisen ja orgaanisen kasvun eroa. Hänen mielestään orgaaninen 

kasvu on terveempää kasvua, koska orgaaninen kasvu rahoittaa usein itse itsensä. 

Yritysostot rahoitetaan usein velkavivuilla. Näin on käynyt myös kohdeyrityksen 
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tapauksessa, ja tällä on ollut oma vaikutuksensa kohdeyrityksen taseeseen. H1:n 

mukaan yritysostot olisi siis helpompi toteuttaa, jos yritys lähtee niihin kestävän 

kannattavuuden siivittämänä. J1:n mukaan, kun yritys panostaa kasvuun vaatii se 

selkeän rahallisen panostuksen luoda kyvykkyyksiä tukea saavutettua kasvua. Muuten 

kasvu jää hänen mukaansa toteutumatta, tai se jää lyhytaikaiseksi. J1 kertoo, että 

yritysostojen kautta tapahtuvassa kasvussa tuijotetaan liian usein toimintojen ja 

järjestelmien synergioihin, kun fokus pitäisi olla kasvun mahdollistavissa 

liiketoimintamalleissa. 

H2 totesi kasvun vaativan aina rahoitusta. Hänen mukaansa yrityksen on helpompi 

löytää kasvun tarvittavaa ulkopuolista rahoitusta, kun se on kannattava. H2 toteaa: 

”Sinulla on klassinen pankkitoiminnan apu käytettävissä, kun yritys on kannattava ja 

siinä ei ole sellaista epäluottamuksen elementtiä matkassa. Muutenkin on helppo 

saada ulkopuolista rahoitusta, kun on kannattava.” H2:n mukaan rahoitukseen 

vaikuttavat myös polkuriippuvuuslähtöiset seikat: yhteistyön pituus, historian 

tapahtumat sekä yhteistyön luonne. Hän myös lisää, että yrityksen kasvu on pankille 

muutenkin tärkeä, sillä lainaraha on pankille vain osa sen liiketoiminnasta. Mitä 

enemmän yritys kasvaa sitä enemmän se tuo monenlaisia muita 

liiketoimintatransaktioita pankille. H2 toteaa, että omistajien rahoitus on tärkeää 

yrityksen alkuvaiheessa ja mitä isommaksi yritys kasvaa, sitä tärkeämmäksi 

ulkopuolisen rahoituksen merkitys kasvaa, muistaen luonnollisesti yrityksen 

omapääomaan liittyvät rajoitteet. Yrityksen omapääomaan liittyy myös kannattavuus, 

sillä mitä parempi yrityksen kannattavuus on, sitä paremmalla pohjalla sen oma 

pääoma on.  

Ulkopuolisen rahoituksen osalta kannattavuudella ja kasvulla on siis iso merkitys ja 

kummallakin on merkitys ulkopuolisen rahoituksen järjestymiseen ja järjestyneen 

rahoituksen hintaan. H2 toteaa keskisuuren yrityksen kasvun rahoituksen 

järjestymisen olevan kohtuullisen helppoa, kunhan yrityksellä on edellytykset pysyä 

kannattavuuden polulla. Hän myös tuo esiin erilaiset julkisen puolen yritystuki-

instrumentit. H2 kuitenkin kertoo niiden olevan luonteeltaan enemmän satunnaisia ja 
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projektikohtaisia, jotka yleensä liittyvät investointiin tai johonkin yrityksen 

kehittämisaihioon. Hän toteaa, että myös pääomasijoittajat tulevat kyseeseen, mutta 

tällöin muulla omistuksella pitää olla myös selkeä exit-suunnitelma omistuksen 

suhteen. H2:n mielestä pääomasijoittajat tähtäävät aina omistuksestaan luopumiseen 

heille sopivalla aikajänteellä. Pörssin hän totesi olevan hieman isommille yrityksille 

soveltuva. 

 

5.1.3 Kannattavuus 

H1:n mukaan kannattavuus voidaan jakaa pitkän tähtäimen ja lyhyen tähtäimen 

kannattavuuteen. Lyhyen tähtäimen kannattavuus saavutetaan usein säätämällä 

kiinteitä kustannuksia. Hän kertoi: ”Viedään kiinteät kustannukset niin pieneen kuin 

voidaan ja myydään niin kalliilla kuin voidaan.”  

Edellä mainittuun pitkän tai lyhyen tähtäimen kannattavuuteen ja niihin liittyviin 

valintoihin liittyy usein omistajaohjaus ja -tahtotila. Kuten H1 toteaa: ”Omistaja voi olla 

lähtökohtaisesti tekemässä exitiä ja sen vuoksi haluaa vivuttaa kannattavuutta 

yrityksen arvon nostamiseksi myyntihetkellä.” Hänen mukaansa kannattavuus voi olla 

myös kasvun ehto. Tässä tapauksessa yritystä perustettaessa tehdään päätös, että 

alussa yritykselle haetaan kannattavuutta, jotta kerätyillä voitoilla voidaan mahdollistaa 

seuraavan vaiheen kasvu. Voittovaroja voidaan myös hyödyntää kasvun edellytyksenä 

olevien kyvykkyyksien ja kilpailukyvyn rakentamiseen. 

H1 oli sitä mieltä, että kilpailukyky luo kannattavuutta ja kannattavuus mahdollistaa 

kasvun. Tämän takia yrityksen on ensisijaisesti panostettava kilpailukyvyn luomiseen 

ja ylläpitämiseen. Hänen mukaansa ei ole mahdollista korjata heikkoa kannattavuutta 

kasvulla, vaan ensin on saavutettava oikeanlainen kannattavuus, joka mahdollistaa 

kestävän kasvun.  
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H1:n mukaan keskittäminen on myös yksi keino kannattavuuden parantamiseen. 

Tähän liittyy myyntikatteen parantuminen, sillä hänen mukaansa ”mitä 

fragmentoituneempi tarjonta sitä vaikeampi on pitää tuotekatetta kannattavalla 

tasolla”. Hänen mukaansa myyntikatteen muutoksilla on välitön vaikutus yrityksen 

kassavirtaan. H1 kertoi, että keskisuurten yritysten ainoa keino on erikoistuminen ja 

sitä kautta tarvittavan kannattavuustason säilyttäminen. Kustannusjohtajuus vaatii 

tiettyä kriittistä massaa, jota löytyy vain suurilta yrityksiltä. H2 totesi, että myynnin 

määrän, tuotekatteiden sekä yrityksen rakenteiden ja sitä kautta kiinteiden 

kustannusten pitää olla tarkasti määriteltynä parhaan kannattavuuden 

saavuttamiseksi.  

Yksi kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä on myös operatiivinen malli: ”Kuinka 

paljon tehdään itse ja kuinka paljon ulkoistetaan?” H1:n mukaan operatiivinen 

kilpailukyky voidaan jakaa kahteen osaan: tehdään kaikki itse, jolloin kyvykkyyksiin 

liittyy sellaisia tekijöitä, jotka puoltavat tätä päätöstä, tai ulkoistetaan paljon ja 

keskitytään vain kilpailukyvyn kannalta välttämättömään. Esimerkkinä hän mainitsee 

Zaran, joka ”myy erilaisia vaatteita, mutta ei valmista niistä yhtäkään ja silti asiakkaat 

kokevat yrityksen vaateliikkeenä”. Toisena esimerkkinä hän mainitsee Ikean. Ikean 

strategia perustuu operatiiviseen tehokkuuteen. Sen toimittajat ovat usein Intiasta ja 

Ikean tuotteet on suunniteltu massatuotantoa silmällä pitäen. Litteät kuljetuslaatikot 

perustuvat asiakkaiden tekemään loppukokoonpanoon, mutta ne vähentävät 

toimituskustannuksia. Näin Ikea on pystynyt optimoimaan toimitusketjunsa ja pitämään 

kustannukset edullisena. 

Edellä kuvattu Ikean strategia on vaikea kopioida sen monimuotoisuuden vuoksi ja 

Ikean liiketoimintamalli on yhdistelmä erilaisia operatiiviseen tehokkuuteen perustuvia 

osakokonaisuuksia. Ikean kilpailijoiden on vaikea kopioida kyseistä mallia, koska 

niiden toiminta perustuu toisenlaisiin resursseihin ja kyvykkyyksiin. Näin Ikea on 

kyennyt muodostamaan kilpailijoihin nähden kilpailukykykynnyksen. J2: ”Meidän 

yrityksemme toiminta on henkilötyövoima- ja kausivaihteluisentiivistä.” J2:n mukaan 
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tämä rajoittaa yrityksen kykyä kehittää toimintoja, kun rahaa sitoutuu käyttöpääomaan, 

eikä se vapaudu kyvykkyyksien kehittämiseen. 

H2 oli sitä mieltä, että kannattavuuden tavoitteet kannattaa asettaa tarpeeksi ylös - 

varsinkin jos yritys tähtää kasvuun. Silloin yleensä käyttöpääoman tarve kasvaa, joka 

sitoo rahaa. Lisäksi tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantaminen sitovat pääomia. H2: 

”silloin kun yrityksillä ei ole kannattavuutta, joutuvat ne vähentämään investointeja, 

joiden tarkoituksena on luoda kilpailukykyä.”    

H1 toteaa, että kannattavuutta ei saa rakennettua kuin kilpailukyvyn kautta, ja usein 

pk-yrityksissä ainoa keino on erilaistuminen. Hänen mukaansa ei voida lähteä siitä, 

että tuottamattomat toiminnot muuttuvat yhtäkkiä tuottaviksi. Asian osalta pitää käyttää 

tervettä harkintaa ja analysoida, pystytäänkö tuottamattomat toiminnot muuttamaan 

tuottaviksi, ”muuten toiminta on harrastustoimintaa ei liiketoimintaa” (H1). H1 kertoo, 

että on myös ensiarvoisen tärkeätä erotella yrityksen liiketoiminnot selkeiksi 

kokonaisuuksiksi: ”ei omenoita ja päärynöitä voi kasvattaa samalla tavalla”. H1:n 

mukaan tämä on yksi hankaluus, joka esiintyy monen keskisuuren yrityksen 

rakenteessa. Yksi ulospääsykeino tästä oravanpyörästä on hänen mukaansa uusien 

teknologioiden ottaminen tarjontaan. J1 totesi, että yrityksen kyvykkyyksiä ja 

kilpailukykyä on vaikea kehittää, jos yrityksessä on liikaa erilaisia liiketoiminta-alueita 

ja yksittäisten liiketoiminta-alueiden liikevaihto ei riitä kantamaan omaa osuuttaan 

kannattavasti. J1: ”Meillä on erilaisia liiketoiminta-alueita, joissa vaaditaan erilaisia 

kyvykkyyksiä ja meidän viitekehyksessämme haaste on yhdistää näitä sen mukaiseksi 

kokonaisuudeksi, jossa voitaisiin kyvykkyyksiä kehittää luontevasti yritystasolla.” J2: 

”Kun kaikkia eri liiketoimintoja yritetään kehittää saman aikaisesti, menee energia 

vääriin asioihin ja kasvua ei saada aikaiseksi.” J2 toteaakin fokuksen luomisen olevan 

välttämättömyys, ja jos jatkossa tähdätään yritysostoihin, pitäisi niiden olla 

kilpailukykyä kohottavia ja kestävää kasvua tukevia täsmähankintoja. Molemmat 

johtoryhmän jäsenet totesivat, että fokuksen ja yksinkertaistamisen osalta on jo tehty 

töitä, mutta paljon töitä on vielä tehtävänä. 
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H1 toteaa, että omistajalla on suoravaikutus myös kilpailukyvyn ylläpitämiseen. Jos 

omistusstrategia on lyhytjänteistä ja exitiin tähtäävä, ei omistajan intressissä ole 

useinkaan sijoittaa saatuja voittoja takaisin yrityksen kehittämiseksi. Hänen mukaansa 

kasvu ei ole aina omistajan tahtotila. H1: ”On ihmisiä, jotka vihaavat kasvua, koska se 

tuo lisää työtä ja lisää riskiä. Se tuo myös usein vierasta rahaa velan muodossa.” 

Johtoryhmän haastattelussa tuotiin esiin, että omistajan puolelta pitäisi olla selkeästi 

määriteltynä kumpaa tavoitellaan, kasvua vai kannattavuutta. J1 ”jos kasvu on 

ensisijainen tavoite, niin silloin monessa yhteydessä joudutaan tekemään päätöksiä, 

jotka syövät kannattavuutta”, ja edelleen ”jos haetaan tietynlaista liikevaihdon kasvua, 

niin sitten me joudutaan tekemään, vaikka minkälaisia kuperkeikkoja 

saavuttaaksemme tavoitteemme.” J1 mainitsee esimerkkinä toimitusprojektit, jossa 

liikevaihdon kasvattamiseksi halutaan nopeaa toimitusaikaa, vaikka itse tilaus olisi 

tullut myöhässä. Tällöin joudutaan väistämättä tekemään toimenpiteitä, jotka 

heikentävät projektitoimituksen kannattavuutta. Hänen mukaansa yksi edellytys 

kannattavuudelle onkin suunnitelmallinen toiminta, sillä ad hoc -toiminta syö 

väistämättä kannattavuutta. 

H2 kertoi toimivan johdon ja omistajan välisen vuorovaikutuksen muuttuvan yrityksen 

kasvaessa. Hänen mukaansa omistaja osallistuu varsin aktiivisesti päätöksentekoon, 

kun yritys on pieni tai kasvun varhaisessa vaiheessa. Yrityksen kasvaessa omistajan 

rooli muuttuu enemmän valvovaksi ja toimivan johdon rooli enemmän strategiaa 

toteuttavaksi. 

Kaikki haastateltavat olivat vahvasti sitä mieltä, että yrityksen kannattaa tässä 

hetkessä keskittyä kannattavuuden kehittämiseen ja löytää keinoja rakentaa 

tulevaisuuden kilpailukykyä sekä tähän tarvittavia kyvykkyyksiä. Ei siis kannata 

rynnätä kasvun perään ja menettää orastavan kannattavuuden tuomaa hyötyä. On siis 

erittäin tärkeätä, että kannattavuus on määritelty selkeästi yrityksen strategisiin 

tavoitteisiin ja visioon. J1 antoi esimerkkinä ”olisi hyvä asettaa sellaisia tavoitteita kuten 

kasvuprosentti ja myyntikate, joista voidaan valita ensisijaisempi, kun pitää tehdä 

operatiivisia valintoja.” J2 puolestaan totesi, että mittareiden pitäisi olla sellaisia, jotka 
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auttavat henkilöstöä kehittämään liiketoimintaosaamistaan. Tämä puolestaan 

helpottaa liiketoimintamallien kehittämistä. 

 

5.1.4 Polkuriippuvuus 

H2:n mukaan kasvu ja kannattavuus seuraavat toisiaan usein syklisesti. Yrityksillä 

saattaa siis olla selkeitä kasvun kausia, joita seuraa kannattavuuden panostamisen 

kausi. Tähän vaihteluun on usein syynä markkinatilanteiden vaihtelu ja sen vaikutus 

yrityksen kilpailukykyyn. Syynä voi olla myös yrityksen kyvykkyyksien häviäminen 

markkinamuutoksen tai huonon johtamisen seurauksena. 

H1 oli vahvasti sitä mieltä, että kyvykkyyksien kehittymiseen vaikuttaa voimakkaasti 

polkuriippuvuus. Hänen mukaansa kyvykkyyksien muuntuminen on kilpailukyvyn 

osalta avainasemassa. Kyvykkyyksien kehittymiseen vaikuttaa olennaisesti yrityksen 

struktuuri, joka luo tietynlaiset edellytykset yrityksen kehittymiselle. Kohdeyrityksen 

tapauksessa tähän liittyy kasvu yritysostojen kautta. Jälleen kerran H1 nosti esiin 

erilaistumisen: tuotannon osalta hän mainitsi: ”eihän meillä ole mitään erikoista 

tuotantomenetelmää tai -patenttia mitä voisimme hyödyntää”. Hänen mukaansa on 

vaikeaa löytää lisäarvoa, jos yritys ei luo lisäarvoa. Usein ainoa kilpailukeino tällaisissa 

tilanteissa on kustannustehokkuus, jota on vaikea rakentaa kestävästi. 

H1 totesi, että pk-yrityksiä omistavat yleensä kahden tyyliset omistajat: perheomistajat 

tai pääomasijoittajat. Hänen mukaansa perheyhtiöt ovat mukana pitkäaikaisemmalla 

sijoitussuunnitelmalla ja hakevat sen vuoksi pitkäaikaisempaa kasvustrategiaa, kun 

taas pääomasijoittavat ovat usein liikkeellä lyhyemmällä tähtäimellä ja hakevat 

lyhyempiaikaista kannattavuutta. Hänen mukaansa kannattavuus liitetään 

voimakkaasti yrityksen arvostukseen, minkä vuoksi omistajan intressissä on sen 

lisääminen. H1: ”jos minä sijoittaisin yritykseen satasen, niin haluaisin nähdä 

konkreettisia tuloksia sillä. En mä mitään lottolippuja haluaisi ostaa.” Käytännössä hän 
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siis sijoittaisi kannattavuuteen kasvun sijaan. H1:n mukaan on enemmän 

investointipankkien tehtävä ”kylvää rahaa ympäriinsä ja katsoa tuottaako, joku aihioista 

jättipotin”. Omistajastrategialla on siis iso merkitys yrityksen kannattavuuteen ja 

millainen tavoitetila sille asetetaan. J2 toteaa, että juuri tämä asia on vaikuttanut 

kohdeyrityksen kilpailukyvyn ja kyvykkyyksien kehittymiseen: ”Jos ostettavissa 

yksiköissä ei ole tehty mitään pohjatyötä kilpailukyvyn kehittämiseksi, vaan niistä on 

ulosmitattu kaikki kannattavuuden nimissä, ei saavuteta kannattavuutta eikä liiemmin 

yritysoston jälkeistä kasvua”.  

Yritysostot tuovat oman mausteensa polkuriippuvuuteen. H1: ”kun ostetaan yritys, 

pitäisi tarkistaa omistajan omistusstrategia ja tahtotila kymmenen vuoden ajalta ja 

ymmärtää, miten yrityksen kyvykkyyksiä ja kilpailukykyä on kehitetty tänä aikana.” J1 

toteaa kohdeyrityksen tekemistä yrityskaupoista seuraavaa: ”Ehkä uskoimme 

saavamme enemmän kyvykkyyksiä, mitä oikeasti saimme. Sitten kun tämä pohja 

katoaa pois, tarvittaisiin enemmän likviditeettiä rakentaa yrityksen kyvykkyydet 

tavoitteiden mukaiselle tasolle.” Edellä mainittu tilanne on varmasti yleinen niiden 

yritysten kohdalla, jotka ovat kasvaneet yritysostojen kautta. Tällöin niiden voimakas 

velkaantuminen vaikeuttaa uusien kyvykkyyksien rakentamista. J1 toteaakin olevansa 

mietteliäs siitä, että onko liiketoimintakaupoista saatu se mitä on haviteltu: ”Meillä on 

yritysostojen kautta muodostunut vähän kuin vahingossa liian kompleksi kokonaisuus. 

Meillä on erilaisia liiketoiminta-alueita, joilla on erilaisia asiakkuuksia. Nämä 

liiketoiminta-alueet vaativat erilaisia bisnesmalleja ja kyvykkyyksiä.” Hän toteaakin, 

että kun kasvua päätetään hakea yritysostojen kautta, pitäisi harkita vielä tarkemmin, 

onko kohdeyritys sopivin mahdollinen kokonaisuus ostavalle yritykselle. J2 toteaakin, 

että hänen mielestään yrityskauppoihin liittyy aina tämä synergiariski. 

J2 totesi, että yksi polkuriippuvaisuuteen liittyvä ominaisuus on avainhenkilöiden 

muuntumiskyvykkyys. Yritysostojen vaarana on hänen mukaansa, että avainhenkilöt 

keskittyvät tekemään asioita, joilla ei ole asetettujen tavoitteiden kannalta merkitystä, 

vaan perustuvat aiemmin juurtuneisiin toimintatapoihin ja tavoitteisiin. 
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5.2 Työn keskeiset tulokset 

Tutkimuksen analyysi tapahtui teoreettisen viitekehyksen avulla. Tätä tarkastelua 

auttamaan kehitin viitekehyksen, jossa tarkastellaan tuloksia seuraavassa 

järjestyksessä: kyvykkyydet, kilpailukyky, kasvu ja kannattavuus. Haastatteluissa ja 

tehdyissä havainnoissa kävi ilmeiseksi, että kyvykkyydet ja kilpailukyky ovat 

resurssiriippuvaisia ja niihin pätee tämän vuoksi polkuriippuvuus. Kuten Nokelainen  

(2013) asian tiivistää: jotta yritys saavuttaisi kestävän kilpailuedun, tulee sillä olla 

resursseja ja kyvykkyyksiä, jotka ovat yhtä aikaa arvokkaita, harvinaisia, vaikeasti 

kopioitavia sekä korvattomia. Tutkimuksen haastatteluista, aineistoista ja tekemistäni 

havainnoista käyvät ilmi kyvykkyyksien ja kilpailukyvyn selkeä yhteys yrityksen 

kasvuun ja sitä kautta myöskin kannattavuuteen.  

 

Kuva 10. Kohdeyrityksen strategiset tavoitteet 
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Yllä olevassa kuvassa on kuvattu kohdeyrityksen tämänhetkinen strategiaprosessi. 

Ottamatta sen enempää kantaa strategiaprosessiin itseensä, kuvakin osoittaa omalla 

tavallaan kyvykkyyksien, kilpailukyvyn sekä kasvun ja kannattavuuden riippuvuuden. 

Lisäksi on todettu näillä kaikilla oleva oma vaikutuksensa yrityksen kulttuurin 

kehittymiseen tai sen muuttumiseen. Kohdeyrityksen strategiaprosessissa 

kyvykkyydet ja kilpailukyky on luokiteltu resurssiriippuvaisiksi, kun taas kannattavuus 

ja kasvu tavoiteriippuvaisiksi. Yritys on huomannut osittain myös tähän tutkimukseen 

liittyvän pohdiskelun tuloksena, että strategian jalkauttamisen kannalta on ehdottoman 

tärkeätä määritellä selkeät ja yksiselitteiset tavoitteet edellä kuvatuille tavoiteosa-

alueille. Tämän uskotaan parantavan yrityksen mahdollisuuksia pyrkimyksessään 

kohti kestävää kannattavuutta ja kasvua. 

Seuraavissa luvuissa onkin tuloksia tarkasteltu edellä mainitun neljän osa-alueen 

(kyvykkyydet, kilpailukyky, kasvu ja kannattavuus) mukaisesti. Tarkastelussa on myös 

pureuduttu näiden neljän osa-alueen riippuvuuteen toisistaan sekä mahdollisten 

polkuriippuvuuksien vaikutusta tähän kokonaisuuteen. 

 

5.2.1 Kasvu 

Case-yrityksen kasvu on siis tapahtunut pääosin yritysostojen kautta ja nykyisen 

yrityksen voidaankin katsoa olevan kokoelma erilaisia liiketoimintoja. Yrityksen 

kasvuhistorian vuoksi siihen voidaan katsoa kohdistuneen isosti erilaista 

polkuriippuvuutta. Saarenketo et al. (2004) toteavat polkuriippuvuudella olevan 

vaikutusta yrityksen tulevaan kehitykseen. 
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Voidaan todeta, että caseyrityksen kasvu on tapahtunut orgaanisen kasvun kautta, 

johon on yhdistetty valittuja strategisia yritysostoja. Achtenhagen et al. (2017) toteavat 

tämän olevan yksi heidän tunnistamistansa kasvun muodoista. 

Achtenhagen et al.  (2017) toteavat, että yritysten välisen integraation helpottamiseksi 

valitaan ostokohteiksi sellaisia yrityksiä, joilla on samanlaiset yrityskulttuurit. Tämä ei 

ole toteutunut kohdeyrityksessä, sillä se on joutunut panostamaan isosti uuden 

yrityskulttuurin sekä esihenkilötyön edistämiseen. Tällä on ollut yrityksen kehitystä 

jarruttava voima. Toisaalta voidaan todeta, että yrityksen johdolle on kertynyt 

yritysostoista sellaista osaamista ja kokemusta, jota voidaan hyödyntää mahdollisissa 

tulevissa yritysostoissa. Achtenhagen et al. (2017) sanovatkin, että 

laajentumisprosessin aikana on luotava uusia esihenkilötyöskentelytapoja ja 

parannettava yleistä osaamista sekä johtamista. Ajan mittaan johtajat kerryttävät 

kokemusta, mikä johtaa monipuoliseen resurssipohjaan. 

Actenhagen et al.  (2017) toteavat, että tietyissä kasvutilanteissa yritysten on 

käännyttävä ulkoisten käteisvarojen puoleen: velan tai pääomasijoittajien. Näin on 

myös case-yrityksen osalta. Case-yrityksen kasvu on tapahtunut tietynlaisissa 

vaiheissa, joihin on liittynyt sekä orgaanista kasvua ja yritysostoja. Viimeisin 

yritysostojen vaihe käynnistyi 2015 ja siihen on liittynyt järjestelyiden toteutuminen 

ulkoisella rahoituksella, pääosin pankkivelalla. Tämän tutkimuksen haastatteluissa, 

toinen haastatelluista hallituksen jäsenistä oli sitä mieltä, että yleensä yritykset 

rahoittavat kasvunsa velkarahalla. Työ ja elinkeinoministeriön raportti  (2018) kertoo, 

että voimakkaasti kasvuhakuisista teollisuuden yrityksistä yli 80 prosenttia haki 

rahoitusta edellisen 12 kk aikana. Tällä on ollut vaikutusta yrityksen rahoitukselliseen 

asemaan ja sen rahoituskustannukset ovat nousseet merkittävästi. On luonnollista, 

että tämä rahoituskustannusten nousu pitää kattaa parantuneella kannattavuudella. 

Yritys onkin joutunut sopeuttamaan kiinteitä kustannuksia voimakkaan yritysostoihin 

liittyvän kasvupyrähdyksen jälkeen. Laitinen & Laitinen  (2004) toteavat: voimakkaassa 

kasvussa on vaarana, että yritys kasvaa liian nopeasti ja kannattavuus puolestaan ei 

pysy tarpeeksi hyvällä tasolla kasvun rahoittamiseksi, jolloin yritys voi ajautua 
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maksuvaikeuksiin. Näin olisi käynyt case-yrityksellekin ilman yrityksen omistajien 

tukea ja kiinteiden kustannusten voimakasta sopeuttamista. 

Case-yrityksen tilauskanta on kasvanut viime aikoina erittäin nopeasti. Tämä on luonut 

oman paineensa käyttöpääoman hallintaan. Yrityksen nopeasta tilauskannan kasvusta 

ja asiakaslupauksista johtuen on yrityksen vaihto-omaisuuden koko kasvanut 

huomattavasti.  Mian & Afza  (2009) kuvaavat käyttöpääoman konservatiivista hallintaa 

sellaiseksi, jossa käyttöpääoman määrä nousee suhteessa taseen arvoon. Tällä 

kuvataan olevan negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Case-yrityksen kohdalla tällä 

on ollut omat vaikutuksensa yrityksen kannattavuuteen, sillä käyttöpääoman nousuun 

liittyy vaihto-omaisuuden nousu pitkistä toimitusajoista johtuen. 

Voidaankin todeta, että kannattavuudella ja kasvulla on selkeä merkitys yrityksen 

rahoitukseen. Tämän tutkimuksen haastatteluissa todettiin kasvun vaativan aina 

rahoitusta. Niissä todettiin, että yrityksen on helpompi löytää kasvuun tarvittavaa 

ulkopuolista rahoitusta, kun se on kannattava. Mikäli yritys ei ole kannattava, on sen 

löydettävä kasvun rahoitukseen vakuuksia. Huovinen (2018) toteaa, että voimakkaasti 

kasvuhakuisten yritysten joukossa oli huomattavasti muita yrityksiä enemmän niitä, 

jotka hakivat mutta eivät saaneet rahoitusta. Yleisimmin rahoituksen saamisen 

vaikeuteen on syynä kireät vakuusvaatimukset. Usein yrityksen kasvu rahoitetaan 

velkarahalla ja kun yritys kasvaa nopeasti, kasvavat sen rahoituskustannuksetkin ja 

puolestaan omavaraisuus pienenee. Tällöin pienikin kannattavuutta heikentävä 

muutos saattaa johtaa maksuvalmiuden heikkenemiseen  (Laitinen & Laitinen, 2004).   

Jotta yritys tutkimuksen haastatteluiden mukaan pysyy kilpailukykyisenä ja sen kasvu 

varmistettaisiin, pitää se pääomittaa sellaisella instrumentilla, että sekä kasvu että 

kannattavuus ovat mahdollisia. Hyvin toimivat rahoitusmarkkinat voivat tukea kasvua 

ja edistää yritysten toimintaa ohjaamalla rahoituskohteita etsivien rahoittajien varoja 

rahoitusta tarvitseville. Toimivat yritysrahoitusmarkkinat mahdollistavat kannattavien 

investointihankkeiden toteuttamisen silloinkin, kun yrityksellä ei ole riittävästi omaa 

rahoitusta kattamaan kaikki investoinnin kustannuksia  (Louhivuori, 2014). 
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Työni alussa esitin esiolettaman, jossa totesin, että kasvuhakuinen yritysstrategia 

keskittyy innovaatioihin, jotka voivat lisätä kasvupotentiaalia pitkällä aikavälillä. Vaikka 

korkean voiton ylläpitäminen ilman kasvua on hyvin vaikeaa, kasvu on ratkaiseva keino 

tulevan arvonluonnin kannalta. Haastatteluissa todettiin, että kannattavuus liitetään 

voimakkaasti yrityksen arvostukseen, minkä vuoksi omistajan intressissä on sen 

lisääminen. Kallunki ja Kytönen (2007) toteavat, että koska yrityksen kasvu voi olla 

monenlaista, voimakaskaan kasvu ei luo aina arvoa. Erityisesti niin sanottu 

epäorgaaninen, eli yritysostoin tapahtuva kasvu, saattaa olla tällaista. Sekä teoria että 

haastattelut tukevat käsitystä, jossa kannattavuudella on isoin merkitys yrityksen 

arvontuottokyvyn kannalta, onhan kannattavuudella suora vaikutus esimerkiksi 

yrityksen investointikyvykkyyteen. Malmelin (2021) toteaa, että investoinneilla 

tähdätään arvontuottokyvyn nousuun. Investointipäätöksillä yritysjohto päättää 

keskeisistä kasvunhallinnan muuttujista, kuten kasvunopeudesta ja tavasta. Brealey 

(2008) puolestaan toteaa, että investointien tärkeä piirre on se, että ne menettävät 

arvoaan, jos yritys menettää liiketoimintansa tai sen toiminta häiriintyy taloudellisen 

ahdingon vuoksi.  

 

5.2.2 Kannattavuus 

Tämän työn taustaa käsittelevässä kappaleessa esitin esiolettaman, että yrityksen 

kannattavuuskehitykseen vaikuttavat monet asiat, kuten omistusstrategia, markkinoilla 

tapahtuvat muutokset tai muut strategiaan vaikuttavat tekijät. Kallungin ja Kytösen 

(2007) mukaan yrityksen liiketoimintaympäristö ja siinä tapahtuneet muutokset 

vaikuttavat yrityksen taloudelliseen tilaan ja kannattavuuteen erittäin voimakkaasti. 

Yrityksen omistajuudella on todettu olevan merkitystä yrityksen kannattavuuteen  

(Pajarinen & Ylä-Anttila, 2006) 

Kannattavuus on yritystoiminnan perusta. Yrityksen on kyettävä tuottamaan elanto 

siellä työskenteleville ja luonnollisesti myös riittävä tuotto siihen sijoitetulle pääomalle  
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(Tornikoski et al., 2011). Haastatteluissa kävi ilmi, että kannattavuus voidaan jakaa 

lyhyen ja pitkän tähtäimen kannattavuuteen. Usein tähän liittyy omistajaohjaus, jossa 

saatetaan painottaa jompaakumpaa vaihtoehtoa. Haastatteluissa myös todettiin, että 

kannattavuus mahdollistaa kilpailukyvyn luomisen ja ilman kannattavuutta on vaikea 

luoda kestävää kilpailukykyä. 

Tämän tutkimuksen haastatteluissa myös todettiin, että liiketoiminnan keskittäminen 

on keino kannattavuuden parantumiseen. Sillä on suora yhtymäkohta siihen, miten 

kannattavasti yritys pystyy toteuttamaan toimintaansa. Sydow et al.  (2009) mukaan 

organisaatio lukkiutuu ajan myötä̈ omiin toimintamalleihinsa niin tiukasti, että 

toiminnasta tulee täysin ennalta-arvattavaa ja lopulta vaihtoehdotonta  (Sydow et al., 

2009). Tämä rasittaa yrityksen kestävää kilpailukykyä ja vaikuttaa sen vuoksi 

olennaisesti sen kannattavuuteen. Kohdeyrityksen osalta tämän on todettu olevan 

haaste useiden yrityskauppojen muodostaman struktuurin vuoksi. Tyypillisiä piirteitä 

investoinneille, kuten yrityskaupat, ovat niiden pääomaa sitova luonne, riskit, pitkän 

aikajakson tuotot ja suuri merkitys tulevaisuuden liiketoiminnassa  (Puolamäki & 

Ruusunen, 2009). Mayryn  (2018) mukaan yrityksen kannattavuuden tulisi olla 

korkeampi ja voittoon tarvittava keskimääräinen panostus pienempi kuin sen 

kilpailijayrityksillä, jotta se voisi suojautua kilpailulta. 

Haastatteluissa todettiin, että yrityksen kyvykkyyksiä ja kilpailukykyä on vaikea kehittää 

ilman tarpeellista kannattavuutta. Ilman kannattavuutta yritys ei voi tehdä tarpeellisia 

investointeja henkilöstöön, laitteistoihin ja tuotekehitykseen. Organisaation tekemät 

valinnat rajoittavat tulevia, toteutettavissa olevia suunnitelmia sekä kasvuaihioita  

(Hannan & Freeman, 1984). Tällöin vaikutukset näkyvät usein esimerkiksi tehtävissä 

investoinneissa, jotka eivät kohdennu tarpeellisella tavalla kilpailukyvyn kehittämiseen 

tai niin, että tappiollinen toiminta rajoittaa kasvupotentiaalin realisoitumista. Jotta 

yrityksen liiketoiminta olisi kestävällä pohjalla, on sen pidemmän ajan 

arvontuottokykyyn panostettava  (Malmelin, 2021). Kohdeyrityksessä hankaluus on 

toiminnan laajamittaisuudessa, jolloin jokaisella liiketoiminnalla on vaikutuksensa 

toisiin liiketoimintoihin. Kohdeyrityksen liiketoiminta-alueiden välillä onkin varsin isoja 
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kannattavuuseroja. Koko yrityksen kannattavuuteen liiketoimintojen erilaisuudella on 

suora vaikutus, kun liiketoimintojen erilaisuus vaatii erilaisia kyvykkyyksiä. Tällöin 

joudutaan ylläpitämään liiketoimintakohtaisia kyvykkyyksiä, mikä puolestaan nostaa 

koko yrityksen kiinteitä kustannuksia. Arthur  (2009) toteaa, että 

yksikkötuotantokustannukset laskevat, kun ne jakautuvat kasvavaan 

tuotantomäärään. Eräs haastateltava totesi: ”meillä on erilaisia liiketoiminta-alueita, 

joissa vaaditaan erilaisia kyvykkyyksiä ja meidän viitekehyksessämme haaste on 

yhdistää näitä sen mukaiseksi kokonaisuudeksi, jossa voitaisiin kyvykkyyksiä kehittää 

luontevasti yritystasolla”. Arrowin mukaan kehittyneet ja erikoistuneet taidot sekä tiedot 

lisääntyvät valmistuksen ja asiakas- sekä markkinakokemuksen kautta. Tätä ajatusta 

kutsutaan myös tekemällä oppimiseksi (Arrow, 1962). Haastatteluissa todettiin 

yrityksen kaikkien liiketoiminta-alueiden samanaikaisen kehittämisen olevan 

mahdotonta. 

Haastatteluissa korostui myös omistajan tahtotilan tärkeys. On määriteltävä selkeästi, 

hakeeko yritys vahvaa kasvua vai kannattavuutta. Haastatteluissa todettiin, että jos 

valinta on kasvu, joudutaan kannattavuudesta todennäköisesti tinkimään. 

Haastatteluissa todettiin myös, että kohdeyrityksen tämänhetkisen tilanteen vuoksi 

yrityksen johdon fokus on kannattavuudessa, ei kasvussa. Tornikoski et. al.  (2011) 

toteavatkin, että usein kasvun suunnittelun ja toteuttamisen sijaan yrityksen johdon 

fokus suuntautuu yrityksen rahoituksen järjestämiseen sekä kannattavuuden 

parantamiseen liittyviin toimenpiteisiin, kuten organisaation uudelleenjärjestelyihin ja 

muihin kustannusleikkaustoimenpiteisiin. 

Esitin työn taustaa käsittelevässä kappaleessa seuraavan esioletuksen: "Etenkin 

keskisuurten yritysten ongelmaksi muodostuu usein niiden koko. Ne eivät enää ole 

pieniä, jolloin fokus voisi olla pelkästään kannattavuuden optimoinnissa, eivätkä 

myöskään tarpeeksi isoja, jotta liikevaihto onnistuisi kattamaan tehokkaasti toiminnan 

kulut”. Tätä esioletusta en pystynyt täysin todistamaan oikeaksi. Haastatteluista ja 

teoriasta käy kuitenkin ilmi, että esimerkiksi polkuriippuvuudella on oma negatiivinen 

vaikutuksensa kannattavuuteen. Keskisuuret yritykset ovat käyneet läpi tietyn 
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kasvupolun, ja tähän liittyy yleensä aina tiettymäärä polkuriippuvuutta. Isompien 

yritysten kohdalla voidaan ajatella, että suurten yritysten etuna on näiden 

polkuriippuvuuksien peittyminen mittakaavaedun alle. Keskisuurten yritysten 

’kuolleenmiehenlaakso’ onkin hyvä aihe jatkotutkimukselle: Onko keskisuurelle 

yritykselle vaikeampaa saavuttaa kannattavuus kuin pienillä ja isoilla yrityksillä? 

 

5.2.3 Kyvykkyydet ja kilpailukyky 

Tutkimuksen haastatteluissa todettiin yrityksen operatiivisen mallin olevan yksi 

kannattavuuden lähde. Yrityksen on siis mietittävä tarkkaan, mitä kyvykkyyksiä se 

pitää sisällä ja mitä se ulkoistaa. Teorian mukaan saavuttaakseen kestävän 

kilpailuedun yrityksellä tulee olla resursseja ja kyvykkyyksiä, jotka ovat yhtä aikaa 

arvokkaita, harvinaisia, vaikeasti kopioitavia sekä korvaamattomia  (Nokelainen, 

2013). Kaikki haastatellut olivat sitä mieltä, erilaistuminen on paras tapa pk-yrityksen 

kasvun varmistamisen kannalta. 

Haastatteluissa kohdeyrityksen operatiivisen mallin todettiin olevan haasteellinen: se 

sitoo rahaa, koska toiminta on henkilötyövoima- ja kausi-intensiivistä. Haastatteluissa 

todettiin, että yritysten asiakassegmenteistä johtuen yrityksen käyttöpääoma on 

korkealla tasolla ja yrityksellä on varsin korkea vaihto-omaisuustaso. 

Haastatteluissa todettiin, että kohdeyrityksen kannattaa keskittyä kannattavuuden 

kehittämiseen, jotta se pystyisi tekemään tarvittavat investoinnit kyvykkyyksien ja 

kilpailukyvyn kehittämiseksi. Davidsson et al.  (2006) toteavat, että terve kasvu alkaa 

yleensä riittävän kannattavuuden saavuttamisesta eli siitä, että kannattavuus on 

"hevonen", jonka pitäisi vetää kasvua ("kärry"), eikä toisin päin. He myös väittävät, että 

yritykset, jotka aloittavat kasvupolkunsa alhaisella kannattavuustasolla, eivät yleensä 

saavuta korkeaa kannattavuutta kasvunsa aikana. Voidaankin todeta, että 

kannattavuuteen panostaminen tähtää yrityksen seuraavaan kasvuvaiheeseen, joka 
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perustuu kohdemarkkinassa käynnistyneen teknologisen transformaation 

muodostamaan kysynnän kasvuun. Haastatteluissa todettiin, että ei kannata rynnätä 

kasvun perään ja menettää orastavan kannattavuuden tuomaa hyötyä siihen. 

Haastatteluiden viestinä oli, että tämä valinta pitäisi näkyä selkeästi yrityksen 

strategisissa ja operatiivisissa tavoitteissa.  

Esitin työni alussa esioletuksen: ”Jos yritykset ovat pakkomielteisiä lyhyen aikavälin 

tulossuuntautumisesta, ne tyytyvät aiempiin menestyksiin eivätkä siten pysty 

vastaamaan markkinaolosuhteisiin, jolloin ne lankeavat menestysloukkuun. Toisaalta, 

jos ne ovat omistautuneet innovaatioille vain pitkällä aikavälillä, ne lankeavat 

epäonnistumisen ansaan ja vaarantavat yritysten selviytymisen”. Työssäni olen 

osoittanut kyvykkyyksillä, kilpailukyvyllä, kasvulla ja kannattavuudella olevan selkeä 

relaatio toistensa kanssa. Jos yritys ei osoita osaa kannattavuudestaan uusien 

kyvykkyyksien ja kilpailukyvyn varmistamiseen, jää kannattavuus melko varmasti 

lyhytaikaiseksi. Toisaalta jos yritys investoi liian pitkän tähtäimen kyvykkyyksiin, ilman 

lyhyen tähtäimen kannattavuustavoitetta, voi yrityksen kannattavuus kärsiä ja kasvu 

jää saavuttamatta. Yrityksen on siis löydettävä ’kultainen keskitie’, jossa se panostaa 

tulevaisuuden kilpailukykyyn samalla säilyttäen kannattavuutensa. 

 

5.2.4 Polkuriippuvuus 

Haastatteluissa todettiin, että kypsyneillä yrityksillä saattaa olla selkeitä kasvun kausia, 

joita seuraa kannattavuuden panostamisen kausi. Historialla on erittäin merkittävä rooli 

arvioitaessa strategisia ratkaisuja tai organisaation epäonnistumisia (Sydow et al., 

2009).  

Yrityksen liiketoimintaympäristö ja siinä tapahtuneet muutokset vaikuttavat 

voimakkaasti yrityksen taloudelliseen tilaan ja kannattavuuteen  (Kallunki & Kytönen, 

2007). Kohdeyritys on tehnyt useita yritysostoja ja kasvanut niiden vauhdittamana. 
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Viimeksi yritys on kuitenkin panostanut vahvasti kannattavuuden parantamiseen. 

Edellä mainittuihin yritysostoihin liittyy kuitenkin useita polkuriippuvuustekijöitä. 

Kannattavuuden osalta haastatteluissa todettiin, että kun yrityksiä ostetaan, ei voida 

lähteä siitä, että yrityksen kilpailukyky sekä kyvykkyydet, jotka liittyvät yrityksen 

liiketoimintamalliin, pystytään muuttamaan hetkessä. Yrityksen toimintaan muodostuu 

selkeitä hallitsevia normeja ja toimintatapoja  (Giddens, 1984). Tämä johtaa lopulta 

organisaation ja toiminnan lukkiutumiseen tiettyihin kaavoihin ja malleihin. Tähän liittyy 

vahvasti omistajatahtotila: jos yritystä on ohjattu lyhyen tähtäimen kannattavuus edellä, 

ei voida olettaa yrityksen kulttuurin ja toiminnan muuttuvan hetkessä kasvuhakuiseksi. 

Tätä rajoittavat useat polkuriippuvuustekijät. Polkuriippuvuuden mukainen 

organisaation vallitsevan ajattelumallin vahvistuminen johtaa organisaatiota kohti 

lukittumista ja muutosjäykkyyttä. Tällöin muutoksen kustannukset nousevat ja 

organisaation toiminta yksinkertaistuu, kun uusia vaihtoehtoja toiminnalle ei enää 

haeta  (Nokelainen, 2013). Kohdeyritystä tarkasteltaessa voidaan todeta, että viime 

aikoina ostetut ja yritykseen liitetyt liiketoiminnat ovat olleet vahvasti lyhyen tähtäimen 

kannattavuuteen tähdänneitä yksiköitä. Tällöin uudessa kokonaisuudessa on 

haasteena saattaa yrityksen kyvykkyydet sellaiselle tasolle, että ne tukevat kasvua.  

Haastatteluissa todettiin: jos omistusstrategia on lyhytjänteistä ja exitiin tähtäävä, ei 

omistajan intressissä ole useinkaan sijoittaa saatuja voittoja takaisin yrityksen 

kehittämiseksi.  Onhan kannattavuudella iso vaikutus myytävän yksikön arvostukseen, 

ja tämä on ollut selkeä ohjaava tekijä yritykseen ostetuissa liiketoiminnoissa. Kun taas 

kohdeyrityksen ajatuksena on ollut muodostaa ostettavista yksiköistä kasvupohjaa. 

Yrityksen historia vaikuttaa yrityksen liiketoimintamalliin. Haastatteluissa todettiin, että 

kyvykkyyksien kehittymiseen vaikuttaa voimakkaasti polkuriippuvuus ja kyvykkyyksien 

muuntuminen on kilpailukyvyn osalta avainasemassa. Arvokkaat ja harvinaiset 

kyvykkyydet ovat yritysstrategian liikkeellepaneva voima (Yoo & Kim, 2015). 

Haastatteluissa todettiin omistajastrategialla olevan iso merkitys yrityksen 

kannattavuuteen ja millainen tavoitetila yritykselle asetetaan kannattavuuden osalta. 

Haastateltavat olivat sitä mieltä, että juuri tämä asia on vaikuttanut kohdeyrityksen 
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kilpailukyvyn ja kyvykkyyksien kehittymiseen. Eräs heistä totesi: ”jos ostettavissa 

yksiköissä ei ole tehty mitään pohjatyötä kilpailukyvyn kehittämiseksi, vaan niistä on 

ulosmitattu kaikki kannattavuuden nimissä, ei saavuteta kannattavuutta eikä liioin 

yritysoston jälkeistä kasvua”. Davidsson et al.  (2009)myös väittävät, että yritykset, 

jotka aloittavat kasvupolkunsa alhaisella kannattavuustasolla, eivät yleensä saavuta 

korkeaa kannattavuutta kasvunsa aikana. Toinen haastateltava toteaa: ”kun ostetaan 

yritys pitäisi tarkistaa omistajan omistusstrategia ja tahtotila kymmenen vuoden ajalta 

ja ymmärtää miten yrityksen kyvykkyyksiä ja kilpailukykyä on kehitetty tänä aikana.” 

Ambrossi & Bowman  (2009) toteavat, että kestävään kilpailuetuun päästään, kun 

yrityksen kehittämää resurssikantaa ei pystytä imitoimaan pitkään aikaan.  

Haastatteluissa todettiin, että yksi polkuriippuvaisuuteen liittyvä ominaisuus on 

avainhenkilöiden muuntumiskyvykkyys. Yrityksellä on mahdollisuus muuttaa 

dynaamisia resursseja kouluttamalla esihenkilöitä tai vahvistamalla resursseja uusilla 

ihmisillä (Ambrosini & Bowman, 2009) Yritysostojen vaarana on haastattelujen 

mukaan se, että avainhenkilöt keskittyvät tekemään asioita, joilla ei ole asetettujen 

tavoitteiden kannalta merkitystä, vaan perustuvat aiemmin juurtuneisiin 

toimintatapoihin ja tavoitteisiin. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä työssä perehdyttiin keskisuuren yrityksen kasvuun ja kannattavuuteen sekä 

niiden väliseen suhteeseen. Tutkimuksessa etsittiin keinoja keskisuuren yrityksen 

kannattavuuden ja kasvun yhdistämiseen.  

Työn tutkimuskysymys oli: 

 Mitkä ovat keskisuuren yrityksen kannattavan kasvun edellytykset? 

Alakysymykset olivat: 

1) Mitä on kannattava kasvu? 

2) Mikä estää kannattavan kasvun? 

3) Ovatko kasvu ja kannattavuus yhdistettävissä? 

Työ toteutettiin tapaustutkimuksena, joka koostui sekä haastatteluista että yrityksen 

toiminnasta ja sen toimintaympäristöön liittyvästä aineistosta. Aineistona hyödynnettiin 

lähinnä yrityksen strategiaan ja sen muodostamiseen liittyvää aineistoa sekä 

johtoryhmän operatiivisen ja strategisen toiminnan suunnitteluun liittyvää aineistoa. 

Haastattelut toteutettiin sekä ryhmähaastatteluina että yksittäishaastatteluina. 

Haastateltavina olivat yrityksen kaksi hallituksen jäsentä sekä kaksi johtoryhmän 

jäsentä. Johtopäätösten sekä mahdollisten suositusten tekemiseksi työssä analysoitiin 

yrityksen nykyhetkeä ja historiaa.  

Työn teoriaa hyödynnettiin sekä aineiston etsintään että empiriaosassa esitettävien 

kysymysten muodostamiseen. Teoriaa myös hyödynnetiin havainnoista tehtyyn 

päättelyyn. 

Johtopäätöksien ja työn tulosten tarkastelua helpottamaan käytettiin viitekehystä, joka 

luotiin työn teoriatarkastelun pohjalta. Viitekehys perustuu yrityksen kasvuun ja 
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kannattavuuteen vaikuttavaan neljään osa-alueeseen: kyvykkyydet, kilpailukyky, 

kasvu ja kannattavuus. Johtopäätökset on pyritty esittämään sellaisella tasolla, että ne 

auttavat kasvuun ja kannattavuuteen liittyviä yrityksen johdon valintoja. 

 

6.1 Johtopäätökset 

Kasvun ja kannattavuuden yhdistämisen voidaan todeta olevan hankalaa. Toisaalta 

voidaan todeta myös, että ilman kannattavuutta on vaikea rakentaa kasvua. Tähän 

liittyy vahvasti muun muassa kilpailukyvyn ja kyvykkyyksien rakentaminen. Jos yritys 

ei toimi kannattavasti, ei se usein voi suunnata voimavaroja resurssiensa 

kehittämiseen. Resurssipohjainen teoria väittää, että yritykset, joiden kannattavuus on 

keskimääräistä korkeampi, kasvavat todennäköisemmin (Wernerfelt 1984). Fuertes-

Callen ja Cuellar-Fernandez (2019) toteavat, että useat tutkimukset osoittavat 

kannattavuuden positiivisen vaikutuksen kasvuun. Tämä koskee ennen kaikkea 

keskisuuria yrityksiä, joka oli tämän tutkimuksen viiteryhmä. Onhan suurin osa 

keskisuurista yrityksistä riippuvaisia omarahoituksesta tai niiden vieraan pääoman 

saatavuus riippuvainen yrityksen kannattavuudesta. Coad et al.  (2016) ovatkin 

vakuuttuneita kasvun ja kannattavuuden välisestä kielteisestä vaikutuksesta. Heidän 

mukaansa varhaisen vaiheen yritykset voivatkin tehdä päätöksen kasvaa voittojen 

kustannuksella. Tähän ohjaa ajatus kasvun ja yrityksen selviämisen 

vuorovaikutuksesta. On kuitenkin huomioitavaa, että tällöin on kyse yrityksistä, joiden 

vieraan pääoman saatavuus on mahdollistettu esimerkiksi pörssin kautta. Tämä ei ole 

monestikaan vaihtoehto keskisuurelle yritykselle. Myös startupien kohdalla kasvu 

usein ohittaa kannattavuuden.  

Tutkimuksen kohdeyrityksen todettiin kasvaneen vahvasti yritysostojen kautta. Tällä 

on ollut oma vaikutuksensa yrityksen kannattavuus- ja rahoituskehitykseen. Myös 

yritysostoilla on ollut vaikutuksensa yrityksen kyvykkyyksien ja kilpailukyvyn 

kehittymiseen. Tässä työssä todettiin yrityksen kannattavuuteen ja kasvuun liittyvän 
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vahvasti polkuriippuvuus. Kohdeyrityksen kohdalla polkuriippuvaisuuden voidaan 

todeta kehittyneen vahvasti yritysostojen myötä ja sillä olleen vahva rooli sekä 

yrityksen kannattavuuden että kasvun kehittymisen osalta. Tämän vuoksi on 

yritysjohdon hyvä miettiä keinoja polkuriippuvuudesta johtuvien lukkiutumien 

purkamiseen. Tärkeimmäksi nousee resurssilukkiutumien poistaminen. Niillä on suora 

yhteys yrityksien kyvykkyyksien ja kilpailukyvyn muodostumiseen. Jos tähän asiaan ei 

kiinnitetä huomiota, on vaarana yrityksen potentiaalisen kasvun jääminen 

lyhytaikaiseksi, kun ei pystytä luomaan pitkäaikaista kilpailukykyä. Luonnollisesti 

resurssien ja kyvykkyyksien kehittämiseen liittyy kysymys keskittymisestä. 

Kohdeyrityksen kohdalla on siis valittava, mihin resurssit kohdennetaan ja on 

rakennettava sellaisia liiketoimintamalleja, joissa yhteisiä resursseja voidaan 

hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. 

Kannattavuutta on painanut yrityksen kasvaneet rahoituskustannukset, mutta myös 

yritysostojen jälkeinen tehottomuus. Yrityksen kasvu on samalla hajottanut sen 

toimintaa useammalle liiketoiminta-alueelle. Haastatteluissa todettiin erilaistumisen 

olevan yksi keino parantaa kilpailukykyä. Samaa mieltä on Porter (2004): hän toteaa, 

että yrityksen on päätettävä harjoittavansa yhtä kahdesta kilpailuedun tyypistä: joko 

kilpailua pienemmillä kustannuksilla tai erilaistamalla niin, että asiakkaat ovat valmiit 

maksamaan korkeamman hinnan sen tarjonnasta. Tämä tarkoittaa kyvykkyyksien 

kehittämistä siten, että yritys voi parantaa kilpailukykyään. Kohdeyrityksen tarpeena 

onkin kasvattaa sekä kannattavuutta että kasvaa orgaanisesti. Jotta yritys jatkaisi ja 

parantaisi aloittamallaan kannattavuuden parantamisen linjalla, on sen siis 

erilaistuttava. Tämä tarkoittaa sitä, että sen asiakkaat ovat valmiit maksamaan 

korkeamman hinnan sen tarjonnasta, joka puolestaan takaa paremman 

kannattavuuden. Jotta tämä tapahtuisi ja yritys pystyy kehittämään kilpailukykyään, on 

sen siis kehitettävä omia kyvykkyyksiään. Kyvykkyyksien kehittäminen ei voi tapahtua 

kaikissa liiketoiminnoissa yhtä aikaa, sillä tämä söisi liikaa yrityksen kannattavuutta. 

Yrityksen onkin valittava, mihin liiketoimintoihin luodaan uusia kyvykkyyksiä, tai mitä 

kyvykkyyksiä kehitetään. On myös valittava ne keinot, jolla niitäkin liiketoimintoja, 
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joiden kyvykkyyksiä ei kehitetä painopistemäisesti, saadaan erilaistettua paremman 

kannattavuuden saavuttamiseksi. Yrityksen strategiset valinnat sekä strategian 

onnistunut implementointi ovatkin sellaisia aiheita, jotka soveltuisivat jatkotutkimuksen 

aiheiksi. 

Kohdeyritys tähtää vahvan yritysostojen vauhdittaman kauden jälkeen orgaaniseen 

kasvuun, jonka perustana on kannattavuuden parantamisen ajanjakso. Jotta edellä 

mainittu orgaaninen kasvu toteutuisi, on yrityksen johdon jatkettava määrätietoisesti 

yrityskulttuurin muuttamista yhdenmukaiseksi. Tämä on jo aloitettu, mutta kulttuurin 

kehittämisen jatkaminen on tärkeää. Onhan yritykseen kehittynyt kokoelma erilaisia 

toimintatapoja ja tavoitteita integroitujen yritysten polkuriippuvuuden 

myötävaikutuksesta. Yksi ensisijainen keino tässä on esihenkilötyöskentely. Yrityksen 

johdon pitääkin kiinnittää paljon huomiota esihenkilötyöskentelyn ja johtamisen 

osaamisen kehittämiseen. Achtenhagen et al. toteavatkin, että on luotava uusia 

esihenkilötyöskentelytapoja ja parannettava yleistä osaamista sekä johtamista 

(Achtenhagen et al., 2017). Edellä mainittu osa-alue onkin hyvää pohdiskeltavaa 

tuleville tutkimuksille ja niissä voitaisiin keskittyä muutoksen aikaansaamiseen 

johtamisen kautta. 

 

6.2 Huomioita jatkotutkimusten osalta 

Tähän kappaleeseen on koottu huomioita ja ehdotuksia mahdollisten 

jatkotutkimusaiheiden osalta.  

Eräs alue, joka nousi esiin hyvin vahvasti, on resurssien ja kyvykkyyksien kehittäminen 

siten, että varmistetaan yrityksen nykyinen ja tulevaisuuden pitkäaikainen kilpailukyky. 

Tätä aihetta voidaan käsitellä sekä resurssipohjaisen näkemyksen kautta että 

organisaatioteorioihin pohjaten. Myös erilaiset strategisen johtamisen mallit voivat 

antaa lähestymiskulmaa tämän aiheen käsittelyyn. 
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Yrityksen rahoitukseen liittyviä aspekteja käsiteltiin tässä työssä hyvin pintapuolisesti. 

Tämä osa-alue on sellainen, johon liittyy keskisuuressa yrityksessä hyvin paljon 

muuttujia, joiden parempi ymmärtäminen lisäisi johdon ymmärrystä yrityksen 

taloudelliseen johtamiseen. Yksi selkeä osa-alue on sitoutuneen käyttöpääoman 

hallinta, jonka kanssa jokainen kasvava yritys kamppailee. Lisäksi yrityksen 

rahoitusmahdollisuuksien ymmärtämisen parantaminen nousi selkeästi esiin tämän 

työn empiriaosassa, joten se voisi olla selkeä kokonaisuus jatkotutkimuksen osalta. 

Luonnollisesti kasvu ja kannattavuus ovat linkissä omistajaohjauksen ja strategisten 

valintojen kanssa. Omistajaohjauksella todettiin olevan selkeä vaikutus siihen, 

valitseeko yritys strategiaansa ja toimintaansa ohjaavaksi tekijäksi kasvun vai 

kannattavuuden. Sekä omistajaohjauksesta että strategiasta löytyy varsin laajasti 

tehtyjä tutkimuksia. Keskisuuri yritys muodostaa kuitenkin sellaisen viitekehyksen, 

jossa edellä mainittuja aiheita voidaan tutkia uusista kulmista. Keskittyväthän 

tutkimukset varsin usein joko suuriin yrityksiin tai startupeihin, keskisuurten yritysten 

jäädessä vähemmistöön. Omistajaohjaukseen tuo oman mausteensa niiden 

omistajarakenne, joka varsin usein on joko perhe- tai pääomasijoittajapohjainen. 

Strategian osalta yksi lisätutkimuksen näkökulma voisi olla strategian implementointi, 

jossa yritykset hapuilevat varsin usein. Ongelmana siis on, että yritykset onnistuvat 

rakentamaan hyviä ja yksityiskohtaisia strategioita, mutta niiden implementointi 

epäonnistuu tai jää vajavaiseksi. Usein tähän liittyvät tässäkin työssä käsitellyt 

resurssilukkiumat, mutta myös kulttuurilliset ja johtamiseen liittyvät haasteet. Näitä 

haasteita voidaan käsitellä sekä organisaatioteorian että strategiateorioiden kautta. 

Esitin myös esioletuksen, jossa totesin, että tulossuuntautunut johtamisstrategia voi 

lisätä yritysten häiriönsietokykyä lyhyen aikavälin taantumassa, kuten viime aikoina on 

havaittu koronapandemian myötä. Tällaisena aikana yritysten katse on kääntynyt 

väkisin lyhyen tähtäimen tuloskunnon ylläpitämiseen. Monen yrityksen kannattavuus 

onkin parantunut yritysten kustannuskurin vetämänä. Kysymys kuuluukin, miten 

yritykset pystyvät kääntämään parantuneen kannattavuuden tulevaisuuden 

kyvykkyyksien ja kilpailukyvyn rakentamiseksi. Yksi selkeä jatkotutkimuksen aihe voisi 
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siis olla selvittää kuinka hyvin yritykset ovat onnistuneet kehittämään kilpailukykyään 

ja kyvykkyyksiään pandemian aikana. Mitkä olivat sellaisia tekijöitä, jotka auttoivat 

yritysten etulyöntiaseman saavuttamisessa pandemian jälkeen? Eräs iso vaikuttava 

seikka on digiloikka, joka sai vauhtia pandemian aikana, ja on parhaimmillaan luonut 

yrityksille uudenlaisia kyvykkyyksiä. 
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