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Tutkimuksen tavoitteena oli osaamisen johtamisen holistinen tarkastelu pk-yrityksen kansainvälisen 

kasvun elinkaarella. Osaamisen johtamisen malli sisältää osaamisen, tiedon, eriasteiset ja hierarki-

sesti eritasoiset liittoumat ja verkostot sekä internetin tarjonnan organisaation oppimisen ohella.   

 
Pk-yrityksen syntyminen, kasvu kotimarkkinoilla ja kansainvälinen kasvu voivat perustua kansain-

välisyyteen. Holistinen kansainvälistyminen voi alkaa mistä funktiosta tai prosessista tahansa ja 

ulottua  eriasteisena muihin funktioihin ja/tai prosesseihin. Kansainvälistyminen ja kansainvälinen 

toiminta voi katketa kokonaan tai funktioitain ja  alkaa uudelleen. Tutkimuksen holistisella mallilla 

analysoitiin tapausyritykset hyödyntämällä osa-aluekronologiaa. Tuloksilla tarkennettiin mallia.  

 

Tarkennettu malli korostaa kasvu ja/tai kansainvälistymisärsykkeen/impulssin syntyvän sekä koti-

että ulkomaisilta kysyntä- ja/tai tarjontamarkkinoilta sekä yrityksen sisä- että ulkopuolelta tai ole-

van piilevänä omistajayrittäjässä. Holistisuus korostaa mallin kaikissa osissa ennen alkua (pre-start) 

vaiheen asemaa, päättymätöntä uudistumisprosessia. Osaamisen johtamisessa korostuu proaktiivi-

suus. Jokainen uudistamisprosessi edellyttää olevan osaamisen vahvistamista, ja organisaation  

ulkopuolisen osaamis- ja tietopääoman hyödyntämistä. 

 
Osaamisen johtaminen sisältää varsinaisen ja laajennetun organisaation yksilöiden, ryhmien ja yksi-

köiden visio- ja strategiaperusteisen johtamisen. Tämä edellyttää sitouttamista, motivointia ja oma-

ehtoisuuden sekä organisaation sisäisen ja ulkoisen kulttuurietäisyyden hyödyntämistä. Yksilön  

fokus osaamisen johtamisen näkökulmasta on tehtävään sitoutuminen ja itsensä toteuttaminen. Fo-

kukset ovat proaktiiviisia vaihdellen funktioiden ja prosessien elinkaarilla dynaamisesti.  

 
Tutkimus myötävaikuttaa omistajayrittäjän roolin korostamiseen, kasvu- ja kansainvälistymisim-

pulssin ja ennen alkua (pre start) vaiheen holistisuuden ymmärtämiseen laaja-alaisesti. Kasvu- ja 

kansainvälistymisimpulsseja/ärsykkeitä ja niistä seuraavia pre start vaiheita/osa-alueita on  



             
 

pk-yrityksen elinkaarella (1+n) kappaletta; (n: 0- oo). Malli myötävaikuttaa ymmärtämään aineet-

tomia osaamis- ja tieto-optioita sekä korostaa transnationalpiirteitä kansainvälistä kasvua vahvista-

vina. 

 

Jatkotutkimusesitykset perustuvat tutkimuksen holistiseen malliin. 

 

AVAINSANAT: pk-yritys, omistajayrittäjä, kansainvälinen kasvu, osaamisen johtaminen, johdon  
rooli, elinkaari, kulttuurietäisyys, arvot ja kansainvälistyminen, visiojohtaminen, pre start, impulssi 
 
UDC 65.012.4:65.017.2/.3:334.726 



             
 

ABSTRACT 
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268 pages, 21 appendices 
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ISBN 978-952-265-290-4, ISBN 978-952-265-291-1 (PDF), ISSN 1456-4491 
 
 
The aim of the study was a holistic review of competence management in the international growth 

life cycle of an SME. The competence management model consist of competences, knowledge, var-

ious hierarchically multi-level alliances and networks, and the offering provided by he internet in 

addition to organizational learning. 

 

The creation of an SME, its growth in the domestic arket, and its international growth may be based 

on internationalization. Holistic internationalization may start from any function or process and 

extend to other functions and processes at different levels. Internationalization and international 

operations may cease altogether or function by function, and then start again. The holistic model of 

the study was used to analyze the case companies by utilizing sector chronology. The results were 

used to define the model further. 

 

The defined model emphasizes that a growth and/or internationalization impulse is created in both 

domestic and international supply and/or demand markets as wel as inside and outside the company, 

or it is latent in the owner entrepreneuer. The holistic approach emphasizes the role of the pre-start 

phase, i.e. the continuous renovation process in alla the segments of the model. In competence man-

agement, a special emphasis is on pro-activity. Every renovation process requires the enhancement 

of previous competences and the utilization of the existing competence and extra-organizational 

knowledge capital. Competence management includes the vision and strategy based management of 

the individuals, groups and units of the actual and extended organization. This requires engagement, 

motivation and the utilization of initiative spirit and the internal and external cultural distance of the 

organization. In view of competence management, the focus of an individual is that of commitment 

and self fulfilment. The focuses are proactive and they vary dynamically in the cycles of the func-

tions and processes.  



             
 

The study contributes to the significance of the owner entrepreneur´s role; as well as to the under-

standing of the holistic nature of the growth and internationalization impulse and the pre-start phase 

in a comprehensive manner. An SME has (1+n) growth and internationalization impulses and sub-

sequent pre-start phases/areas; (n: 0-oo). The model contributes to the understanding of immaterial 

competence and knowledge options, and it emphasizes transnational features as factors that enhance 

international growth. Further study recommendations are based on the holistic model of the study. 

 
KEYWORDS: SME, owner entrepreneuer, international growth, competence management, man-
agement´s role, life cycle, cultural distance, values and internationalization, management by vision, 
pre-start, impulse 
 
UDC 65.012.4:65.017.2/.3:334.726 



             
 

ESIPUHE 
 
 
Ihmisen, yksilön tekeminen perustuu arvoihin, toisilla materiaaliin, toisilla henkisiin painottuen. 

Kaiken perustana voitaneen pitää henkisiä arvoja, henkisten lahjojen kehittämistä ja niitä hyödyntä-

en uuden luomista. Jokainen tekee tämän omalla sarallaan ja omalla tavallaan. Jokaisella meistä on 

oma tehtävänsä suoritettavanaan. 

 

Ajatus jatko-opinnoista syntyy eri tavoin. Oman ajatukseni taustalla lienee yhdistelmä uteliaisuutta, 

omen rajojen etsintää, nuoruuden toteuttamatta jäänyttä haavetta. Ratkaisua tehdessään ei välttämät-

tä tiedosta kaikkea sitä, mitä on edessä. Niin on hyvä. Jatko-opinnot olivat haave jo opiskeluaikana, 

mutta silloin leipään kiinni pääsy meni edelle. Jatko-opintojen suorittaminen työn ohella noudatti 

samaa jo lukiosta ja kauppakorkeakoulusta tutuksi tullutta ajankäyttöä. Voin sanoa eläneeni kaiken 

aikaa täyttä elämää ja elämältä se on myös maistunut. 

 

Minulla on ollut onni saada osakseni kahden erinomaisen ohjaajan ohjaustyö. Professori Toivo S. 

Äijö opasti minut hienolla tyylillään syvälliseen aiheeseen paneutumiseen. Kiitos tästä suuresta pa-

noksesta, jolla luotiin perusta väitöskirjani kirjoittamiselle. Kiitos upeista keskusteluista sekä kasvo-

tusten että sähköisesti. Professori Sami Saarenketo huolehti todella hienosti väitöskirjani ohjauksen 

maaliin saattamisen. Loppusuoralla käsikirjoituksen lievä tiivistäminen sujui hänen tuellaan. Teidän 

molempien kanssa käymäni keskustelut olivat korvaamaton apu. Kiitos tästä Teille molemmille. 

 

Väistökirjani esitarkastajista professori Nina Nummela avasi kommenteillaan loppusuoralla hienosti 

uusia näkökulmia, joihin paneutuminen oli haasteellista ja antoisaa. Lämmin kiitos tästä asiantunte-

vasta tuesta. 

Professori Arto Lahden panos väitöskirjani esitarkastuksessa oli todella mieleenpainuva. Pk-yrittä-

jyyden asiantuntijan näkemykset avasivat omia ajatuksiani uusiin hyvinkin hienojakoisiin näkökul-

miin. Kiitos Teille työlleni antamastanne kannustavasta ja jatkoajatuksia avanneesta panoksesta. 

 

Väitöskirjani tapausyritysten, Havukainen Oy, Mantsinen Oy ja Joptek Oy Composites, omistajille 

ja johdolle suuret kiitokset mukaan lähdöstä ja antamastanne ajasta ja materiaalista. Tapausyritysten 

analysointi nosti esille hyvin paljon mielenkiintoisia perheyrityksen kansainväliseen kasvuun yhdis-

tyviä osa-aluenäkökulmia. 

 

Kiitokset työnantajalleni Lieksan Teollisuuskylä Oy:lle ja Lieksan kaupunkikonsernin johdolle 

henkisestä tuesta ja ymmärryksestä vaellukseni aikana. Kiitokset läheisille työtovereilleni, yhtiön jo 



             
 

jättäneelle projektisihteeri Riitta Jäntille ja nykyiselle toimistonhoitaja Marja-Leena Raassinalle 

saamastani käännöstuesta, tietoteknisestä osaamisesta sekä kielenhuollosta. 

 

Suuri kiitos kuuluu läheisilleni. Edesmennyt puolisoni Raija, Sinä kannoit suuren roolin jatko-

opintojeni alussa ja etenemisessä ja turvasit työrauhan ja tarvitsemani ajan. Kaikki se oli poissa ns 

normaalista perhe-elämästä, mutta ei yhteisestä ajasta. Yhteinen aika sai uusia ulottuvuuksia. Sinä 

et saanut nähdä maan päällä työni valmistumista. Katselet tätä sieltä jostain ja uskon Sinun iloitse-

van. Kiitos. 

Puolisoni Marianne, Sinä annoit persoonallisen tukesi loppusuoralla. Nousit mukaan liikkuvaan 

junaan ja hoidit roolisi mieleenpainuvasti. Sinä huolehdit jaksamisestani ja hyvinvoinnistani turva-

ten päämäärän saavuttamisen. Olen siitä Sinulle kiitollinen. Kiitos. 

Kiitos kuuluu myös vapaa-ajanpaikallemme, Datsalle, henkisen latautumisen pesänä, yksin ja kak-

sin. 

 

Kaikki päättyy aikanaan. Niin myös tämä projekti. Elämä jatkuu ja uudet haasteet odottavat. Inhi-

millinen kasvu ei voi pysähtyä koskaan. Voidaan sanoa ihmisen aloittavan tässä tilanteessa uuden 

elämän. Sitä voidaan kuvata seuraavasti. Tämä päivä rakennettiin toissapäivänä, huominen eilen ja 

ylihuominen tänään. 
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1.  JOHDANTO 
 
1.1. Tutkimuksen taustaa  

Globalisaatio integroi maailman yhdeksi sosiaaliseksi järjestelmäksi (Kasvio ja Niemi-

nen 1998). Yritysten ja kansantalouksien kilpailu on maailmanlaajuista. Kärkiyritykset 

luovat maailmanlaajuisen integroidun strategian, sitä tukevat verkostot ja strategiset 

liittoumat (Väyrynen 1999). Globaali yritys pyrkii horisontaaliseen, matalaan, verkos-

tomaiseen organisaatioon. Monikansallinen ja globaali ovat eri asia. Monikansallinen 

operoi tietyssä määrässä maita sopeuttaen tuotteensa ja toimintonsa maittain. Globaali 

yritys operoi muuttumattomuudella ja suhteellisen alhaisin kustannuksin – sama asia sa-

malla tavalla joka paikassa (Enis ym. 1993). Globalisaation vertikaalinen ulottuvuus yh-

distää maailmantalouden keskittyneet rakenteet vaihteleviin paikallisiin oloihin. Globa-

lisaatio voidaan nähdä myös yritysten sisäisten ja keskinäisten suhteiden (Castells 1998) 

järjestämisenä. Osa monikansallisista on aidosti globaaleja. Strategiset päätökset ja tuo-

tekehitys tehdään kotimaassa muun ollessa maailmanlaajuista (Väyrynen 1999).  

 
Yrityksen kansainvälistymisen tutkimuslinjat syntyivät Euroopassa ja USA:ssa. Alkupe-

räiset mallit voidaan jakaa Upsalan kansainvälistymismalleihin (U-M) (Johanson ja 

Wiedersheim-Paul 1975, Johanson ja Vahlne 1977) ja innovaatioperusteisiin kansainvä-

listymismalleihin (I-M) (Bilkey ja Tesar 1977, Cavusgil 1980). Uuden tarkastelukulman 

tuovat born global ja born international ilmiöt (Knight ja Cavusgil 1996, Madsen ja Ser-

vais 1997). Oman näkökulman tuo elinkaaren vaihteluiden tarkastelu (Äijö ym. 2005). 

Tietointensiivisyyden vahvistuminen lisää epävarmuutta (Ståhle ym. 2002). Pk-yritys ei 

voi omistaa kaikkia resursseja (Penrose 1995) vaan turvautuu täydentäviin, osin ydin-

resurssiin, jotka mahdollistavat ja edellyttävät uutta tietoa ja osaamista. Kotimarkkina-

kasvu voi perustua mm. kansainvälisiin komponentteihin, osaajiin ja tietoon, yrityksen 

perustaminen samoin. Näin luodaan kilpailuetu, uniikkiasema suhteessa kilpailijoihin 

(Bamberger 1994, Grant 2002). Kilpailukyky ei kohdistu johonkin markkinaan. On vain 

kansainvälinen kilpailukyky. Yrityksillä on erilaisia kilpailukykytekijöitä. Organisaati-

on johtamismallit ja yksilötason johtamiskyvykkyydet ovat tietointensiivisen sektorin 

keskeisin kilpailukykytekijä (Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2001). 

 
Globaali toimintaympäristö vaatii osaamis- ja tietopääoman jatkuvaa proaktiivista uu-

distamista, joka perustuu visioon, strategiaan, strategisten polkujen kokonaisuuteen 

(Ikävalko 2005). Se sisältää polkukohtaiset eriasteiset optiot (mm. Lainema ym. 2001, 

Trigeorgis 1996) kansainvälisyyden hyödyntämiseen. Johdon kyky turbulentin ympäris-
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tön edellyttämien dynaamisten kyvykkyyksien proaktiivisten luomis- ja muokkauspro-

sessien (Langlois 1997) hallintaan suojaa kilpailijoilta. Ympäristö mahdollistaa, ja edel-

lyt-tää johdolle/-lta uudistamisprosessien priorisointia (Doz ja Hamel 1998, Luomala 

ym. 2001, Nooteboom 1999 ja Miettinen ym. 1999). 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusaukko voidaan kuvata vastauksen hakemiseksi  proaktii-

viseen osaamisen ja tiedon johtamiseen pk-yrityksen kansainvälisen kasvunelinkaarella.  

Kansainväliseen (Luostarinen &Hellman 1993, Äijö ym. 2005) kasvuun (Churchill ja 

Lewis 1983) pk-yritys tarvitsee osaamis- ja tietopääomansa vahvistamista. Se edellyttää 

proaktiivisen (mm. Sandberg 2005) osaamis- ja tietostrategian (Kirjavainen ja Laakso-

Manninen 2001, Ikävalko 2005, Teece 1998) ja sen toteuttamiseen vahvan osaamisen ja 

tiedon johtamisen (Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2001, Toponen 2000).  Pk-yrityk-

sen kansainvälistyminen tuo mukanaan sen organisaation kansainvälistymisen. Sen 

myötä tulee organisaation sisään kulttuurietäisyys markkinoiden kulttuurietäisyyden 

ohella (Johanson ja Wiedersheim-Paul 1975, Salo-Lee 1996, Child ym. 2000). Rekry-

tointien ja liittoutumisen seurauksena pk-yrityksen omistajayrittäjän arvot ja yrityskult-

tuuri kohtaavat organisaatioon tulevien arvot ja yrityskulttuurit (Arvonen 1991, Schein 

1991, 1996, Kotter 1990, Juuti 1996, Lundberg 1985). Samoin yrityksen toimintakult-

tuuri kohtaa yritykseen ulkopuolelta tulevien mukanaan tuomat toimintakulttuurit. Uu-

delleen organisointiin liittyy myös oma kulttuurinen riski (mm Hartikainen 2009 s 96). 

Organisaatiossa erilaajuisten rekrytointien yhteydessä kolmisuuntainen innovaatioiden 

syntyprosessi (organisaation olevat jäsenet, rekrytoivat suhteessa siihen ja keskenään) 

kulttuurietäisyydet sisältäen tarjoaa luoville yksilöille virikkeitä havaitsemastaan (Harti-

kainen 2009 s 60). Kulttuurietäisyys sisältyy kansainvälistyvän pk-yrityksen liiketoi-

mintaosaamisen kehittämiseen. Kehittämistarpeet fokusoituvat markkinatuntemuksen, 

markkinointiosaamisen, kansainvälisen liiketoimintastrategian ja kansainvälisen toi-

minnan johtamisen kehittämiseen (Kailaranta 1998). Vastaaviin tuloksiin pääsivät myös 

Larjovuori ym. (2004) tutkimuksessaan. Kuinka osaamisen ja tiedon johtaminen onnis-

tuu proaktiivisesti vastaamaan kansainvälisen kasvun asettamiin haasteisiin tässä koko-

naisuudessa organisaation sisäisen kulttuurietäisyyden vahvistuessa. 

 

1.2. Tutkimuksen perusoletukset ja tutkimuskysymykset  

 

Perusoletukset liittyvät pk-yrityksen osaamisen ja tiedon johtamisen kasvavaan tarpee-

seen kansainvälisen kasvun elinkaarella ja sen pre-start vaiheissa. Kansainvälinen kil-

pailu edellyttää eriasteisia liittoumia. Internet vauhdittaa kansainvälistymistä resurssina 
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ja liiketoimintaympäristönä. Resurssiniukkuus on omistajayrittäjän kehittymis-/kehittä-

mishaaste. Omistajayrittäjän ja johdon pitää hallita roolit, sekä eriasteinen osaamisen ja 

tiedon johtaminen.  Penrosen (1995) kasvumalli korostaa osaamisen ja tiedon merkitys-

tä, samoin tietoperusteinen näkemys (Nonaka 1994, Nonaka ja Takeuchi 1995).  

 

Tutkimuksen ensimmäisen perusoletuksen mukaan globaali kilpailu ja kasvava osaami-

sen ja tiedon tarve lisäävät pk-yrityksen tarvetta eriasteisiin liittoumiin erilaisten kump-

panien kanssa. 

Globalisaatio ja internet loivat uusia ulkoisia resurssien hankintamahdollisuuksia, joista 

KIBS eli tietointensiivisten liiketoimintapalveluiden tarjoajat ovat yksi (mm. Lundvall 

ja Borras 1997). Johdolta edellytetään kansallista ja globaalia kykyä eriasteisten ja hier-

arkisesti eritasoisten liittoumien organisointiin. Ennakoiva uudistumisstrategia (Hadji-

manolos ym. 2000) korostaa johdon roolia.  

 

Johdolla on keskeinen asema tutkimuksen toisessa perusoletuksessa, jonka mukaan ul-

koisen osaamisen ja tiedon yhdistäminen organisaatioon lisääntyy, ja edellyttää osaa-

mis-ja tietopääoman sekä absorption vahvistamista. 

Kansainvälistymiseen pitää yhdistää osaamis- ja tietostrategiat (Teece ym. 1997; Praha-

lad ja Hamel 1990; Zack 1999). Sillä luodaan tieto- (KIBS), teknologia- (TIBS) ja kan-

sainvälisyysintensiivisen (IIBS) tarjonnan hyödyntäminen (mm. Strambach 2001). Pro-

aktiivisuus korostuu. Se edellyttää johdolta kansainvälisen kasvun sekä osaamis- ja tie-

topääoman vahvistamisen roolien yhdistämistä. Se edellyttää vastaavien johtamisstrate-

gioiden ja -järjestelmien ennakoivaa toteutusta. 

 

Kolmannen perusoletuksen muodostaa osaamis-ja tietostrategioiden toteuttaminen kan-

sainvälistymisen vahvistajana. Siinä innovaatiot liittyvät yritykseen. Sen fokus on tie-

don hankinta, prosessointi ja hyödyntäminen. Siinä korostuvat yhteisten arvojen, pää-

määrien ja suhteiden luominen ja asema (Nonaka ja Takeuchi 1995). Organisaatio laa-

jentuu eriasteisilla ja hierarkisesti eritasoisilla liittoumilla, eripituisilla jaksoilla eri toi-

mintakulttuureista, erikoisosaamiseen ja johtamiseen perustuen (mm. Strambach 2001). 

Omistajayrittäjä ja johto toimivat osaamis-ja tietostrategioissa runsaassa roolijoukossa. 

Neljännen perusoletuksen mukaan osaamisen ja tiedon johtamisen eriasteiset ja hierar-

kisesti eritasoiset liittoumat tukevat kansainvälistymistä.  

Kansainvälistymisessä johtoa pitää vahvistaa. Sen pitää vahvistaa organisaation osaa-

mis- ja tietopääomaa suoraan ja/tai eriasteisilla ja hierarkisesti eritasoisilla liittoumilla. 
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Tämä tutkimus hakee kansainvälistymisen holistisella tarkastelulla pk-yrityksen näkö-

kulmasta vastausta pääkysymykseen:  

” Mikä on yrityksen johdon rooli kansainvälisesti kasvavan pk-yrityksen elinkaa-

ren aikana?” 

Pääkysymys kattaa seuraavat osa-aluekysymykset, ja niihin sisältyvät toisiinsa liittyvät, 

toisiaan sivuavat ja toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevat tarkastelukulmat: 

- Mikä on johdon rooli  yrityksen  kasvussa? 

- Mikä on osaamisen johtamisen rooli elinkaaren aikana? 

- Mikä on verkostoitumisen rooli  elinkaaren aikana? 

- Mikä on tietoteknologian ja erityisesti internetin rooli elinkaaren aikana? 

 
1.3. Keskeisten käsitteiden määrittely  

 

Yritykseen liittyen tutkimuksen fokus pk-yrityksistä (2003/361/EY) on perheyritys. 

Perheyrittäjyys on perinteinen puhtain pk-yritysmalli. Perheyrittäjänäkemykseen liittyy 

myös agenttiteoria (Eisenhardt 1989a). Sen mukaan kustannukset ovat alemmat, koska 

omistaja ja johtaja ovat yksi ja sama persoona. Toisaalta agenttiteorian mukaan omistaja 

delegoi johtajalle, joka hoitaa työn. Omistajien edut ovat yrityksen toiminnan ensisijai-

nen päämäärä, mutta myös johto toimii rationaalisesti etujensa hyväksi (Tourunen 

2009). Singer ja Donahu (1992) jakavat ne perhekeskeisiin, joissa liiketoiminta on elä-

mäntapa ja liiketoimintakeskeisiin, joilla se on toimeentuloväline. Sirmon ja Hill (2003) 

erottavat perheyritykset muista yrityksistä viidellä uniikilla piirteellä; inhimillinen pää-

oma, sosiaalinen pääoma, hengissäpysymispääoma, patient pääoma ja hallintorakenteet 

ja kustannukset.  Muita ohjataan muodollisilla ohjeilla perheyritysten toimiessa epä-

muodollisesti ja tilannesidonnaisesti (mm. Dyer ja Handler 1994). Perheyritykset pyrki-

vät kansainvälisille markkinoille muita harvemmin ja niiden kasvuaste ja- tavoitteet 

ovat pienemmät (Donckels ja Fröhlich 1991). Perheyrittäjien päätöksenteko on intuitii-

vista, ja he motivoivat karismallaan mm. organisaatiotaan (Schein 1983).  Perheyrittä-

jällä on kyky luoda ennakoivasti kasvuvalmiuksia. He tunnistavat omat rajat, kattavat 

puutteet osaamisen ja tiedon hankinnalla ja delegoivat todellisen vallan ja vastuun. 

Omistajayrittäjä, omistajaperhe tai yrittäjätiimi (yrityksessä työskenteleviä, omistaja-

yrittäjän ja/tai omistajaperheen ohella omistavia) ja visio ohjaavat vahvistettavaa kan-

sainvälistyvää organisaatiota (Packham ym. 2001). Omistajayrittäjän läheisyys ope-

roivaan henkilöstöön ja toimintoihin tukee kansainvälistymisen innovaatiotulvan ab-

sorptiota. Yrityksen paternalistinen, joskus autokraattinen luonne (Jennings ja Beawer 
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1997) voi muuttua ongelmaksi yrittäjäorganisaatiossa. Päätöksenteon keskittyminen voi 

myös estää kasvun ja kansainvälistymisen. Born Global yrityksissä keskittynyt omistus 

mahdollistaa omistajan tekemään omia päätöksiä, ottamaan tilanne-edut ja luomaan 

uuden strategian yritykselle (Kontinen 2011 s 71). Traditionaalinen perheyritys näyttää 

olevan sitoutunut kotimaan perinteeseen eikä ole kiinnostunut uudenlaisesta ajattelusta, 

joka voisi viedä yrityksen kasvuun (Kontinen 2011 s 71).  Perheyritys voi omata erias-

teisesti transnationaalisen yritysmallin (Bartlett ja Ghoshal 1989) keskeisiä piirteitä. 

Oleellista on omistajayrittäjän kyky johtaa yritys organisaatioksi. Perheyrityksen määri-

telmiä mm Perheyrittäjyystyöryhmä (2005), Kansikas ym. 2006 ja Perheyritykset kan-

santaloudessa (2009). Tässä tutkimuksessa yritys on perheyritys, jos: 

Äänienemmistö on yrityksen perustaneella tai enemmistön hankkineella luonnolli-

sella henkilöllä tai henkilöillä tai heidän perheenjäsenillään tai omaisillaan välilli-

sesti ja/tai välittömästi ja vähintään yksi em:sta on yrityksen johdossa tai hallinnos-

sa. 

 

Yrityksen palveluihin ja tuotteisiin liittyen pk-yritykset hyödyntävät kansainvälisty-

misessä ja kansainvälisessä toiminnassa erilaisia palveluita (Luostarinen 1979). Palvelut 

jaetaan tavaroina toimitettaviin ja niiden yhteydessä ilmeneviin palveluihin (Wander-

merve ja Chadwick 1989). Tutkimus pitäytyy päätuotetyypeissä Luostarisen (1979)  

sekä palveluissa ja fyysisissä tuoteissa Grönroosin (1990) määritykseen. 

Pk-yrityksen elinkaareen liittyen yrityksen elinkaarella tarkoitetaan sen kaikkien 

funktioiden, prosessien, tuotteiden ja palveluiden vaiheiden ( Churchill 2000, Churchill 

ja Lewis 1983, Äijö ym 2005) elinkaarten kokonaisuutta. Yrityksen vaiheittaista kasvua 

kuvaavat  Greinerin (1972) ja Churchill ja Lewis (1983) mallit. Näistä Greiner jakaa 

elinkaaren viiteen erilaiseen selvitettävään kriisiin kun taas Churchill ja Lewis fokusoi-

vat järjestelmät ja strategiat elinkaaren eri vaiheissa. Greinerin mallin mukaan yrityksen 

kehitykseen vaikuttavat organisaation ikä, koko, kehitysvaihe, kriisivaihe ja teollisuu-

den kasvunopeus. Ratkaisut tekee johto omalla toiminnallaan. Greinerin mukaan elin-

kaari jakautuu vaiheisiin, joista jokainen päättyy kriisiin; johtajuuskriisi, autonomiakrii-

si, kontrollikriisi, luottamuskriisi ja kasvu yhteistyön/joustavuuden avulla. Churchill ja 

Lewis (1983) malli kuvaa erityisesti pienyritysten kasvua. Näihin voidaan  yhdistää Äi-

jön ym (2005) mallin kansainvälistymispolut; orgaaninen, yhteistyö ja born global polut 

sekä niiden vaihtaminen. Pk-yrityksen elinkaareen sisältyvät kasvuvaiheet liittyvät yrit-

täjän, johdon tai omistajien subjektiivisiin piirteisiin, persoonallisuuteen ja psykologi-

siin tekijöihin (Heinonen, toim. 2005 s. 119-). Yritys henkilöityy yrittäjähenkisiin  
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omistajiin, omistaja johtaa henkilöstöä suoraan. Johtajan tai yrittäjän persoonallisuus 

voi nousta suureen rooliin uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä ja hyö-

dyntämisessä.(EK 2010). Kasvaessaan yritys tarvitsee lisää osaamista (Kirjavainen ja 

Laakso-Manninen 2001). Yrityksen elinkaareen sisältyy tuotteen elinkaari, jonka vai-

heet vastaavasti heijastavat henkilöstön ja eri funktioiden siihen yhdistyviä elinkaaria. 

 

Liittoumiin, verkkoihin ja verkostoihin liittyen yksilön, ryhmän ja/tai organisaation 

(pk-yritys) verkolla tarkoitetaan eriasteisten ja hierarkisesti eritasoisten liittoumien ja 

sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta internetissä.  

Pk-yrityksen verkostolla tarkoitetaan omistajayrittäjän, organisaation ja sen yksilöiden 

tietoisten ja omaehtoisten hierarkisesti eritasoisten ja -asteisten suhteiden, liittoumien 

(Ståhle ym 2000) ja verkkojen (Johannisson 1987) kokonaisuutta organisaatiossa, laa-

jennetussa organisaatiossa ja ulkopuolella (Möller ym 2001, Möller ym 2004, Pietiläi-

nen ym 2005).  

 

Osaamisen johtamisella tarkoitetaan organisaation vision (Koivuniemi 2004) ja strate-

gian vaatimaa dynaamista osaamis- ja tietopääoman hyödyntämistä (Kirjavainen ja 

Laakso-Manninen 2001). Siihen sisältyy karismaattispainotteinen palveleva johtajuus 

(Kauppinen ja Ogg 1994), organisaatiohenki (Kiianmaa 1998) sekä strategialähtöinen 

yksilöosaaminen (Otala 2002). Se sisältää myös tahdon, halun, uskon ja innostuksen 

(Toponen 2000, Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2001), oman osaamis- ja tietopääo-

mansa täysimääräisestä vahvistamisesta ja hyödyntämisestä inhimillisten prosessien 

näkökulmasta (Nonaka 1991, Zack 1999); prosessit, toimintamallit ja kulttuuri (Sydän-

maanlakka 2001). 

 

Tiedon johtaminen muodostuu prosesseista ja infrastruktuurista (organisatorinen ja 

teknologinen; Zack 2000). Niillä muutetaan liiketoimintastrategian tietostrategian tulos, 

tieto/tietämys, (Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2001) voimavaraksi personointinäkö-

kulmasta (Ståhle ym. 1999, Hansen ym. 1999). Yksilöiden ja organisaation tietopääo-

maa vahvistetaan oppimisen ja muistin integroinnilla tietojohtamiseen. 

Osaamis- ja tietostrategia on ennakoivasti rakennettu kilpailustrategia yrityksen omi-

en, sopimusperusteisesti käytettävien sekä tarveperusteisesti käyttöön hankittavien re-

surssien ja kyvykkyyksien vahvistamiseksi liiketoiminta- ja sen osa-aluestrategioiden 

toteuttamiseksi (Zack 1999, Jones 2000, Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2001). 
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Uudistuspääomalla (innovation capital) tarkoitetaan neljän keskeisen tekijän kokonai-

suutta (Grant 1996): tiedon moninaisuus, kommunikaation intensiivisyys, täydentävän 

varallisuuden saatavuus ja sosiaalisen pääoman kokonaisuus.  

 

1. 4.  Kirjallisuuskatsaus 

 

1.4.1.  Yrityksen kansainvälistyminen 

 

Kansainvälistyminen kasvavan sitoutumisen prosessina sopeuttaa yrityksen strategiat, 

resurssit, rakenteen ja organisaation kansainväliseen toimintaympäristöön (Welch ja 

Luostarinen 1988, Calof ja Beamish 1995, Johanson ja Vahlne 1990) aikaan sidottuna 

prosessina (Johanson ja Vahlne 1977, Freeman 2000).   

Globaalien osuus kansainvälisistä kasvaa. Kansainvälistyminen ja globalisaatio eroavat 

muista kasvustrategioista; niiden tavara-, palvelu- ja tietotaitotransaktiot ylittävät kan-

salliset rajat. Tytäryhtiöriippuvuus ja kansainvälisen yrityksen arvoketju vaikuttavat 

osaltaan globalisaatiossa (Freeman 2000). Tutkimuksissa tarkastellaan mm kansainvä-

listymisvaiheita, kasvupolkuja;  niiden osa-alueiden vaihtumista / vaihtamista sekä kan-

sainvälisen toiminnan lopettamista ja uudelleen aloitusta (mm. Äijö ym. 2005). Vaihe-

mallien kriittinen tarkastelu 1990-luvulla korosti osaamis- ja tietointensiivisyyden vaa-

timuksia ja mahdollisuuksia, asiakkaiden seuraamista kansainvälisille markkinoille sekä 

perinteisten tuotanto- ja palvelualojen yritysten käyttäytymiskaavojen eriytymistä. 

Kasvuaikomus, kasvuintentio, pohjautuu kolmeen tekijään; erilaisiin ulkoisiin tekijöi-

hin, henkilökohtaisiin hyötyihin ja sosiaalisiin normeihin, ei taloudellisiin tekijöihin ja 

yrittäjän kykyyn toimia yrityksen kasvaessa (Heinonen, toim. 2005 s. 79-). Kasvulle 

asettuu myös erilaisia ehtoja ; kasvuhalu, kasvukyky, jossa keskeistä johdon osaaminen 

(Penrose 1995) ja kasvumahdollisuus (Toivonen & Stenholm & Heinonen, Kasvun eri-

laiset ehdot; teoksessa: Heinonen toim. 2005 s. 119-). Yleinen kasvuorientaatio ja kan-

sainväinen kasvuorientaatio ovat osin päällekkäisiä; ne voidaan erottaa toisistaan (Num-

mela ym. 2003). Kansainvälinen kasvuorientaatio sisältää kolme ulottuvuutta; kansain-

välisyyden, kasvun ja orientaation (Heinonen & Nummela & Pukkinen teoksessa Hei-

nonen toim. 2005). Kansainvälinen kasvu ja yrityksen kasvu eivät välttämättä korreloi 

positiivisesti (McDougall ja Oviatt 1996). 

 

Perinteiset kansainvälistymismallit (taulukko 1) voidaan ryhmitellä prosessimalleihin: 

U-ja I-mallit, eclectic mallit ja verkostolähestymiseen. Kansainvälisen yritystoiminnan 
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hallitsevat teoriat voidaan jakaa: 1) käyttäytymisteoriat ja 2) talouden käsitteitä käyttä-

vät teoriat (Welch ja Luostarinen 1988, Oviatt ja McDougall 1994) 

Käytösteorioihin kuuluvat vaihemallit (Johanson ja Vahlne 1977, Cavusgil 1980) ja 

verkostoteoriat (Johanson ja Mattson 1990), lisäksi mm. Dunningin OLI-kehys (Dun-

ning 1980) ja vientijohtamiskirjallisuus (kts. Leonidou ja Katsikeas 1996). Talouspe-

rusteiset sisältävät monopolistisen edun teorian (Hymer 1976), transaktiokustannusteo-

rian (Buckley ja Casson 1976) ja oligopolistisen käytöksen teoriat (Knickerbocker 

1973). 

Tuotteen elinkaariteoria (Vernon 1966) ja verkostoteoria (Axelsson ja Easton 1992) 

selittävät kansainvälistymisen eri näkökulmista. Yritykset kansainvälistyvät saavutettu-

aan siihen tarvittavan valmiuden ja halutessaan kansainvälistyä. Mallien enemmistö 

seuraa elinkaariteoriaa. Deterministiset mallit perustuvat objektiiviseen tulkintaan to-

dellisen ja inhimillisen luonteesta; kansainvälistyminen nähdään vastauksena sisäiselle 

ja/tai ulkoiselle ärsykkeelle. 

 
Taulukko 1. Kansainvälistymisen lähestymistavat 
 
MALLIRYHMÄ SISÄLLÖN KUVAUS VIITTEET 
prosessimalli 
U-malli 

kohteena suuret yritykset, niille ominaista  kasvava 
kansainvälisen tiedon ja resurssisitoutumisen kumulatii-
visuus, johon vaikuttavat vaiheittaiset päätökset 

Johanson ja Wiedersheim-Paul 
1975, Johanson ja Vahlne 
1977, Johanson ja Mattsson 
1988 

prosessimalli 
I-malli 

I-mallit eivät jaottele yrityksiä ja malleille ominaista 
oppimisprosessia, johon liittyy innovaatio tai uusi idea 

Rogers 1995, Bilkey ja Tesar 
1977 

Eclectic mallit Eclectic mallit kohdistuvat suuriin yrityksiin ja malleille 
ominaista rationaalinen päätöksenteko ja ympäristöteki-
jöiden tärkeys 

Dunning 1988,  Hill,Hwang ja 
Kim 1990 

verkostolähesty-
minen 

kohdistuu sekä suuriin että pieniin yrityksiin; mallit 
kuvaavat toisen asteen kansainvälistymisen, tytäryhtiöi-
den tärkeyden resurssien kontrolloinnissa ja sisäänpäin 
toimintojen tärkeyden 

Johanson ja Mattsson 1988, 
Welch ja Welch 1993 

 
Mallien teoreettinen tausta löytyy johtamis- ja organisaatioteorioista; yrityksen käyttäy-

tymisteoria (Cyert ja March 1963) ja kasvuteoria (Penrose 1995). Elinkaarimalleista 

mainittakoon mm. Adize (1988), Churchill (2000), Churchill ja Lewis (1983) sekä Äijö 

ym. (2005; taulukko 5). Aikadimension sisältämä kansainvälistyminen määritellään 

(mm. Welch ja Luostarinen 1988) ”kasvun aloitusprosessina kansainvälisissä operaati-

oissa”, mm kasvuyritystoiminta ja kansainvälistyminen (Fletcher 1998). Oviatt ja Mc-

Dougall (1998) loivat kansainvälisen yrittäjyyden kiihdyttämisen ymmärryskehyksen. 

Kansainvälistymistä integroituna kasvuna ja kehityksenä ilmentää Luostarisen ja Hell-

mannin (1993, taulukko 2) malli. Kansainvälistymisen vaiheita esitetään operaatioiden 

etenemisluetteloilla, luokituksilla ja erityisillä kansainvälistymismalleilla. Kansainvälis-

tymisen deterministiseen selitykseen liittyy kasvun ja kehittymisen paradigma. Viennin 
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vaiheissa, kehitysketjuajattelussa, siirrytään lähimarkkinoilta kaukaisempiin maihin 

(taulukko 2). 

 

Taulukko 2. Kansainvälistymisen piirteitä 
 
KANSAINVÄ-
LISTYMINEN 

MALLI MALLIN KESKEISET PIIRTEET 

kasvuna ja 
kehityksenä 

Luostarinen 1980 neljä vaihetta, taustalla  ulkomaisten operaatioiden diffuusioke-
hitys ja yritystyypin kehittyminen, erityispaino tytäryhtiön 
käytölle 

 Luostarisen integroitu malli 
Luostarinen & Hellman 1993 

vaiheet ja niiden osa-alueet, integroitu kokonaisuus, operaa-
tiotapaan perustuva 

 Lehtonen 1976 vaiheiden kriteereinä  operaatiomuoto, operaatioiden maantie-
teellinen laajuus ja vientiorganisaatio 

strategiana Luostarinen 1980, Äijö 1977 johdon tietoinen kansainvälistymisen tavoittelu 
oppimisena Johanson ja Wiedersheim-Paul 

1975,  
Johanson ja Vahlne 1977 

- yritys valitsee markkinat 
 
-      yritys sitoutuu tietylle kansalliselle markkinalle 

 Hyrenius ja Lagnevik 1977 syklinen oppimisprosessi, perustuu sisäiseen ja ulkoiseen infor-
maation keruuseen ja tulkintaan  

 Czinkota 1982 vienti oppimisen ja viennistä saatujen kokemusten näkökulmas-
ta, vaiheiden erottelussa useita kriteereitä ja useita erilaisia 
paradigmoja 

 Hedlund ja Kverneland 1985 yrityksen voivat jättää jonkin vaiheen väliin 
innovaationa Rogers 1995 kansainvälistymisen omaksumisprosessi, joka analoginen tuot-

teen sopeutumisvaiheisiin 
 Andersen 1993 pääsitoutumisvaihe ja kasvavan kokemuksen sitoutumisvaiheet 
 Barkema ym. 1996 erilliset vaiheet, myöhäisemmät edustavat kasvavaa sitoutumista 

ulkomaan markkinaan 
verkostona/ 
systeeminä 

Johanson ja Mattsson 1988 sisäisten resurssien kehittämisestä sitä enemmän ulkomailla mitä 
kansainvälistyneempi yritys on 

 Luostarinen 1980 taustateoriana; elementit ja niiden väliset yhteydet 
prosessina Äijö, Kuivalainen, Saarenketo, 

Lindqvist ja Hanninen 2005 
kansainvälistymispolut ja  niiden vaihtaminen 

 

Deterministisen tarkastelun, jossa kansainvälistyminen nähdään vastauksena sisäiselle 

ja/tai ulkoiselle ärsykkeelle, ja strategisen tarkastelun yhdistäminen vaikuttaa innovaa-

tioparadigman syntyyn. Innovaatioperusteiset mallit muodostuvat identifioitavista 

vaiheista, joissa myöhäisempi taso osoittaa suurempaa sitoutumista ulkomaan markki-

naan. Mallit perustuvat innovaation hyväksymisprosessiin (Rogers 1995). Kansainvä-

listyminen on uudistesarja yritykselle.  

Innovaatioperusteisen kansainvälistymismallin (I-malli) käsitteellisti Cavusgil 

(1980). Bilkey ja Tesar (1977), Reid (1981), Czinkota (1982) ja Cavusgil (1980) pitävät 

yrityksen kansainvälistymistä analogisena tuotteen sopeutumisvaiheisiin (Rogers 1995). 

Ne rajoittuvat vientitoimintojen johtamiseen Cavusgilin mallin sisältäessä myös tunkeu-

tumistavan. Mallit perustuvat tuotteen elinkaareen (Vernon 1966) ja pitävät seuraavaa 

vaihetta innovaationa yritykselle. Pääerot ovat vaiheiden määrä ja kuvaus. Innovaation 

hyväksymismallit sisältävät oppimisaspektin (Piercy 1981). Hyväksymisprosessi jaetaan 

päätöksen ja kasvavan kokemuksen sitoutumisvaiheisiin (taulukko 2, Andersen 1993). 
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Kansainvälistyminen kasvuna ja kehityksenä, oppimisena ja innovaationa näkökulmien 

ohella Äijön ym (2005) prosessinäkökulma on tämän tutkimuksen kannalta keskeinen.  

 

Kansainvälistyminen kasvuna ja kehityksenä sekä innovaationa tarvitsevat vahvistuk-

sekseen kansainvälistymisen oppimisena. Oppimisparadigmaa edustavat kehitysketjut 

(taulukko 2). Kansainvälistyminen on johdon oppimisprosessi henkilökohtaisena koke-

muksena tai muodollisella oppimisella. Kansainvälistyminen kuvaa ylöspäin liikettä 

yksittäisessä yrityksessä tai yritysryhmien operaatioissa (Piercy 1981, Johanson ja Wie-

dersheim-Paul 1975). Upsalan kansainvälistymismalli painottaa (Johanson ja Vahlne 

1977) kasvavia ulkomaanmarkkinariippuvuuden institutionaalisia muotoja. Malli selit-

tää kansainvälistymisen rakenteellisen suhteen ulkomaan markkinoiden palveluun vien-

tiriippuvuutena (Reid 1983ab). Sivuutetaan jokin vaihe ja kansainvälistytään hankinnal-

la ja yhteisyrityksillä pikemmin kuin investoimalla täysin omistettu myynti- tai tuotan-

toyhtiö U-mallin mukaan (Reid 1983ab, Turnbull 1987, Hedlund ja Kvernelund 1985). 

 

Uuden kansainvälistyjien ryhmän muodostavat born global yritykset, jotka syntyvät 

suoraan kansainvälisiksi, jopa globaaleiksi. Born global näkevät koko maailman mark-

kinapaikkana. Niiden organisaation arvo on usein omistaja tai avainpäätöksentekijä. 

Ympäristötekijät ovat tärkeät kansainvälistymisessä (Turnbull 1987). Born global unii-

kit edut vaikuttavat enemmän kansainvälistymiseen (Cavusgil 1994, Harveston et.al. 

2001). Vientiä edeltävä vaihe riippuu enemmän psykologisista tekijöistä kuin talouden 

olosuhteista (Bilkey ja Tesar 1977, Dichtl 1990).  Yritykset ovat tärkeitä kahdesta syys-

tä (Rennie 1993): kasvava kilpailukyky suurempia vastaan ja voitollisen, nopeasti kas-

vavan globaalin liiketoimintasysteemin johtaminen. 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta kansainvälistyminen kasvuna ja kehityksenä, inno-

vaationa ja oppimisena muodostavat kokonaistarkastelunäkökulman. Kasvu on kansain-

välistymisen mahdollistaja sekä sen seuraus. Kasvu ja ennen kaikkea kansainvälistymi-

nen merkitsevät pk-yrityksen näkökulmasta hyvin vahvaa innovaatioiden omaksumis-

tarvetta. Siihen kokonaisuuteen yhdistyy oppiminen. Seuraavassa tarkastellaan osaami-

sen ja tiedon johtamista edellä todetun tämän tutkimuksen kokonaistarkastelunäkökul-

man kannalta  
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1.4.2.  Osaamisen ja tiedon johtaminen 

 

Osaamisen ja tiedon johtamisen fokus on osaamis- ja tietopääoman vahvistamiseen ja 

hyödyntämiseen. Tietopääoman strateginen johtaminen on monella toimialalla ainoa 

kilpailukyvyn lähde (Teece 1998) strategisen osaamisen johtamisen kanssa. Osaaminen 

on tietoja ja taitoja (Otala 1999, Sydänmaanlakka 2001, Kirjavainen 1997; liite 2/ osaa-

misen ja tiedon johtaminen kansainvälistymisessä). Kirjavainen erottaa osaamisen ja 

tiedon johtamisen ja korostaa osaamiseen liittyvän myös tahto, halu, usko ja innostus 

(Toponen 2000).  Osaamisen ylläpitoon ja hyödyntämiseen liittyy positiivinen asenne 

muutokseen ja halu jatkuvaan oppimiseen (Otala 1999, Sydänmaanlakka 2001). Osaa-

minen sisältää kontakteja sekä kyvyn ja halun vuorovaikutuksen ylläpitoon (Otala 1999, 

Ranki 1999) ja sisältää myös yksilön uskomukset ja arvot. Juuti (2001) korostaa osaa-

misen yhteisöllistä näkökulmaa sekä osaamisen ja tiedon kehittymistä verkostoissa. Yk-

silöiden osaaminen muuttuu organisaation osaamiseksi (Ståhle ja Grönroos 1999). Or-

ganisaation osaaminen sisältää prosessit, toimintamallit ja kulttuurin. Osaaminen syntyy 

teknologian ja ihmisten keskinäisellä vuorovaikutuksella (Sydänmaanlakka 2001, Ya-

hua ja Goh 2002). Strategisesti tärkeintä on organisaation ydinosaaminen (Ranki 1999). 

Johto kannustaa organisaation jäseniä työskentelemään yhdessä (Sveiby 1997). Osaami-

sen johtamisessa johdon tavoite on varmistaa yksilöiden osaamisen ja oppimisen fokus 

sekä  toiminta organisaation tavoitteiden mukaiseksi (Karlöf 1999, Kirjavainen ja Laak-

so-Manninen 2001). Osaamisen johtaminen suuntautuu tulevaisuuteen (Ranki 1999) ja 

kohdistuu ensisijaisesti ihmisiin (Suurla 2000). Se on organisaation henkilöstön koko-

naisvaltainen kehittämisprosessi (Sydänmaanlakka 2001).  

Osaamisen johtaminen toteuttaa osaamisstrategian, joka perustuu organisaation vision, 

strategian ja tavoitteiden osaamistarpeeseen (Sydänmaanlakka 2001, Spender ym. 1996) 

.Visio ilmaisee organisaation jäsenten osaamistarpeen (mm. Zack 1999, Jones 2000). 

Tietojohtaminen ja oppiminen pitää integroida yhdeksi prosessiksi (McClean 2000, liite 

2/osaamisen ja tiedon johtaminen kansainvälistymisessä). Osaamisen ja tiedon johtami-

nen perustuu osaamis- ja tietostrategiaan, jonka dynaamista luonnetta korostavat Teece 

ym. (1997) kehittäen dynaamisen kyvykkyyden käsitteen tai organisaation kyvyn oppia 

ja uusiutua. Prahalad ja Hamel (1990) tarjoavat samansisältöistä määritelmää vähem-

män dynaamisena.  
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Strategian ja tiedon yhdistämiseksi organisaation pitää ilmaista strateginen suuntansa, 

identifioida vaadittu tieto ja paljastaa strateginen tietoaukko (Zack 1999, Amidon 1997, 

Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2001). Organisaation strateginen reservi mahdollistaa 

kapasiteetin jatkuvan kasvun. Yritystyyppien (Pavit 1984) ja tietostrategioiden yhdis-

telmät erotetaan (Bierly ja Chakrabarty 1996). Laursen ja Mahnke (2000) arvioivat tie-

tostrategioita, yritystyyppejä ja täydentävyyttä inhimillisten resurssien käytössä. Henki-

set resurssit (Zack 1999) määrittävät organisaation tietoaseman. Tietopääoman mittaus 

on välttämätöntä (Ståhle ym. 2000). 

Yritykset luovat ulkomaanoperaatioissa institutionaalisen sopimusverkoston kansainvä- 

listymistiedon käytölle (Reid 1984, Diamantopoulos ja Souchon 1996), ja uudelleen 

käytölle (Szulanski, ym. 2001/liite 1, osaamisen ja tiedon johtaminen kansainvälistymi-

sessä). Yritysspesifien etujen siirto yli rajojen (Hymer 1976). Buckley ja Casson (1976); 

ydintiedon kriittiset ominaisuudet, helppo siirrettävyys ja vaikea suojattavuus korostu-

vat. Hennart (1982) painottaa informaation etsintäkustannusten alentamista. Eri vaihei-

den osa-aluefokus vaihtelee vienti-informaation lähteistä (Walters 1983) sen hyödyntä-

miseen (Souchon ja Diamantopoulos 1997). Informaation dimensioita ovat instru-

mentaalinen, käsitteellinen ja symbolinen (Diamantopoulos ja Souchon 1996, Piercy 

1983). 

Osaamisen ja tiedon johtaminen sisältää uuden tiedon luomisen ja vanhan tiedon uu-

distamisen. Innovatiivinen yritys uudistuu/uudistaa sisältäpäin. Tällöin organisaation 

inhimillisen pääoman elinympäristö on innovoinnin ja tietostrategian laatimisen ratkai-

seva kehys (Ståhle ym. 2000). Amerikkalainen tietojohtamisnäkemys, informaation 

johtaminen, perustuu kahteen seikkaan (Ståhle ja Grönroos 2000): 

- kaikki yksilöiden hiljainen tieto /informaatio pitää saada organisaation tietoon 

- kaikki informaatio pitää olla kerätty ja jaettu oikeille paikoille  

Perusongelma on hiljaisen tiedon muuntaminen eksplisiittiseksi. Tiedon muodostamis-

prosessi kuvataan nelivaiheiseksi: sosialisaatio, ulkoistaminen, yhdistäminen ja sisäis-

täminen (Nonaka ja Takeuchi 1995). Myös Dixon (1999) esittää nelivaiheisen mallin. 

Organisaation tiedon luonti edellyttää soveltuvaa johtamistapaa. Middle-up-down -malli 

asettaa keskijohdon hyvin haasteelliseen asemaan (Nonaka ja Takeuchi 1995). Keski-

johdon toimintamalli (Floyd ja Wooldridge 1994), silta kahden muun tason välillä (No-

naka 1994), jossa keskijohto hierarkiassa aivan uudessa tilanteessa. 

 

Sopimusperusteinen lähestyminen ja pk-yritysten väliset tietovirrat (Willasalero 1999). 

sekä tiedon siirto, konsultointitavat ja oppiminen (Maula ja Poulfelt 2000/ liite 1/osaa-
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misen ja tiedon johtaminen kansainvälistymisessä) muodostavat kokonaisuuden. Oppi-

minen rakentuu organisaation rakenteeseen, kulttuuriin ja muistiin tiedon säilyessä yksi-

löiden vaihtuessa. Organisaation pitää löytää olevan tiedon arvoa synergisillä yhdistel-

millä lisääviä oppimisalueita (Zack 1999, 2000).  

Informaatioteknologian roolin arviointi organisaatioiden suhteissa (Buxmann ja Gebau-

er 1999) tuo uusia näkökulmia. Organisaation tieto luodaan jatkuvassa dialogissa (No-

naka 1994) johon integroituu aikadimensio (Nonaka  Takeuchi 1995), informaatiotek-

nologia hiljaisen tiedon luomisessa ja jakamisessa; tuotekehityksen tehostaminen (Ra-

ven 1997). Imitointi ja modifiointi korostuvat organisaation oppimisessa (Szulanski ja 

Winter 2002). 

 
Johdolta oppivan organisaation luominen vaatii systeemiajattelua reductionismin, liialli-

sen yksinkertaistamisen sijaan. Argyris ja Schön (1978); kuinka informaatiolla luodaan 

tarkoitus, tietoa ja tehdään päätöksiä, yhden palautekytkennän oppiminen toimintaon-

gelmien korjaamiseksi, kaksoissilmukka oppiminen, kyseenalaistaminen ja uudistami-

nen. Strategiat työyhteisön oppimisessa (Simelius 2003), oppiva organisaatio (Moilanen 

1996, 2001), oppimisen etu (Otala 1996), organisaation osaamisen strateginen hallinta 

(Lehtonen 2002) kuuluvat oppivan organisaation yhteisöön. Uudet roolit työntekijöillä, 

johdolla, kouluttajilla ja konsulteilla (Sugarman 2001), organisaatiot oppimisjärjestel-

minä (Nevis ym.1995), ekspansiivinen oppiminen ja organisaation ydinosaamisen vah-

vistaminen (Prahalad ja Hamel 1990) samoin. 

 

Osaamisen ja tiedon uudistamiseksi organisaation pitää tarjota edellytykset innovaa-

tioille sekä osaamis- ja tietopääoman vahvistumiselle (Teece 1998). Uudet operointi-

muodot uudistavat kansainvälistymisen. Teknologian lisenssointi lisääntyy kansainväli-

sessä kasvussa (Schoemakers 2001). Tutkimukset tarjoavat poikkikulttuurisen näkymän 

lisenssointiin (Carstairs ja Welch 1981). 

Pavitt (1992) perusti innovaatioteoriansa empiirisiin tutkimuksiin.  Innovaatio ja palve-

lut, uusi käsitteellinen kehys (Howells 2000). Grupp ja Maital (2001) luokittavat inno-

vaatiot uutuuden mukaan: vähittäinen-, standardi- ja radikaali-innovaatio. Uutuus sisäl-

tää aina jonkinasteisen epävarmuuden (Andersen 1993, Luostarinen 1979). Oleellista on 

informaatioero (Zack 1999); uudistamisen tarve. Innovaation hyväksymistodennäköi-

syys kasvaa informaation saatavuudella, laadulla ja arvolla. Tietorikas ympäristö mah-

dollistaa yrityksen toiminnan aikahorisontin pidentämisen tai lyhentämisen  (Jones 

2000). Yrityksen tulee havaita ympäristönsä mahdollisuudet. Tarvitaan toisin näkeviä 
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luovia yksilöitä. Koko organisaatiolta edellytetään herkkyyttä, uudet ratkaisut ja toimin-

tamuodot syntyvät kaaoksesta (Ståhle ja Grönroos 1999). Innovaatiostrategian taustalla 

organisaatiossa tapahtuu dialogi ja praktinen vuorovaikutus (Senge 1990, Nonaka ja 

Takeuchi 1995). Innovaatiostrategiaa edeltää organisaation innovatiivisuuden mittaus 

(Amidon 1997). Sosiaalinen innovaatiopääoma vahvistuu innovoinnin (McElroy 2001) 

strategisia liittoumia hyödyntäen, siirtyminen kansainväliseen yhteistyöhön ja sopimus-

luonteisuuteen (Narula ja Hagedoorn 1998) samoin. TIBS:n vuorovaikutteinen ja inno-

vatiivinen rooli (Bilderbeek ja den Hertog 1997). Nonaka ja Takeuchi (1995); organi-

saation tiedon luomisen uudistaminen. 

Tiedon luomiseen ja osaamisen uudistamiseen liittyy kiinteästi yrityksen muisti. Yri-

tyksen muistiin varastoidaan ja siellä prosessoidaan tietoa. Strategia vaatii muistin or-

ganisointia (Croasdell 1997). Organisaation muisti sisältää työn, työntekijöiden ja työ-

paikan tekniset, funktionaliset ja sosiaaliset aspektit (Durstewitz 1994). Walsh ja Ung-

son (1991) korostavat muistin ylläpitoa. Johdon kyky hyödyntää yrityksen teknologiset 

ja tuotannolliset taidot ydinkompetenssina (Prahalad ja Hamel 1990) edellyttää myös 

muistin hyödyntämistä. Muistin (Ackerman 1996) pitää tukea tiedon luomista ja organi-

saation oppimista. Muisti rakennetaan (Dieng ym. 1998) vaiheittain. Se jakaantuu viral-

liseen ja epäviralliseen tietämykseen (Mäkinen 2003), teknisen ja strategisen tiedon 

erottamiseen (Grunstein ja Barthes 1996). Se sisältää henkisen pääoman johtamisen, 

arvioinnin ja kontrollin (Kjellström 2000), samoin koordinoinnin, kompetenssin luomi-

sen ja integroidut verkostot globaaleissa yrityksissä. 

 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta kansainvälinen kasvu edellyttää vahvaa osaamisen ja 

tiedon johtamista ja se edelleen tarvitsee toteutuakseen eriasteisia ja eritasoisia liittou-

mia ja verkostoja. Tähän tarkasteluun paneudutaan seuraavassa kappaleessa. 

 

1.4.3. Verkostot ja liittoumat yrityksen kasvussa ja kansainvälistymisessä 

 

Yritysyhteistyön perusta on kilpailuedun tavoittelu ja/tai vahvistaminen. Teoreettisilla 

vaihtoehdoilla on sama perustilanne; tehdäänkö itse (hierarkiassa) ostetaanko (markki-

nat) vai perustetaanko kumppanuus toisen/toisten yritysten ja/tai organisaatioiden kans-

sa (Williamsson 1981). Resurssiperusteinen näkemys ohjaa (Penrose 1995, Wernerfelt 

1984), ja dynaamisten kyvykkyyksien näkemys (Teece ym. 1997, Metcalfe ja James 

2000) sekä tietoperusteinen näkemys (Nonaka ja Takeuchi 1995, Grant 1996) täydentä-

vät. Resurssiriippuvuus-, transaktio- ja strateginen valintateoria tarjoavat täydentävät 



 29  

selitykset miksi ja miten yhteistyö organisoidaan. Resurssiriippuvuusteorian mukaan 

organisaatio ei voi selvitä yksin (Pfeffer ja Salancik 1978). Harvoilla yrityksillä on spe-

sifejä resursseja riittävästi (Glaister 1996). Organisaatiot/yritykset kontrolloivat ympä-

ristöänsä ratkaisuilla, jotka voivat eristää ne siitä ja vähentää ympäristöepävarmuutta 

(Pfeffer ja Salancik 1978) sekä turvata stabiilin resurssivirran. Yritykset etsivät puuttu-

via strategisia tai täydentäviä resursseja yhteistyöllä (Kogut 1988, Amit ja Schoemaker 

1993). Ratkaisut voivat olla vertikaalisia, horisontaalisia tai yhdistelmiä (Borys ja Jemi-

son 1989). 

Transaktiokustannusteorian mukaan markkinat ovat tehokkaimmat transaktiokustannus-

ten minimissä (Williamsson 1981). Transaktiot määritellään rajan yli siirrettävinä tava-

roina tai palveluina. Transaktioihin liittyy kolme ympäristötekijää; teknologinen epä-

varmuus, varallisuuden spesifisyys ja pieni vaihdanta.  

Strategisen valinnan teoria näkee kumppanuudet ydinkyvykkyyden täydentäjinä. Yritys-

ten hallintorakenteeseen vaikuttaa liiketoimintastrategian strateginen tärkeys, jota usein 

edustaa funktionaalinen asiantuntemus ja kustannukset (Kogut 1988, Porter 1980). Mil-

loin täydentävät liittoumat sisältävät yrityksen funktionaalista asiantuntemusta on suuri 

tarve spesifioivaan suoritukseen ja kontrolliin. Mitä läheisempi liittouma on strategialle, 

sitä tärkeämpää pääomarakenteen valinta yritykselle.  Näiden teorioiden mukaan suori-

tus paranee yhteistyöllä. Liiketoimintastrategialla ja yhteistyöllä on yhteys. Transaktio- 

ja resurssiriippuvuusteoria voidaan yhdistää rakenne- ja johtamisteoriaksi, joka edellyt-

tää mukautumista tai vaikuttamista ympäristöön (Varadarajan ja Cunningham 1995). 

Resurssiperusteinen- ja transaktioteoria puolustavat strategisen kumppanin etsintää. 

Kumppanin etsintä edeltää sekä strategisen että muun  liittouman syntyä. 

 

Liittoumien syntyyn vaikuttavat erilaiset motiivit. Näitä motiiveja tutkivat mm. Va-

radarajan ja Cunningham (1995), Inkpen ja Dinur (1998), liittoumien eroja ja ehtoja 

mm. Gomes-Casseras (1996), Khanna ym. (1998). Liittoumien tasoja tarkastelivat mm. 

Ståhle ym. (2000) ja Hagedoorn (1993). Liittoumien muodostamisen strategisia motii-

veja käsitteli mm. Jemison (1988) ja strategisten liittoumien muodostamista Lorange 

ym. (1992) ja Glaister (1996), kumppanin valintaa Cavusgil ja Evirgen (1997), Glaister 

ja Buckley (1997) sekä Varis ym. (2002), Medcof (1997). Liittoumien merkitystä tie-

donsiirrossa tutkivat mm. Nielsen B. B. (2000), Hagedoorn ja Narula (1996) ja välittäji-

en rooleja mm. MacDonald ja Williams (1993). Menestyvän yrityksen on kontrolloitava 

täysin sen kilpailuetua vahvistavat kyvykkyydet (Claude ja Gaudillat 2000). Sisäisten 

kyvykkyyksien rakentaminen ei ole vaihtoehto markkinalle tai liittoumille. Viimeinen 
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optio (Claude-Gaudillat 2000, Jantunen 2002) on liittouman rakentaminen; nopea tapa 

päästä kyvykkyyksiin kiinni, jakaa riski ja vahvistaa kyvykkyysperustaa. Ne voidaan 

nähdä samanaikaisina eriasteisina liittoumina. Sisäinen hankinta vastaa operatiivista 

liittoumaa (Foley ja Hutchinson 1994). Markkinahankinta lyhentää kyvykkyyden hallin-

taan pääsyaikaa; puhutaan taktisesta liittoumasta (Ståhle ym. 1999) erotuksena riskin 

jakavasta strategisesta liittoumasta (Claude-Gaudillat 2000, Ståhle ym. 1999). Mitä stra-

teginen liittouma edellyttää (Lorange ym. 1991). Miksi toiset liittoumat menestyvät ja 

toiset ei (Lorange ym. 1992). Liittoumat kansainvälistymisen näkökulmasta Lei ja Slo-

cum (1992) sekä Harrigan (1988a), Svatko (1998), Wisnieski (2001). 

 

Verkostoja syntyy/toimii myös sosiaalisella kontaktipinnalla (liite 3/verkostotutki-

mukset mm Hakanen 1997). Sosiaalinen kontaktipinta muodostuu henkilöiden kontak-

teista muihin henkilöihin sekä omassa että muissa yrityksissä, organisaatioissa tai yhtei-

söissä. Sosiaalisen pääoman positiivisia seurauksia ovat molemminpuolinen tuki, yh-

teistyö ja luottamus (Toivola 2005 s. 62). Verkosto voi muodostua osiensa eriasteisista 

keskinäisistä sidoksista. Liittoumaverkosto vastaavasti muodostuu eriasteisista liittou-

mista. Håkansson (1987) identifioi suhdeyhteistyön ja kilpailun horisontaaliset muodot. 

Rajatut käsitteet, kuten verkostosysteemi, eroavat yksiköiden määrän, typologian, yh-

teistyöasteen, suhteiden tason (horisontaalinen/ vertikaalinen, nouseva/laskeva, valta-

asema) ja systeemin ylläpidon mukaan (Bifulco 1997). Suhdesopimus voi olla ”luotta-

mus kumppanien kesken”, ”vastavuoroinen kohtelu” ja ” monisuuntaiset suhdeverkot” 

(Aldrich ja Whetton 1981). 

Verkostosuhteet ovat vahvoja tai heikkoja, ja sidokset vahvoja, eksplisiittisiä ja löyhiä, 

implisiittisiä (Granovetter 1973). Verkosto voidaan määritellä valikoiduiksi ja eksplisiit-

tisiksi yhteyksiksi (Camagni 1991). Vahvuus perustuu kestoon, kumppanien homogee-

nisuuteen, vuorovaikutuksen tiheyteen, emotionaaliseen sitoutumiseen (Monsted 1994). 

Jäsenten keskinäinen riippuvuus (Johanson ja Mattson 1988, Malecki ja Tootle 1996), 

suhteiden tarkastelukulma mm. vapaaehtoisuus korostuu. Verkoston eriasteiset liittou-

mat perustuvat erilaisiin ansainta- ja toimintalogiikkoihin (Ståhle ym. 1999) ja johta-

juusprosesseihin (liite 3/verkostotutkimuksia mm. Möller ym. 2001, 2004, Hakanen 

1997). Kansainvälistyminen on yrityksen ja sen verkoston vuorovaikutusprosessi (kuvio 

42). Yritykseen ja johtoon vaikuttaa ulkoinen ja sisäinen tulovoima verkostotekijöinä. 

Sisäinen liittyy yritykseen ja ulkoinen markkinoihin. Virtuaaliorganisaatioita tutkivat  

Davidov ja Malone (1992), Hyötyläinen ja Simons (1998) sekä innovaatio- eli uudistu-

misverkostoja mm. Möller ym. (2004). Yrityksillä on erityyppisiä innovoijaverkostoja 
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(DeBresson ja Amesse 1991). Potentiaalien käyttäjien tarpeet,  yrityksen uudet mahdol-

lisuudet, kts. myös tiedon uudelleen käyttö (liite 1/osaamisen ja tiedon johtaminen kan-

sainvälistymisessä mm. Szulanski ym. 2001, Souchon ja Diamantopoulos 2000). Nä-

kymättömät verkostot (Savage 1990) ovat todellinen vahvuus; viidennen sukupolven 

yritystoiminta. Niihin liittyen Savage (1990) esitti uudet johtamisperiaatteet. Organisaa-

tion muuntaminen ja inhimillisen resurssifunktion muuttuva rooli (Lancourt ja Savage 

1995). 

 
Taulukko 3.  Perheyrittäjyyden ja johtajuuden teemat 
 

PERHEYRITTÄJYYS TEEMA JOHTAMINEN TEEMA 
Bartlett ja Bucvic 2000 yrittäjän päämäärät Bennis ja Nanus 1986 johtajuus ja johtamisen käsitteet 
Brockhaus ja Horwitz 
1985 

kasvutekijät T. ja J. Hope 1997 johdon vaihtelevat roolit pk-
yrityksen elinkaarella  

Chell, Haworth ja Brear-
ley 1991 

omistajajohtajatyypit Ikävalko ja Aaltonen 
2001 

keskijohdon rooli strategian 
toteutuksessa 

Donckels ja Fröhlich 
1991 

perheyritykset vs. muut 
yritykset 

Kanter 1982, 1985 perinteinen ja muutosjohtami-
nen pk-yrityksen elinkaarella 

Dyer ja Handler 1994 perhe- ja muiden yritys-
ten erot 

Kirjavainen ja Laakso-
Manninen 2001 

transformationalinen johtaminen 

Gibb ja Davies 1990 yrityksen kasvu yrittä-
jänäkökulmasta 

Kotter 1990 ihmisten johtaminen visiolla 

Huuskonen 1997 yrittäjyyden keskeiset 
voimavarat 

Mintzberg ym. 1998 johtamistyylit strategioiden 
yhteydessä 

Jennings ja Beawer 1997 omistajayrittäjän vaiku-
tus organisaatioon 

Mintzberg ja Quinn 
1996 

pk-yrityksen ja suuren yrityksen 
johtamisfunktioiden erot 

Karagozoglu ja Brown 
1988 

omistajayrittäjän piir-
teet 

Moilanen 2001 johdon oppiminen ja organisaa-
tion oppimisen johtaminen 

Karlöf 1990 yrittäjyys pääoman 
/yrityksen omistamista 

Nurmi 1990 strateginen johtajuus 

Koiranen ja Pohjansaari 
1994 

ulkoinen yrittäjyys, 
omistajayrittäjä 

Penrose 1995 delegoiva johtaminen 

Kotey ja Meredith 1997 omistajayrittäjän piir-
teet 

Prahalad ja Hamel 1990 pk-yrityksen vision asema 

Kyrö ym. 1995 
Kyrö ym. 1999 

yrittäjyyden käsitteet Rubenson ja Gupta 
1990 

johtamistyylin muutostarpeet 
kasvun aikana 

Paasio ja Heinonen 1993 perheyrittäjyys –  
elämäntapa 

Zaleznik 2004 ihmisten johtaminen 

Packham ym. 2001 omistajayrittäjän ja 
vision merkitys 

Littunen 2000 perheyrittäjyys uusperustannas-
sa 

Peltonen 1986 sisäinen ja ulkoinen 
yrittäjyys 

Littunen ja Hyrsky 
2000 

yrittäjäosaamisen arviointi, 
perheyrittäjät vs. muut 

Singer ja Donahu 1992 perheyritysten luokat Heiskala 2000 yrittäjyys elämäntapana 
Stopford ja Baden-Fuller 
1994 

yrittäjyystyyppien 
ominaisuudet 

Kirjavainen 1997 osaamisen sisältö 

TEM  53/2009 Perheyritykset 
kansantaloudessa 

Sydänmaanlakka 2001 visio, strategia, tavoitteet 

Törmäkangas 2005 perheyrittäjän arjen 
kulttuuri 

Quinn ym. 1996 ammatillisen inhimillisen pää-
oman johtaminen 

 

Kappaleissa 1.4.1., 1.4.2., ja 1.4.3. käsitelty kokonaisuus tarvitsee toteutuakseen moni-

puolisen yrittäjyyden ja johtajuuden organisaatiossa ja sen ulkopuolella pk-yrityksen 

elinkaarella. Näihin osa-alueisiin paneudutaan seuraavassa kappaleessa. 
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1.4.4. Yrittäjyys ja johtajuus pk-yrityksen elinkaarella 

 

Organisaation johtaminen ei välttämättä kannusta itsenäiseen ajatteluun, riskinottoon ja 

kekseliäisyyteen ts. yrityksen menestystekijöihin (Koiranen ym. 1994). Yrittäjyys ei ole 

vain johtamista tai pääoman tai yrityksen omistamista. Gibb (1990) jakaa yrittäjyyden 

ulkoiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen. Ulkoinen yrittäjä perustaa tai hankkii oman yrityk-

sen, ja on useimmiten omistajayrittäjä (Koiranen ym. 1994), Peltonen 1986). Sisäinen 

yrittäjyys kuvaa yrittäjämäistä toimintatapaa ja kollektiivista prosessia, organisaation 

tietoista ja tiedostamatonta tapaa toimia (Kyrö y. 1995,1999). Sen keskeisiä voimia ovat 

aikaansaamisen, suoriutumisen ja onnistumisen tunteet (Huuskonen 1997). Se on luo-

vaa, ahkeraa ja määrätietoista työntekoa niin omassa kuin vieraankin palveluksessa. 

Stopford ja Baden-Fuller (1994) tutkivat viidellä ominaisuusnipulla yrittäjätyyppejä. 

Gibb ja Davies (1990) tarkastelivat kasvua yrittäjänäkökulmasta. Yrittäjän päämääriä 

kasvu vs. muut tutkivat Bartlett ja Bucvic (2000). Johdon kyvykkyyden merkitystä kas-

vulle tutkivat Packham ym. (2001). 

Yrittäjyyttä voidaan tarkastella myös neliosaisena innovaatioilmiönä (Pihkala ja Vesa-

lainen/Lehtonen 1979): 

- schumpeteriläinen uutta luova yrittäjyys, 

- itävaltalaisen koulukunnan resursseja uudelleen suuntaava yrittäjyys, 

- leibensteinilainen resurssien käyttöä tehostava yrittäjyys, sekä 

- mahdollisuuskustannusten alentumiseen perustuva omegayrittäjyys. 

Innovaattorina toimiminen tarkoittaa mahdollisuuksien havaitsemista, luovuutta ja ris-

kinottoa (Toivola 2005 s. 192). 

Omistajayrittäjän persoonallisuuspiirteiden merkitystä liiketoimintoihin arvioivat Ko-

tey ja Meredith (1997). Perry ym. (1988) arvioivat persoonallisuuspiirteiden vakauden 

merkitystä liiketoimintoihin. Sosiaalisten taitojen merkitystä liiketoimintaverkostoille 

tutki Johannisson (1990). Brockhaus ja Horwitz (1985) pitävät tärkeimpänä kasvuteki-

jänä omistajayrittäjän asennetta (taulukko 3). 

Perheyrittäjyyden tutkimuksia, taulukko 3, voidaan ryhmitellä perheyritysten ja muiden 

yritysten eroja tarkasteleviin (Donckels ja Fröhlich 1991, Dyer ja Handler 1994), per-

heyritysten luokitusta, arjen kulttuuria, elämäntapaa, päätösvaltaa ja omistus perheessä 

(Singer ja Donahu 1992, Törmäkangas 2005, Heiskala 2000, Paasio ja Heinonen 1993) 

käsitteleviin tutkimuksiin. 

Littunen ja Hyrsky (2000) vertasivat perhe- ja muiden yrittäjien yrittäjäosaamista. 

Perheyrittäjyyden merkitystä yritysten uusperustannassa tarkastelee Littunen (2000). 
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Oman ryhmänsä muodostavat omistajayrittäjän piirteitä, yrittäjyyspääomaa, yrittäjän 

voimavaroja ja omistajayrittäjän vaikutusta organisaatioon (Kotey ja Meredith 1997, 

Karlöf 1990, Huuskonen 1997, Jennings ja Beawer 1997) tarkastelevat tutkimukset. 

Omistajajohtajatyyppejä tarkastelevat Chell ym. (1991) ja Karagozoglu ja Brown 

(1988). Tourunen (2009) käsittelee mm omistajan ja johdon suhteita. Johto asettaa 

omistajien edut omien etujensa edelle ja pitää tätä ratkaisua itselleen optimaalisena. 

Koiranen (2007) korostaa paitsi vastuullista johtamista myös vastuullista omistajuutta. 

Vastaavasti yrittäjyyden käsitettä (Kyrö ym. 1995, 1999), ulkoista yrittäjyyttä (Koiranen 

ja Pohjansaari 1994), sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä fokusoi Peltonen (1986) ja yrittä-

jyystyyppien ominaisuuksia tarkastelevat Stopford ja Baden-Fuller (1994). 

Vision roolia johtamisessa tarkastelivat täydentävistä näkökulmista mm. Packham ym 

(2001), Sydänmaanlakka (2001), Prahalad ja Hamel (1990), Kotter (1990) . Tähän liit-

tyvät elinkaaren eri vaiheissa niihin sovellettavissa/liitettävissä olevat eri johtamistapoja 

sisältävät tutkimukset. Johtamistapojen ohella vaihtelevat roolit mm. T ja J Hope 

(1997), tyylit mm. Minzberg ym. (1998), Rubenson ja Gupta (1990) ja keskijohdon 

osalta Ikävalko ja Aaltonen (2001). 

 

Johtamisen rooleja fokuksina elinkaarella tarkastelivat eri näkökulmista mm Bennis 

ja Nanus (1986) leadership ja management käsitteiden eroja sekä transformatiivista joh-

tajuutta. Penrose (1995) erotti manageriaalisen osaamisen yrittäjyyskyvykkyyksistä. 

Zaleznik (2004) tutki managereita ja johtajia. Nurmi (1990) määritteli strategisen johta-

juuden ja Karlöf (1986) strategistin piirteitä. 

Pk-yrityksen elinkaarella on tilaa perinteiselle- ja muutosjohtajalle (Kanter 1982, 1985). 

Johdon roolitutkimuksia tekivät mm. Quinn ym. (1996), ja transnationalyrittäjän rooli-

malli, Yeung (2002). Bartlett ja Ghoshal (1993) tutkivat organisaation rakennetta joh-

don ydinasemilla ja -prosesseilla. Johdon kykyä toimia kolmessa perusroolissa tutki 

Ståhle (2003). Kettunen (1997) määritti kulttuurin vallan ja voiman poliittiseksi aspek-

tiksi, joka sisältää ihmisten välisiä suhteita, arvoja ja tunteita (kts. Stranius 2000).  

Johdon roolia oppijana käsitteli mm. Moilanen (2001) ja johdon kykyä ihmisten vuoro-

vaikutuksen ja roolien ymmärtämiseen mm. Sugarman (2001). Rogers´n (1995) mieli-

pidejohtajan ym. roolit sopivat myös johdolle. Johdon roolin yrityksen kasvussa, puut-

teet johtamistaidossa ja johdon riittävyyden nosti esille Penrose (1995). Lehtonen 

(1979) tarkasteli yrityksen avainhenkilöiden, johdon, luokitusta ja persoonallisuusomi-

naisuuksia lähtökohtana yrityksen perustaja, innovaattori. Nicholls (1992) erottaa  
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mikro- ja makrojohtajuuden. Strategiaprosessi ja keskijohdon sitoutuminen sekä organi-

saation suoritus kiinnosti Wooldridge ym. (1990).  

Internet toimii johdon tukena ja mahdollisuutena pk-yrityksen kasvun ja kansainvä-

listymisen johtamisessa. Kommunikaatioteknologian kehittäminen ja lisääntyminen 

kansainvälisessä kilpailussa helpottavat monien yritysten kansainvälistymistä (Oviatt & 

McDougal 2005 s. 81). Internet tarjoaa mittavan kanavan vientitiedon hankintaan ja 

kansainvälisille toiminnoille (Hamill 1997, 1999). Samoin se tarjoaa toimintaympäris-

tön pienyritysten verkostoille ja ryhmäpalveluille (Malecki ja Tootle 1996).  Internet 

tukee tiedonhankintaa ja johtamista, tarjoaa alustan omille järjestelmille (Servais 2000). 

Internet loi myös välittäjien rooleille uutta sisältöä (Sarkar, ym. 1996).  Arvoketju-

analyysil-la identifioidaan internetin arvonlisäalueet (Pant ja Hsu 1996). Ashill ym. 

(1997) selvittivät internetin roolia kilpailuedun luomisessa ja Hamill (1997) kansainvä-

lisessä markkinoinnissa sekä Samiee (1998) viennissä. Croasdell (1997) korosti infor-

maatioteknologian roolia organisaation oppimisen ja muistin tukemisessa. Prashantham 

ym. (2004) tutkivat internetin vaikutusta pienten tietointensiivisten yritysten kansainvä-

listymiseen. Guillen (2001) tarkasteli globaalia internetstrategiaa. 

Internet vaikuttaa yrityksen tukitoimintoihin kuten rakenne, henkiset resurssit, teknolo-

ginen kehitys ja osto positiivisesti (Pant ja Hsu 1996), mm. oppivan extranet verkoston 

kehittäminen (Riggins ja Rhee 1998) ja intra- ja extranetin hyödyt (Jansson K ym. 

2001). Tulevat teknologiatrendit (Oesch K. ym. 2003) tarjoavat uusia mahdollisuuksia 

mm. internetin nousulle globaaliksi jakelutieksi. 

 

1.5.  Tutkimusmenetelmä 

 

Tämä tutkimus on kvatitatiivinen tapaustutkimus.  Tässä tutkimuksessa tutkitaan miten 

osaamisen johtaminen vaikuttaa pk-yrityksen kansainvälisen kasvun elinkaarella ja eri-

tyisesti johdon roolia siinä. Tarkoitus on hankkia syvällinen ymmärrys ilmiöön yksittäi-

sissä kohdeorganisaatioissa ja juuri niiden kontekstissa (Hirsjärvi ym 1997, s 205).  

Tapaustutkimus valittiin tutkimusmetodiksi sen takia, että pystytään paneutumaan koh-

deilmiöön sen omassa kontekstissa mahdollisimman monipuolisella aineistolla. Tapaus-

tutkimuksen vahvuus perustuu triangulaation monipuoliseen hyödyntämiseen (Lukka ja 

Kasanen 1993). Voidaan puhua kontekstuaalisuudesta. 

Tapaustutkimus on käyttökelpoinen sellaisissa tilanteissa ja ilmiöissä, joissa halutaan 

tietää miten tai miksi jokin asia on monimutkaisissa ja monikerroksisissa käytännön 

tilanteissa. Yin (1994, s.1) toteaa:” Case studies are preferred strategy when how or 
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why questions are being posed, when the investigator has little control over events, and 

when the focus is on a contemporary phenomenon within sone real real-life context”. 

Tutkimus on kaksiosainen. Ensimmäinen osa muodostuu teoreettisen kirjallisuuden tar-

kastelusta ja analysoinnista tavoitteena holistisen mallin rakentaminen ja toisessa osassa 

tällä mallilla analysoidaan tämän tutkimuksen empiiriset yritystapaukset. 

Tieteenfilosofia on tieteellisen metodin soveltamista tieteeseen, tutkimustoimintaan ja 

sen tuloksiin (Niiniluoto 1984). Se kuvailee ja erittelee tiedon hankintaa ohjaavat meto-

dit (Ketonen 1981). Empiristiseen, havaintoihin perustuvaan tieteenkäsitykseen liittyy 

ilmiöitä ja niiden välisiä yhteyksiä kuvaileva positivismi. Positivismiin perustuvassa 

oppijärjestelmässä kehitettiin tieteellisen selittämisen, hypoteesien testauksen ja oikeut-

tamisen teoria, todennäköisyyden ja kausaliteetin käsite sekä tieteellisen teorian raken-

teen malleja (Anttila 2001). Positivistinen tieteen metodi on selittävä (Anttila 2001). 

Perinteinen positivismi hyväksyy tapaustutkimuksen käytön. 

 
Yhteiskuntatieteiden tutkimuslähestymisistä positivismi olettaa todellisuuden olevan  

ul-kopuolista ja objektiivista. Hermeneutiikka fokusoi spesifien tapahtumien tulkinnan 

ja yksityiskohtaisen selittämisen. Epistemologinen ydinkysymys on tiedon tuotantotapa 

(Kovalainen 2000). Havaintoja tarkastellaan teoreettisilla olettamuksilla (Haaparanta ja 

Niiniluoto 1998). Tavoitteena ei ole objektiivinen tulkinta. Hermeneutiikka korostaa to-

siasioiden ja arvojen yhteyttä positivismin sulkiessa arvot tieteellisestä ajattelusta. Her-

meneuttinen spiraali kuvaa yksityiskohdat osana kokonaisuutta ja vaikutuksen kokonai-

suuteen. Hermeneuttinen metodi on ymmärtävä ja tulkitseva (Anttila 2001).  Markki-

nointitiedettä hallitsee empiristinen maailmankuva ja loogisempiristinen paradigma. 

 

Tieteellinen tiedonhankinta on järjestelmällistä ja järkiperäistä. Tieteellisen menetel-

män kriteerit ovat; objektiivisuus, kriittisyys, autonomisuus ja edistyvyys (Niiniluoto 

1984).  Tiede on objektiivista tulosten vastatessa tutkimuskohteen ominaisuuksia.  

Tieteen kriittisyyteen liittyy myös itsekorjaavuus. Toiminta-analyyttinen tutkimusote 

kattaa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tapaustutkimuksen. Tapaus voidaan ymmärtää 

ilmiönä, tapahtumana, organisaationa tai sen osana, prosessina tai henkilönä (Yin 1994).  

Tapa-ustutkimus muodostaa osana kvalitatiivista tutkimusperinnettä erityisen tutkimus-

strategian (Aaltio-Marjosola 2000). Tutkimus pyrkii kuvaamaan, ymmärtämään tiettyä 

toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekkään tulkinnan (Eskola ja Suoranta 1998) ei 

tilastollisiin yleistyksiin. Tutkija on tapaustutkimuksessa tärkeä, tutkimus ei edusta  

objektiivisuutta. Subjektiivisuuden katsotaan lisäävän tieteellistä selitysvoimaa.  



 36  

 

Yhteiskuntatieteissä on viisi ensisijaista tutkimusstrategiaa, joiden soveltuvuuden rat-

kaisee olosuhteet. Tapaustutkimusta puoltaa peruskysymysten kuinka ja miksi käyttö. 

Selittävät tapaustutkimukset ovat tutkivia tai kuvailevia (Yin 1994). Se sopii tutki-

vaan vaiheeseen. Se ei ole ainoa tutkiva strategia. Sen fokus on;  miksi se tehdään ja 

millaisin tuloksin. Se on empiirinen kysely, joka (Yin 1994) tutkii samanaikaisia ilmiöi-

tä reaalimaailman yhteydessä. Tapausten valinta ilmaisee tutkijan halun ymmärtää ilmi-

ötä sen omassa ympäristössä. Tutkimusaineisto kerätään todellisissa tilanteissa tavoit-

teena paljastaa odottamattomia seikkoja induktiivisella analyysilla. Aineiston monipuo-

linen, yksityiskohtainen tarkastelu on teorian ja hypoteesien testausta tärkeämpää (Hirs-

järvi ym. 1997). Kvalitatiivinen kuvaileva tapaustutkimus etsii ilmiöille selityksiä (Syr-

jälä ym. 1996). Yin (1994, s. 4-6) jakaa tapaustutkimukset; tutkiva, selittävä ja kuvaava. 

 

Ilmiö on usein moniulotteinen, pyritään ymmärtämään sen piirteitä ja ominaisuuksia 

(Aaltio-Marjosola 2000). Tapaustutkimuksella on omia ominaispiirteitä. Kohdetietoa 

kerätään eri tavoin (Eisenhardt 1989, s. 534). Sen tuloksena voi muodostua useita tutki-

musaineistoja. Kuinka kysymys vastaa usein myös miksi kysymykseen. Yksi tapaus-

tutkimus voi sisältää useita erilailla fokusoituja osatapaustutkimuksia. Lähestymistapa 

on holistinen ja induktiivinen. Fokus ei ole teorian muotoilu, vaan teorian/käsitteistön ja 

aineiston vuorovaikutus (Eisenhardt 1989 s. 539-546). Laadullista tutkimusta ei hahmo-

teta induktiiviseksi (aineistolähtöiseksi) eikä deduktiiviseksi (teorialähtöiseksi) (Grön-

fors 1985), se on abduktio, päättelyprosessi. Heuristisen tulkinnan tavoitteena on tutki-

muksen ilmiön ymmärtäminen.   

 
Taulukko 4. Tapaustutkimuksen lajit, soveltuvuus, aineistot ja analyysiyksiköt 
 
PIIRRE YKSI TAPAUS MONTA TAPAUSTA 
soveltuvuus - kriittinen tapaus teorian testauk-

sessa 
- uniikki, äärimmäinen tapaus 
- mahdollistaa tieteelliseltä tutki-

mukselta suljetun tutkimisen 
- pilottitutkimus monitapaustutki-

mukselle 

- replikaation eli toiston mahdol-
lisuus 

- saturaatio eli analyysin kyllään-
tymisen saavuttaminen 

- yleistämisen mahdollisuus  
(teoriaan, ei populaatioon) 

poikkileikkausaineisto tutkimusasetelmassa sisäinen jännite; 
tutkimuskohteena vertailtavat dimensiot 

tapausten välinen vertailu valitulla di-
mensiolla 

pitkittäisleikkausaineisto muutoksen tutkiminen valitulla dimensiolla tapausten välinen muutosten vertailu 
valituilla dimensioilla 

holistinen (yksittäinen 
analyysiyksikkö) 

holistinen yhden tapauksen tutkimus holistinen usean tapauksen tutkimus 

useita analyysiyksiköitä 
(sisäkkäinen moniyksik-
köanalyysi) 

sisäkkäinen yhden tapauksen tutkimus 
  

sisäkkäinen useamman tapauksen tutki-
mus 
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Aineistot ovat pitkittäis- tai poikkileikkausaineistoja. Pitkittäistutkimuksia kritisoidaan 

aikaa vievinä ja työläinä yritykselle ja tutkijalle (Yin 1994). Tapaustutkimuksen kuuden 

todistuslähteen (dokumentit, arkistot, haastattelut, havainnointi, osallistuva havainnoin-

ti, fyysiset artifaktit) hyödyt voidaan maksimoida kolmella periaatteella; käytä triangu-

laatiota, luo tietoperusta ja ylläpidä todisteketju (Yin 1994, s. 79-95). 

On korostettava triangulaatiota sen eri muodoissa; aineisto-, menetelmä-ja monitrian-

gulaatio (Eskola ja Suoranta 1998, s. 69-70). Triangulaatiolla on mahdollista lisätä tut-

kimuksen luotettavuutta (Tuomi ja Sarajärvi 2002, s. 141-142). 

Tapaustutkimukset sisältävät yhden tai useamman tapauksen (Yin 1994), joita voidaan 

vertailla. Tutkimukset voivat olla myös kuvailevia, selittäviä, ennustavia ja ohjaavia. 

(mm. Alasuutari s. 22, 1993). Monitapaustutkimus suunnitellaan uudistamisen logiikalla 

(liite 3/tapaustutkimuksen uudistaminen). Suunnittelu alkaa teorian kehittämisestä,  

tapausten valinnasta ja tiedon keruusta. Jokainen yksittäinen tapaus muodostaa osan 

tapaustutkimusta (taulukko 4). 

 

Tutkimuksen luotettavuus arvioidaan sen validiteetilla, joka tarkoittaa mittarin kykyä 

mitata tarkoitettua ja tutkimuksen samanlaisena toistettavuus  reliabiliteetilla. Tapaus- ja 

pitkittäistutkimuksen aikaperspektiiviongelma on vaikea ratkaista ( Nummela 2000). 

Onko tutkijan/tutkimusryhmän näkökulma sama kuin menneisyydessä ja tiedot luotetta-

via. Ongelma pyritään poistamaan näkökulmia ja termejä tarkentaen (Alasuutari 1994). 

Kvalitatiiivisessa tutkimuksessa oletetaan olevan useita todellisuuksia ja että tutkimus 

tuottaa tietyn näkökulman ilmiöstä, ei objektiivista totuutta. Tämän takia perinteiset 

luotettavuuskäsitteet eivät sovellu kvalitatiivisen tutkimuksen arviointkriteereiksi 

(Grönfors 1982, 173-178; Tynjälä 1991, 387-390). Samanlaisena toistamisen varmista-

miseksi pitää toteutuksen eri toimenpiteet / operaatiot dokumentoida tarkasti ja erilainen 

aineisto taltioida. Lincoln & Cuba (1985) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen luotetta-

vuuden tekijät ovat totuusarvo, yleistettävyys, yhtäpitävyys ja neuraalisuus, ovat samat 

kuin perinteisessä tutkimuksessa, mutta niiden arviointikriteerit määritellään toisin. 

Luotettavuuden arviointikriteereinä kvalitatiivisessa tutkimuksessa ovat uskottavuus, 

siirrettävyys, varmuus ja vahvistettavuus (Lincoln & Cuba 1985, 39-43; Tynjälä 1991, 

390). 

  
Tapaustutkimuksen validiteetin osat: käsite-, sisäinen- ja ulkoinen validiteetti. Käsite 

validiteetti edellyttää oikeita operationalisia mittareita. Se muodostaa kriittisyyden läh-

teen tutkijan subjektiivisuuden takia. Käsitevaliditeettia vahvistetaan triangulaatiolla tai 
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luomalla todisteketju (Yin 1994). Liittyy kausaalisuhteeseen ts. tietyt olosuhteet, vai-

heet, johtavat toisiin olosuhteisiin, vaiheisiin. Tämä tarjoaa kolme vaihtoehtoa; pattern 

matching, rakenne selitys tai aikasarja-analyysi. Ongelmat syntyvät tutkijan ja vastaajan 

vuorovaikutuksessa ja näytteessä aiheuttaen informaation menetystä. Sisäinen validi-

teetti ei sovellu kuvaaviin ja selittäviin tutkimuksiin; niihin ei oleteta kausaalisuhdetta.  

Ulkoisen validiteetin ongelmat ovat usein suhteessa näytteenottovirheisiin. Ulkoinen va-

liditeetti osoittaa sopivuuden teoreettisten johtopäätösten ja empiirisen tiedon välillä. 

Tapaustutkimusten analyysit ovat tietynasteisesti subjektiivisia (Hägg ja Hedlund 1978). 

Yleistämisen logiikka (Yin 1994) on uudistaminen. Ulkoista validiteettia voidaan kas-

vattaa suunnittelun aikana uudistamisen logiikalla monitapaustutkimuksiin. Reliabili-

teetin vahvistamisen tärkeimpiä tekijöitä (Yin 1994) on tutkimuksen kuvaus, tutkimus-

protokolla. Se ilmaisee tavoitteet, tutkittavat asiat, tutkijan ja tutkimusmenetelmän ja 

pääsyn informaatiolähteisiin, tiedon keruusuunnitelman, tutkijan kontrollimahdollisuu-

den,  pää- ja osa-aluekysymykset sekä raportin rungon. Reliabiliteettia vahvistetaan 

luomalla kuuden tietolähteen tietoperusta (Yin 1994). Reliabiliteetti on vaatimus ana-

lyysin toistettavuudesta. Tutkimusraportissa oltava kaksi kvalitatiivisen tutkimuksen 

reliabiliteetin kriteeriä, analyysin arvioitavuus ja uskottavuus. Lisäriski (Yin 1994 s. 

41), jos yksi henkilö hoitaa tutkimuksen kaikki vaiheet. Tutkijan pitää jatkuvasti suorit-

taa itsetarkkailua ja seurata reaktioitaan, jotka voivat vaikuttaa tutkimuksen tulkintaan ja 

tulosten raportointiin (Tynjälä 1991). Uskottavuus tarkoittaa, että kuvatusti on päästy 

esitettyihin tulkintoihin. Tutkimusmenetelmä voi olla reliabeli eli luotettava vaikka tut-

kimus ei ole validi eli pätevä. Ensi- ja toissijaisen tiedon yhteen sopimattomuuden (in-

consistence) puuttuminen tukee uusien tutkijoiden pääsyä samaan tulokseen (Yin 1994). 

 
Liiketaloudellisessa tutkimuksessa keskeisiin tavoitteisiin kuuluu pyrkimys mahdolli-

simman yleisiin tuloksiin. Tilastollisesti pyritään luomaan hypoteeseja tai testaamaan 

teoriasta kehitettyjä hypoteeseja riippuvuuksien perusteella. Tapaustutkijat korostavat 

tulkinnan ja ymmärryksen merkitystä. Tapaustutkimus tarjoaa harvoin perustan tieteel-

liselle yleistämiselle (Yin 1994). Tutkimus kohdistuu aina lopulta reaalimaailmaan ja 

sisältää siksi induktiivisia elementtejä. Yleistämisen käsite tulkitaan käsittämään laajasti 

ottaen samaa kuin induktiivinen päättely. Yleistäminen on sellaista induktiivista päätte-

lyä, joka tapahtuu yhdestä tai useammasta yksittäisestä havainnosta kohti yleisempiä 

johtopäätöksiä. Tapaustutkimus voi olla kuvailevaa tai normatiivista, enemmistö kuvai-

levaa (Lukka ja Kasanen 1993). Laadullisen tutkimuksen tavoite on kerätä pienestä ta-

pausjoukosta mahdollisimman paljon tietoa, joka kuvaa ja erittelee ilmiötä kyseisessä 
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ympäristössä (Koskinen ym 2005, 31-33). Analyyttinen yleistäminen vertaa teoriaan 

empiirisiä tuloksia. Tähän pyritään tutkimusaiheen suurella teoreettisella ja/tai käytän-

nöllisellä relevanssilla, analyysin ja tulkinnan syvällisyydellä sekä metodien interaktii-

visella yhteiskäytöllä, ns. triangulaatiolla (Lukka ja Kasanen 1993, Yin 1994). Kvalita-

tiivisen tutkimuksen yleistettävyyttä voidaan parantaa abstraktiotason nostolla 

(Alasuutari 1994). Toiminta-analyyttisen tapaustutkimuksen piirissä esitetään käsitystä, 

jonka mukaan yleistämisen tavoite voidaan sinällään hylätä (Lukka ja Kasanen 1993). 

Toisaalta esitetään, että myös tapaustutkimus voisi tuottaa yleistettäviä, teoreettisesti tai 

analyyttisesti, tuloksia. Tavoitteena näyttää usein olevan liikkeenjohdollisten ongelmien 

käsitteellinen haltuunotto (Lukka ja Kasanen 1993). Tuloksia toivotaan voitavan hyö-

dyntää muissakin yrityksissä ts. tavalla tai toisella yleistää. Teoreettisten mallien kanssa 

tulokset tarjoavat perustaa yleistämiselle. Yleistämistä voidaan arvioida kun hypoteesit 

tai teoriat on testattu suuremmalla näytteellä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuskri-

teerinä voidaan kvantitatiivisen tutkimuksen yleistettävyyttä verrata siirrettävyyteen ts 

siihen missä määrin tulosten voidaan olettaa soveltuvan laajempaan perusjoukkoon 

(Tynjälä 1991). Tämä riippuu lähinnä siitä miten samankaltaisia tutkittu ympäristö ja 

sovellusympäristö ovat (Lincoln &Cuba 1985, s. 39-43). Tulosten siirrettävyydestä ei 

tutkija voi tehdä yksin johtopäätöksiä vaan se siirtyy tutkimuksen hyödyntäjille (Tynjälä 

1991). Tapaustutkimuksen yleistettävyyteen vaikuttavat tutkija, löydökset ja ympäristö. 

Tapaustutkimuksen lähtökohta on yksittäisen tai muutaman tapauksen luonteen, merki-

tyksen ja toiminnan syvällinen ymmärtäminen ja tämän huolellinen  raportointi (Lukka 

ja Kasanen 1993). Tapaustutkimuksen yleistettävyys on riippuvainen teoreettisen tietä-

myksen substanssista, aiemmista empiirisistä tuloksista, tutkijan empiirisistä tuloksista 

ja niiden tulkinnoista ja ilmiön reaalitalouden ympäristöstä (Lukka ja Kasanen 1993). 

Onnistuneissa tapaustutkimuksissa yhdistetään monipuolisesti aikaisempaa teoreettista 

tietämystä, aiemmin julkaistuja ja tutkijan omia havaintoja sekä reaalitalouteen liittyvää 

ajattelua. Kuitenkin kuvailevan ja selittävän tapaustutkimuksen yleistettävyys tarvitsee 

lisävalaistusta (Lukka ja Kasanen 1993). 

 

1.6. Tutkimuksen rakenne  

 

Tutkimus jakaantuu kuuteen lukuun. Kuviossa 1 esitetään tutkimuksen kronologia. 

Johdannon ensimmäinen kappale kuvaa tutkimuksen taustaa. Toinen kappale esittää 

tutkimuksen perusoletukset ja tutkimuskysymykset. Johdannon kolmas kappale sisältää 

tutkimuksen keskeisiä käsitemäärityksiä ja neljäs kappale kirjallisuuskatsauksen  
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yhteenvetoineen. Viides kappale esittelee tutkimusmenetelmän ja kuudes tutkimuksen 

rakenteen. 

Toisessa luvussa hahmotetaan pk-yrityksen kansainvälisen kasvun elinkaarimalli. En-

simmäinen kappale käsittelee kansainvälistyvän yrityksen elinkaarimalleja, toisessa 

kappaleessa keskitytään kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Kolmas kappale sisältää 

yrityksen johdon roolin ja osaamisen johtamisen kansainvälisessä kasvussa. 

Kolmannen luvun ensimmäisessä pääkappaleessa tarkastellaan mallia syvällisesti kan-

sainvälisen kasvun näkökulmasta aloittaen kasvavan pk-yrityksen problematiikasta en-

simmäisessä kappaleessa siirtyen siihen liittyen arvojen ja kulttuurin asemaan kasvupro-

sessissa toisessa kappaleessa. Kolmannessa kappaleessa käsitellään kansainvälistymis-

strategia ja neljännessä siihen liittyvä yrityksen organisaation muuntaminen kasvussa. 

Viides kappale sisältää tämän pääkappaleen yhteenvedon. 

Luvun toinen pääkappale sisältää osaamisen ja tiedon johtamisen roolin pk-yrityksen 

kansainvälisessä kasvussa. Ensimmäisessä kappaleessa tarkastellaan osaamis- ja tieto-

strategian asema ja siihen liittyen toisessa kappaleessa absorption ja yrityksen muistin 

vahvistaminen. Pääkappaleen alkuun perustuen kolmannessa kappaleessa keskitytään 

kansainvälistyvän organisaation oppimisen vahvistamiseen. Neljäs kappale sisältää joh-

don roolin tarkastelun kansainvälistymisen eri vaiheissa sekä viides kappale johdon roo-

lin osaamis-ja tietopääoman vahvistamisessa. 

Kuudennessa kappaleessa esitetään luvun toisen pääkappaleen yhteenveto. Luvun kol-

mas pääkappale liittää tarkasteluun liittoumat ja verkostot pk-yrityksen kansainvälisessä 

kasvussa. Neljäs pääkappale sisältää internetin roolin kansainvälisessä kasvussa ja vii-

dennessä pääkappaleessa tarkennetaan kuvioiden 2 ja 3 mallia.  

Neljäs luku on tapaustutkimusraportti sisältäen ensimmäisen pääkappaleen ensimmäi-

sessä kappaleessa tapausten valintakriteerit ja valintaprosessin. Toisessa kappaleessa 

käsitellään aineiston keruu ja analyysi. Toisessa pääkappaleessa käsitellään tutkimuksen 

luotettavuus ja yleistettävyys. 

Viidennessä luvussa esitetään tapausyritysanalyysit kolmessa ensimmäisessä kappalees-

sa ja tulosten yhteenvetokeskustelu neljännessä kappaleessa. 

Kuudennen luvun ensimmäisessä kappaleessa esitetään johtopäätökset tutkimuksen 

malliin liittyen. Toinen kappale sisältää tutkimuksen teoreettiset kontribuutiot ja johta-

misen implikaatiot sekä kolmas kappale jatkotutkimusehdotukset.
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Kuvio 1. Tutkimuksen rakenne ja kulku 

 

Kuvio 1.  Tutkimuksen rakenne ja kulku                                                                                                                   

                                                                        4.  EMPIIRINEN TUTKIMUS 
Luvun ensimmäisessä pääkappaleessa esitetään tapaustutkimuksen toteuttaminen. Esittely aloitetaan valintakriteerien ja -
prosessien käsittelyllä ja seuraavaksi siirrytään aineiston keruuseen ja analyysiin. Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan tutki-
muksen luotettavuus ja yleistettävyys. 
 

                                                           5.  TUTKIMUKSEN YRITYSTAPAUKSET 
Tässä luvussa esitetään tutkimuksen yritystapausten analyysit omissa pääkappaleissaan. Neljännessä kappaleessa esitetään 
yhteenveto yritystapauksista. 
 

6.  JOHTOPÄÄTÖKSET, TEOREETTISET KONTRIBUUTIOT JA JOHTAMISEN IMPLIKAATIOT SEKÄ EHDOTUK-
SET   
      JATKOTUTKIMUKSEEN 
Luvun ensimmäisessä kappaleessa esitetään tutkimukseen liittyvät johtopäätökset. Seuraavaksi käsitellään tutkimuksen teo-
reettiset kontribuutiot ja johtamisen implikaatiot sekä kolmannessa kappaleessa esitetään ehdotukset jatkotutkimukseen.   
 

3.5.  PK-YRITYKSEN JOHDON OSAAMISEN JOHTAMISEN ROOLI  AVATULLA KANSAINVÄLISEN  KASVUN  
         ELINKAARELLA 
Viidennessä pääkappaleessa esitetään kolmannen luvun edellisten pääkappaleiden perusteella luvussa 2 hahmoteltuun malliin 
tarkennukset. 
 

3.3.  LIITTOUMAT  JA VERKOSTOT  PK-
YRITYKSEN  
         ELINKAARELLA 
Ensimmäisessä kappaleessa käsitellään liittoumat 
kansainvälisessä kasvussa. Toisessa kappaleessa keski-
tytään verkostojen rooliin kansainvälisen kasvun 
näkökulmasta 

3.4.  INTERNET PK-YRITYKSEN KANSAINVÄLISEN  
        KASVUN KANSAINVÄLISEN KASVUN ELIN-
KAARELLA 
Ensimmäisessä kappaleessa keskitytään pk-yrityksen inter-
net perusteiseen informaatiosysteemiin. Toinen kappale 
keskittyy tarkastelemaan internetin roolia pk-yrityksen 
kansainvälisen kasvun kannalta. 
 

                                                          1.  JOHDANTO 
Johdanto jakaantuu kappaleeseen, joista ensimmäinen käsittelee tutkimuksen 
taustaa. Seuraavassa kappaleessa käsitellään tutkimuksen perusoletukset ja 
tutkimuskysymykset. Kolmas kappale sisältää keskeisten käsitteiden määrittelyn. 
Kirjallisuuskatsauksessa estetään yrityksen kansainvälistymistä, osaamisen ja 
tiedon johtamista, verkostoja ja liittoumia yrityksen kasvussa ja kansainvälisty-
misessä käsittelevä kirjallisuus sekä yrittäjyyttä ja johtajuutta pk-yrityksen elin-
kaarella esittelevä kirjallisuus. Johdannon viides kappale sisältää tutkimusmene-
telmän ja viimeinen kappale esittelee tutkimuksen rakenteen. 

                     2. PK-YRITYKSEN KANSAINVÄLISEN KASVUN ELINKAARI 
Tutkimuksen toisessa luvussa keskitytään johdon rooliin pk-yrityksen kansainvä-
lisessä kasvussa.  Ensimmäisessä kappaleessa tarkastellaan kansainvälistyvän 
yrityksen elinkaarimallit., joista siirrytään toisessa kappaleessa kansainvälistymi-
sen vaiheisiin. Tämän jälkeen tarkastellaan yrityksen johtoa ja osaamisen johtoa 
kansainvälisessä kasvussa. Luvun viimeisessä kappaleessa käsitellään johdon 
roolia pk-yrityksen elinkaarella. 
 

  3. JOHDON ROOLI OSAAMISEN JA TIEDON JOHTAMISESSA PK-
YRITYKSEN   KANSAINVÄLISEN KASVUN ELINKAARELLA 
      Luvussa käsitellään luvussa kaksi esitetty malli syvällisesti osa-alueittain. 

 

3.1. PK-YRITYKSEN KANSAINVÄLINEN KASVU                              
Ensimmäisessä kappaleessa tarkastellaan kasvuteoriat 
ja kasvun perusta sekä kasvua edistävät ja estävät 
tekijät ja johto kasvun näkökulmasta. Toinen kappale 
sisältää arvojen ja kulttuurin merkityksen ja kolmas 
kappale keskittyy edellisten pohjalta kansainvälisty-
misstrategiaan kasvun näkökulmasta. Neljäs kappale 
kuvaa, mitä kansainvälinen kasvu merkitsee organisaa-
tion kehittämisen näkökulmasta.  
 

3.2.  OSAAMISEN JOHTAMISEN ROOLI PK-
YRITYKSEN   KAN SAINVÄLISESSÄ KASVUSSA                                                                                                       
Ensimmäinen kappale sisältää osaamis- ja tietostrategian 
tarkastelun jatkumona kansainvälistymisstrategialle. ja 
toisessa kappaleessa käsitellään absorption ja muistin vah-
vistaminen osaamisen johtamisen kannalta. Kolmas kappale 
tarkastelee kansainvälistyvän organisaation oppimisen 
näkökulmasta neljännen keskittyessä johdon rooliin kansain-
välistymisen vaiheissa. Viidennessä kappaleessa käsitellään 
johdon rooli osaamis- ja tietopääoman vahvistamisessa. 
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2.  PK-YRITYKSEN KANSAINVÄLISEN KASVUN ELINKAARI 

 
Seuraavassa tarkastellaan johdon roolia (mm. Quinn ym. 1996, Bartlett ja Ghoshal 

1995, Floyd ja Wooldridge 1992) osaamisen ja tiedon johtamisessa pk-yrityksen kan-

sainvälisen kasvun elinkaarella. Muuttujina ovat lisäksi eriasteiset ja hierarkisesti erita-

soiset liittoumat (mm. Ståhle ym. 2000 ja Davidov ja Malone 1992) ja verkostot (mm. 

Möller ym. 2001, 2004) sekä internet (Hamill ja Gregory 1997, Hamill 2001, Quelch 

ym. 1996). Nämä muuttuvat kansainvälistymisen vaiheiden ja osa-alueiden mukaan. 

Tarkastelu perustuu pk-yrityksen kansainväliseen kasvuun sen kokonaiselinkaarella. 

 
2.1.  Kansainvälistyvän yrityksen elinkaarimallit 

  
Yrityksen elinkaari toimii kasvun perustana tarkastelussa. Yrityksen elinkaari muodos-

tuu yrityksen kaikkien funktioiden ja niiden erilaisten ja eriaikaisten elinkaarten koko-

naisuudesta. Jokainen yritys on oma yksilönsä, johon liittyvät sen elinkaarelle ominaiset 

tilanne ja taustasidonnaisuudet. Elinkaareen voidaan yhdistää rajattuja vaiheita (Virta-

nen 1999). Voidaan esittää mm Adizen (1988), Churchillin (2000) sekä Churchill ja 

Lewis (1983) mallit (taulukko 5). Elinkaari, kasvu ja kansainvälistyminen yhdistyvät 

Äijö ym (2005) kolmen kansainvälistymispolun mallissa (taulukot 2 ja 5). Tuotteen 

elinkaari esitetään nelivaiheisena: esittely, kasvu, kypsyys ja lasku (esim. Kotler 1982). 

Osa tuotteista/palveluista kasvaa nopeasti, osa suoraan kypsyysvaiheeseen. Elinkaari-

mallia voidaan tarkastella myös vaiheittaisena. Siitä voi poistua ja siihen palata koko-

naan tai osin. Yrityksen /liiketoiminnon loppu on usein uuden tai uusien alku.  

 
Taulukko 5. Yrityksen elinkaarimalleja 
 
Adize 1988 Churchill ja Lewis 

1983 
Churchill 
2000 

McHugh 1999  Äijö ym. 2005 

- aika ennen yrityk-
sen syntymää 

- alkuvaihe, aika 
yrityksen synty-
män jälkeen 

- yrityksen kukois-
tusaika 

- yrityksen uudel-
leen syntyminen 

- päävaihe 
- tasapainovaihe 
- aristokratiavaihe 
- varhainen byro-

kratiavaihe 
- byrokratia ja kuo-

lema vaihe 

olemassaolo vaihe, 
omistaja yhtä kuin 
yritys 
 
selviytymisvaihe,  
yritys toimiva ko-
konaisuus 
 
menestysvaihe 
valittava kasvun ja 
irtautumisen välillä 
 
nousuvaihe, sitou-
tuminen kasvustra-
tegiaan 
 
resurssikypsyys 

vaihe 1. 
suunnittelu ja 
olemassaolo 
vaihe 2. 
elossa säily-
minen 
vaihe 3. 
voitollisuus ja 
tasapaino- 
vaihe 4. 
voitollisuus ja 
kasvu 
vaihe 5. 
nousu  
vaihe 6. 
kypsyys 

1. version 1 
vaihe 

2. roll-out 
vaihe 

3. varhaisen 
kasvun 
vaihe 

4. korkean 
kasvun 
vaihe 

1. ennen alkua 
vaihe 

2. alkuvaihe 
3. kasvuvaihe 
4. kypsyys 

/yhdistämis- 
vaihe 
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Teknologia, tuotekäsite, asiakkaat ja strategia vaihtelevat elinkaarella (Moore 1999). 

Jokaisella vaihdoksella on vaikutuksensa yrityksen eri funktioihin ja prosesseihin. 

Niiden sisältö muuttuu em. tekijöiden muuttuessa ja ne synnyttävät uuden olotilan edel-

lyttämän funktion ts funktion uuden elinkaaren. Yrityksen elinkaaren jokainen vaihe 

vaikuttaa funktioiden elinkaariin ja päinvastoin. Tästä syntyvää kokonaisuutta kuvaa 

ehkä parhaiten Äijön ym. (2005) ja Churchill ja Lewis (1983) mallien kokonaisuus. 

Funktioiden elinkaarien uusiutumisessa keskeisessä roolissa ovat kasvun avaintekijät 

(Churchill ja Lewis 1983). 

Yrityksen kehitysvaiheiden ymmärtäminen vaatii eri tarkastelutapoja (Lehtonen toim.  

1979),  johtajapersoonia ja roolihallintaa. Adizen (1988) mallin kriittisiä tekijöitä ovat 

yrityksen perustajan/ omistajan sitoutuminen ja kyky siirtyä yrittäjyydestä ammattijoh-

tamiseen. Churchill (2000) korostaa organisaation luomista ja korkeaan kasvuun sitou-

tumista (vaihe 4) ja omistajayrittäjän sisäisen kasvun/ kypsyyden saavuttamista (vaihe 

5).  McHugh´n (1999) elinkaarimallin kriittisiä tekijöitä ovat kasvuambitio ja tehokas 

johtotiimi sekä korkean kasvun vaiheessa voitollinen liiketoimintamalli ja selvä vienti-

strategia. Äijön ym.(2005) kansainvälistymispolkumallin elinkaariosassa kriittistä on 

yrityksen kyky vaihtaa kansainvälistymispolkua ja -vaihetta proaktiivisesti ja luoda 

näissä yhteyksissä funktioiden uudet elinkaaret. McHugh´n (1999) ja Äijön ym. (2005) 

mallien fokus on ohjelmistoteollisuus. Vanhan ns. savupiipputeollisuuden perinteisten 

ja uuden talouden vaihemallien erottelu ei ole järkevää. Asemaansa sekä liiketoiminnal-

lisesti että liiketoimintaympäristön näkökulmasta vahvistava internet on läpikulkeva 

myös ns. vanhassa teollisuudessa ja uuden talouden vaihemallien modifiointi on välttä-

mättömyys / mahdollisuus.  

 

Taulukko 6. Mallin kansainvälisenkasvunelinkaari, vaiheet 3-5 (mukaillen Churchill ja 
Lewis 1983, Äijö ym. 2005) 
 

VAIHE VAIHEEN PIIRTEET 
olemassaolo 
vaihe 1 

omistaja yhtä kuin yritys; suunnittelu vähäistä, selviävät siirtyvät seuraavaan 
vaiheeseen 

eloonjäänti 
vaihe 2 

yritys toimiva kokonaisuus; tavoite hengissä säilyminen; osa voi menestyä ja 
siirtyä seuraavaan vaiheeseen 

menestys  
vaihe 3 

yrittäjän valittava kasvu tai irtautuminen; johto olemassa, organisaatiorakenteet 
kehittyneet; yritys voi olla vaiheessa loputtomiin, se voidaan myydä tai se siirtyy 
kasvuun, tulevaisuuden vaateet huomioon; onnistuttaessa siirtymä seuraavaan 
vaiheeseen; kansainvälisyys mukaan, vaiheen ja polun vaihto 

nousuvaihe 4 yritys sitoutuu kasvustrategiaan; toiminnot jakaantuneet eri osastoille, operatio-
naalisella ja strategisella suunnittelulla omat paikkansa; voi joutua siirtymään 
edellisiin vaiheisiin; kansainvälisyys mukana vaiheiden ja polun vaihto 

resurssi  
kypsyys 5 

omistaja ja yritys erillään sekä operationaalisesti että rahoituksellisesti, erityis-
huomio osaamisen rekrytointiin; kansainvälisyys jokapäiväistä, vaiheiden ja 
polun vaihto 
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Tämä edelleen vaikuttaa kasvun avaintekijöiden (Churchill ja Lewis 1983; taulukko 7) 

kautta funktioiden ja prosessien elinkaarten uudistumiseen. 

 

Kasvuun liittyy, usein sen kannalta välttämättömänä, kansainvälistyminen. Kansainvä-

listymisen eri vaiheita ja niiden osa-alueita sekä sen pysähtymistä ja uudelleen alkamis-

ta tarkastellaan seuraavassa kappaleessa.  

 

2.2. Kansainvälistymisen vaiheet 

 

Tämän tutkimuksen mallin kansainvälisenkasvun elinkaaren (taulukko 6) perustana on 

Churchill ja Lewis (1983) malli täydennettynä kansainvälistymispolkukäsitteellä (Äijö 

ym 2005) ja kasvun avaintekijöillä (taulukko 7). Kansainvälisen kasvun elinkaaren kes-

keisten tekijöiden kasvumallitarkastelu tiivistyi (liite 5/ kasvun kriittiset tekijät ja nii-

den asema eri vaiheissa). Pk-yrityksen strateginen fokus kansainvälisessä kasvussa on 

proaktiivinen osaamis- ja tietopääoman vahvistaminen, strateginen osaamisen johtami-

nen ja johto (liite 5/kasvun kriittiset tekijät ja niiden asema eri vaiheissa). 

 
Taulukko 7. Kasvun avaintekijät (Churchill ja Lewis 1983) 
 

YRITYSTEKIJÄT OMISTAJATEKIJÄT 
taloudelliset resurssit omistajan tavoitteet 
henkilöstön laatu ja määrä omistajan operationaaliset kyvyt 
informaation, suunnittelun ja valvonnan organi-
sointi 

johtamiskyvyt 

yritysresurssit, yrityksen asema markkinoilla strategiset kyvyt 

 

Tarkastelun osafokus on kasvun ja kansainvälistymisen vuorovaikutus. Siinä kasvu 

voi tapahtua kansallisilla markkinoilla kansainvälistymällä (Hyvärinen s. 26, 1994, 

Korhonen s. 192, 1999). Tähän liittyy strategian ja kansainvälistymiskaavan dynaami-

nen vuorovaikutus taustalla ulkoiset tai sisäiset impulssit ts. ulkomaan / kotimaan kasvu 

(Luostarinen 1980 s. 177, Luostarinen ja Hellman 1993). Kansainvälisille tarjontamark-

kinoille voidaan mennä jo sisäänpäinvaiheessa hankkimaan teknologiaa ja komponent-

teja sekä rekrytoimaan. Ulospäin toimintoja on pidetty johtavina ja aliarvioitu sisään-

päintoimintoja (Korhonen s. 20, 1999), jotka voivat olla strategisia pk-yrityksen näkö-

kulmasta. Eri vaiheiden osa-alueet edellyttävät eri funktioilta erilaajuista ja syvyistä 

kansainvälistymisosaamista. Yli puolet suomalaisista tuotannollisista yrityksistä aloittaa 

kansainvälistymisen sisäänpäintoiminnoilla mikrotasolla (Welch ja Luostarinen 1988, 

1993). Kansainväliset sisään-, ulospäin- ja yhteistyöoperaatiot sisältyvät Luostarisen 
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holistisen kansainvälistymisen integroituun malliin (Luostarinen ja Hellman 1993). Tä-

mä tutkimus hyödyntää tätä integroitua mallia (kuvio 2) kolmella modifikaatiolla: si-

säänpäin kotimaa vaihe sisältää kansainvälistymisvaatimusten luomisen ja omistajayrit-

täjän taustan (Lehtonen toim.1979). Vaiheiden ja niiden osa-alueiden hyödyntämisjär-

jestys riippuu strategiasta (Lehtonen toim. 1979, Luostarinen 1980 s 177). Yritys voi eri 

liiketoimintayksiköissä ja funktioissa toteuttaa eri vaiheita ja niiden osa-alueita, vetäy-

tyä joltain osa-alueelta tai kokonaan kansainvälisestä toiminnasta palaten siihen myö-

hemmin (Korhonen 1999 s. 44). Mallin, Luostarinen ja Hellman 1993, vaiheita laajen-

netaan seuraavasti. 

- kotimainen vaihe, omistajayrittäjän tausta, osaamis-ja tietopääoman vahvistami-

nen, liittoumat kotimaisten ja/tai kotimaassa toimivien ulkolaisten kanssa 

- sisäänpäin prosessi; osaamisen ja tiedon siirto, kansainvälinen rekrytointi, liit-

toumat ulkolaisten kanssa 

- ulospäin tytäryhtiö; yhteisyritys kotimaisten ja/tai ulkomaisten kanssa 

- yhteistyöprosessi; kolmannen maan kumppanien kanssa 

 

Kansainvälistymisvaiheiden ja niiden osa-alueiden yhdistelmät tarjoavat ratkaisuja, ja 

erilaisia kansainvälistymispolkuja, yritys ja/tai tuoteryhmä-ja/tai funktiotasolla. Ne to-

teutuvat omina elinkaarinaan osana yrityksen elinkaarta. 

Mallissa Luostarisen ja Hellmannin (1993) mukailtu kansainvälistymismalli on yhdis-

tetty Churchill ja Lewis (1983) elinkaarimalliin lisättynä Äijö ym (2005) mallin kan-

sainvälistymispolulla, sen vaihdolla ja vaiheilla. 

 

Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan, mitä vaatimuksia kansainvälinen kasvu asettaa 

yrityksen johdolle ja osaamisen johtamiselle. 
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Kuvio 2. Holistisen kansainvälistymisen vaiheet ja osa-alueet (mukaillen Luostarinen ja Hellman 
1993). 
 

 

2.3. Yrityksen johto ja osaamisen johtaminen kansainvälisessä kasvussa 

 

Ylimmän johdon tärkein rooli on yritykselle tarkoituksen antajan, visioijan rooli (mm. 

Bartlett ja Ghoshal 1995). Se antaa kansainvälisen kasvun vision keskijohdon kautta 

organisaatiolle. Keskijohdon on hallittava ylöspäin (upward) ja alaspäin (downward) 

toiminnot (esim. Floyd ja Wooldridge 1992) hyödyntääkseen eri teorioiden mahdolli-

suudet ja kombinointiosaaminen (Moran ja Ghoshal 1996). Osaamis- ja tietopääoman 

vahvistaminen vaatii johdolta fokusoitua rooliosaamista. Se korostuu inhimillisen- (Lie-

beskind ym 1996), sosiaalisen- (Nahapiet ja Ghoshal 1998) ja rakennepääoman vahvis-

tamisessa (Claude-Gaudillat 2000). Proaktiivinen johtamisroolien hahmotus vahvistaa  
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organisaatiota (kts. Thom 2001). Johdon on kyettävä toimimaan johtajan, alaisen ja 

kumppanin perusrooleissa kaikin variaatioin (Ståhle 2003). Roolit sisältävät mm. seu-

raavien teorioiden hyödyntämisen: resurssiriippuvuusteoria (Pfeffer ja Salancik 1978), 

sosiaalinen verkostoteoria (Johannisson 1987), verkostoteoria (Johanson ja Mattson 

1988, 1990), informaation kommunikaatioteoria (Weitzel 1987), sekä erilaiset liittoumat 

(Ståhle ym 2000). 

Kansainvälinen kasvu edellyttää yrityksen osaamis- ja tietopääoman vahvistamista ts. 

vaatii osaamisen- ja tiedon johtamiselta osaamis- ja tietoaukon osaamis- ja tietostra-

tegian mukaisen sulkemisen (Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2001). Tietojohtamisen 

strategiavalinta on keskeinen (Viitanen 1994, Hansen, ym. 1999). Kansainvälistymisen 

osaamis- ja tietopääoman vahvistamisen johto (Pfeffer ja Salancik 1978) toteuttaa  op-

pimalla (Moilanen 2001, Quinn ym. 1996) ja kansainvälistymällä (Barkema ym. 1996, 

Eriksson ym. 1997, Luostarinen ja Hellman 1993). 

Osaamisen ja tiedon johtamisen teoreettisia perustapoja on kolme: tehdäänkö itse (hie-

rarkia), ostetaanko ulkopuolelta (markkinat) vai perustetaanko kumppanuus toisen/ 

toisten yritysten ja/tai organisaatioiden kanssa (esim. Blomqvist 2002) tai näiden yhdis-

telmänä.  Osaamis- ja tietopääoman vahvistaminen sisältää perusvaihtoehdoissa keskei-

senä oppimisen yksilö- ja ryhmätasolla (Senge ym. 1992, Argyris 1996, Moilanen 2001, 

Simelius 2003). Johdon pitää organisoida poisoppiminen tulevan innovaatiotulvan takia 

ja oppimisen esteiden raivaaminen (Moilanen 1996, 2001). Oppiminen sisältää eriastei-

set ja hierarkisesti eritasoiset liittoumat (Pedler M., Boydell T., Burgoyne J. 1988). 

 

Tarvitaan proaktiivinen osaamis- ja tietoanalyysi osaamis- ja tietoaukkojen sulkemisek-

si (Zack 1999, Jones 2000, Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2001). Erityisvaatimukset 

osaamis- ja tietopääoman vahvistamiselle asettavat  kansainvälisenkasvunpolun, orgaa-

ninen-, yhteistyö- ja born global (esim. Äijö ym. 2005), muutokset. Siirtyminen koti-

maavaiheesta kansainvälistymiseen ja kansainväliseen vaiheeseen etenemiseen edellyt-

tää innovatiivisia yrittäjyystaitoja. Eri vaiheet osa-alueineen erottuvat innovatiivisuus-

asteella kohde- ja kotimaa, yritys- ja päätöksentekotekijät sekä tuote/ operaatiomarkki-

noiden, POM, yhdistelminä (Luostarinen 1980) vaikuttaen osaamis- ja tietopääoman 

uudistamiseen. Tämä vaikuttaa kansainvälistymiskaavaan profiloiden osaamis-, tieto- 

sekä uudistuspääoman vahvistamisen (Grant 1996, Quinn ym. 1996, Ståhle ym. 2000). 

Uusi kansainvälisyystoiminto vaatii innovaatiotulvan omaksumista (Rogers 1995), ja 

absorption (Cohen ja Levinthal 1990) vahvistamista. 
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Churchill ja Lewis (1983) elinkaarimallin sekä Luostarinen ja Hellman (1993) modifi-

oidun kansainvälistymismallin yhdistelmään lisätään osaamis- ja tietostrategiaan perus-

tuva osaamis- ja tietopääoman vahvistaminen (mm. Kirjavainen ja Laakso-Manninen 

2001, Cohen ja Levinthal 1990, Zack 1999, Grant 1996, Quinn ym. 1996). 

 
Kansainvälinen kasvu sekä osaamis-ja tietopääoman vahvistaminen edellyttää eriasteis-

ten ja -tasoisten liittoumien hyödyntämistä. Liittoumien eriasteisuus tulee kumppa-

nuusnäkökulmasta. Kumppanien aste-erot voivat olla merkittävät. Johdon pitää hyödyn-

tää sen näkökulmasta priorisoidut suhteet halutulle asteelle. Eriasteiset liittoumat mah-

dollistavat optioiden synnyn ja ylläpidon (mm. Trigeorgis 1996, Lainema ym. 2001, 

Ståhle ym. 2002, Sandström 2006). Kansainvälistymispolun muutokset tarjoavat optio-

järjestelyihin proaktiivisuuden luopumisessa. Pk-yrityksen näkökulmasta liittoumien 

hyödyntäminen sisältää globaalit KIBS (esim. Toivonen 2004), TIBS (esim. Luukkai-

nen ym. 2000) ja IIBS verkostot. Sosiaalisen pääoman mahdollisuudet sisältyvät myös 

eriasteisiin ja hierarkisesti eritasoisiin liittoumiin (Yli-Renko ym. 2002, Nielsen B.B. 

2000) henkilö- ja organisaatiotasolla.  

 
Osaamis-ja tietopääoman vahvistamisessa ja kansainvälisessä kasvussa internet tarjoaa 

toisaalta alustan ICT:lle ja toisaalta aivan uuden liiketoimintaympäristön. KIBS-pal-

velu tarjoaa madollisuuksia kansallisesti, kansainvälisesti ja globaalisti (Porter 2001, 

Lindqvist ym. 1998). Se sisältää kolme internetin perussovellusta. Ne ovat informaation 

levittäminen (Quelch ja Klein 1996) tuloksena kansainvälinen kasvu, hankinta (Hamill 

1997) seurauksena vahvistunut markkinatieto ja jakaminen (Hoffman ja Novak 1996) 

tuloksena vahvistunut sosiaalinen pääoma. Tarjonta muodostaa uudentyyppisen liike-

toimintaympäristön hyödynnettäväksi valmiuksien kehittämiseen jaksolle ennen kan-

sainvälistymistä (mm. Mallat ym. 2004). Tässä arvoverkostot ja -ketjut ovat keskeisiä. 

Elektronisessa liiketoiminnassa arvoverkosto korvaa arvoketjun (Mallat ym. 2004), joka 

koostuu eriasteisista ja -tasoisista ja -laajuisista arvoverkostoista. Internet tarjoaa mah-

dollisuuden  nopeuttaa kansainvälistymistä sekä vaikuttaa kansainvälistymiskaavaan ja  

-kykyyn (Petersen ja Welch 2002). Yritysten pitää tunnistaa ja priorisoida niille kilpai-

luetua tuovat internet tekijät, mm strategiset investoinnit ja organisaation muutokset 

(Poon ja Jevons 1997). Tarkastelu korostaa internetin roolia tietopääoman, organisaati-

on muistin ja oppimisen vahvistamisessa. 

 

Seuraavassa kappaleessa käsitellään edellisten kappaleiden perustalta holistisesti johdon 

roolia pk-yrityksen elinkaarella.  
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2.4.  Johdon rooli pk-yrityksen elinkaarella 

 

Johto ratkaisee millaisella strategialla pk- yritys vahvistaa kilpailuedun kannalta sisäisiä 

vahvuuksiaan ja hyödyntää toimintaympäristön mahdollisuuksia, miten se vähentää 

sisäisiä heikkouksiaan ja ulkoisia uhkia. Samoin johto ratkaisee millaisella strategialla 

pk-yritys kääntää heikkoudet ja ulkoiset uhat vahvuuksiksi/mahdollisuuksiksi? Tässä 

tarkoituksessa johto voi yhdistää resurssi- ja tietoperusteisen näkökulman ja arvoketju-

analyysin. Strategian kopioinnin johto (Fahy 2002 s. 66-67) estää optimoimalla tiedon-

siirron yrityksessä ja minimoimalla tiedon siirron yrityksestä (Spender ja Grant 1996). 

Pk-yrityksen näkökulmasta sen eri toiminnot ovat ensi- ja toissijaisia. Porter (1985) ja-

kaa toiminnot ensisijaisiin- ja tukitoimintoihin. Arvoketjun vuorovaikutuslogiikka on 

lineaarinen ja arvoverkostoissa (Allee 2000) yhtäaikainen. Tarkastelussa sovelletaan 

Porterin arvoketjua modifioiden. Laajempi (arvo) verkostotoiminta perustuu tähän. 

Eriasteisista ja hierarkisesti eritasoisista verkostoista johto voi myös muodostaa arvoket-

juja ja-verkostoja. 

 

 
 
Kuvio 3. Osaamisen johtaminen pk-yrityksen kansainvälisen kasvun elinkaarella  
 

Hallinto ja tukitoiminnot ovat tässä asiakasarvoa generoiviin toimintoihin läpikulkevia 

ts. sisältyvät niihin ja funktionaalisiin strategioihin. Tämä soveltuu osaamisen ja tiedon 

johtamisen näkökulmaan (kuvio 3). Osa-alueet muodostavat hierarkisesti monitasoisen 

ja eriasteisen vuorovaikutuksen (kuvio 3), missä kansainvälistyminen on keskeinen  

tavoite ja katalyytti.  

 
Tämän tutkimuksen kolmannessa luvussa avataan tässä luvussa edellä hahmotettu holis-

tinen osaamisen johtamista pk-yrityksen kansainvälisen kasvun elinkaarella kuvaava 

malli osa-aluekohtaisesti samalla sitä tarkentaen osa-aluenäkökulmilla. Tarkastelussa 

luodaan samalla myös holistinen kumulatiivinen kokonaisuus.  

Johtaminen 
 
 
 
 
kasvusrategia 
- kv-strategia 
osaamisstrategia 
- tietostrategia 
ICT-strategia 
- strategia yriyksessä 

- tehtävien kannalta 
 
 
 

Osaamisen johtaminen kansainvä-
listymisessä 

ja kansainvälisessä 
toiminnassa 

 
 
 
 

- liittoumien rooli / hyödyntämi-
nen 

 

 
osaamisen johtamisen 
roolit 
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3. JOHDON ROOLI OSAAMISEN JA TIEDON JOHTAMISESSA PK-
YRITYKSEN KANSAINVÄLISEN KASVUN ELINKAARELLA 
 
Seuraavassa suoritetaan syvällinen luvun kaksi tarkastelun lopputuleman, kuvio 3, 

”Osaamisen johtaminen pk-yrityksen kansainvälisen kasvun elinkaarella” mallin tarkas-

telu.  Tarkastelu luo holistisen ymmärryksen johdon roolista osaamisen ja tiedon johta-

misessa pk-yrityksen kansainvälisen kasvun elinkaarella.  

 
3.1. Pk-yrityksen kansainvälinen kasvu 

 
3.1.1. Kasvava pk-yritys 

  

Pk-yrityksen kasvua selittävät kasvuteoriat (liite 5/yrityksen kasvuteoriat) luokitellaan 

(O´Farrell ja Hitchens 1988) mm. tasapainoteorioihin, strategiseen johtamisnäkökul-

maan (Gibb ja Scott 1985, Birley ja Westhead 1990) ja vaiheteorioihin (esim. Penrose 

1995, Adizes 1988, Churchill ja Lewis 1983) sekä managerial koulukuntaan (mm. 

Churchill ja Lewis 1983, Bartlett ja Ghoshal 1993). 

 
Kasvu perustuu kilpailuedun saavuttamiseen ja vahvistamiseen. Tämän saavuttami-

nen on johdon tehtävä. Vyakarnam ym. (1996) korostavat managerial mallia, missä ope-

roidaan taktisella, strategisella ja visionaarisella tasolla ja siirrytään seuraavalle johdon 

taidon riittäessä. Bartlett ja Ghoshal (1993) managerial –teoria (ABB –tutkimus) kuvaa 

kehittyville organisaatiopiirteille perustuvia uusia managerial olettamuksia, ympäristön 

ja muutosten vaikutusta organisaation reaalimuutokseen. Uuden mallin ydinprosessit  

( yrittäjyys-, integraatio- ja uudistusprosessi) vaikuttavat kasvunäkökulman toteutuk-

seen. Kasvu edellyttää yrittäjyyttä ja tarvittavien prosessien luomista ja toteuttamista 

eriasteisine ja hierarkisesti eritasoisine uudistusprosesseineen. Osaamistasosidonnaisuus 

(Vyakarnam ym. 1996) sisältyy kasvunäkökulmaan niiden ohella organisatorisena 

(esim. Penrose 1995). Yrityksen kasvu yhdistää sisäiset ja ulkoiset muutokset sovittelu-

prosessina tai strategisena sopimisena yrityksen ja ympäristön välillä (McMahon 1998). 

Kasvulla on omat erilaiset ehdot; kasvuhalu, kasvukyky ts. johdon osaaminen (Penrose 

1995), ja kasvumahdollisuus (Toivonen & Stenholm & Heinonen teoksessa; Heinonen 

toim. 2005 s. 119-). Yritys voi kasvaa orgaanisti nykyistä toimintaa laajentamalla (Kar-

löf 1986) tai  hankkimalla ulkopuolisia resursseja (Davidson 1991, Wiklund 1998). 

Kasvu ei ole kaikkien pk-yritysten tavoite (Bartlett ja Bukvic 2000). Kehityspolku voi 

olla puhdas toimeentulonhankinta tai kasvupyrkimys tai todellinen kasvuambitio. Kas-

vuyrityksille tyypillisiä piirteitä ovat mm aiemmin tapahtunut kasvu, kokemus, toiminta 
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palvelualalla tai teollisuudessa, vähintään kaksi omistajaa ja niiden taloudelliset resurs-

sit ovat kunnossa (Pukkinen & Stenholm & Malinen teoksessa; Heinonen toim. 2005 s. 

57). Kohtuullisen ja korkean kasvun kehityspolun ero (taulukko 8) on reaktiivisen ja 

proaktiivisen kasvun ero. Elinkaaritutkimuksissa yrityksen alun ja myöhemmän kasvun 

ongelmat arvioidaan erilaisiksi (mm. Littunen 2000, Churchill ja Lewis 1983).  

 
Taulukko 8. Pk-yrityksen kehityspolut (McMahon ym. 1998)  
 
PK-YRITYS KEHITYSPOLKU KEHITYSPOLUN PIIRTEET 
perinteinen pk-
yritys 

matalan kasvun kehi-
tyspolku 

toimeentulo omistajajohtajalle harvoja kasvupyrkimyksiä 

itsenäisyyden 
säilyttävä pk-yritys 

kohtuullisen kasvun 
kehityspolku 

tekemisissä kehittyneempien kasvupyrkimysten kanssa kasvusiteet 
ulkoisen kilpailuympäristön määräämiä tai niiden operaatioista 
johtuvia 

yritteliäs pk-yritys korkean kasvun kehi-
tyspolku 

omaa todelliset kasvuambitiot, liittyy yrittäjyyteen, kansainväliseen 
näkymään, toisiin liiketoimintamahdollisuuksiin, joiden perusteella 
se voidaan nähdä tulevana laajana yrityksenä 

 

Kilpailuedun ja kasvun saavuttamisessa johto on avainasemassa. Johdolla tarkoite-

taan ylintä ja keskijohtoa, laajempaa kuin omistajayrittäjä, hänen perheensä (kuvio 4). 

Kasvun on todettu olevan useimmin sisäänrakennettu ilmiö (Jones 1999). Kasvuorien-

taatio liittyy ensisijaisesti yrittäjään ja suuntautuu tulevaisuuteen (Heinonen & Numme-

la & Pukkinen teoksessa; Heinonen toim. 2005 s. 104 -). Yrittäjäperheen rooli (Tör-

mäkangas 2005) korostuu. Yritys koostuu fyysisistä ja inhimillisistä resursseista 

(Penrose 1995). Ne  ohjaavat johdon keskeisten piirteiden kehittämiseen proaktiivisessa 

rekrytoinnissa. Omistajan ja työntekijöiden riittävä itsetuntemus on yrityksen etu pitkäl-

lä tähtäimellä (Törmäkangas 2005). Omistajat, omistajahallinto, johto ja näiden väliset 

sopimukset voidaan tulkita myös resursseiksi mutta ennen kaikkea resurssien käytön 

ohjaajiksi (Tourunen 2009). Perheyrityksen ainutlaatuisia voimavaroja ja niiden yhdis-

telyä on korostettava (Sirmon & Hitt 2003). 

Joustavat ja monipuoliset sisäiset resurssit määräävät laajalti yrityksen tuottavat mah-

dollisuudet ja kasvupotentiaalin (Penrose 1995). Johtoa voidaan vahvistaa yrityksen 

sisä- ja ulkopuolelta (kuvio 4) mm. potentiaali sisäinen johto. Yrittäjyys korostuu stra-

tegisessa johtamiskyvyssä (Törmäkangas 2005). 

Omaehtoisen yrittäjyyden tukeminen vahvistaa myös piilevää johtoa. Omaehtoiset 

yksilöt oppimisessa valikoituvat osaksi yrittäjyyden kulttuuria (Törmäkangas 2005). 

Kasvuhakuisessa yrittäjäperheessä ulkoinen ja omaehtoinen yrittäjyys yhdistyvät 

innovatiivisuuteen, joka fokusoi schumpeteriläisen ja itävaltalaisen koulukunnan. 

Gibb ja Davies (1990) korostivat neljää näkökulmaa pk-yrityksen kasvussa; yrittäjän 
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persoona, päämäärät ja vaikutus liiketoimintaan, erilaiset liiketoimintataidot kasvuun ja 

sektorikohtaiseen lähestymiseen. 

 

 
 
Kuvio 4. Pk-yrityksen johdon kokonaisuus  
 
He korostivat yrittäjän kasvun sisäisiä ja ulkoisia avaintekijöitä (kuvio 5) kasvusyklistä 

toiseen siirryttäessä. Kasvuyrityksen organisaation kehittäminen on identifioitava, omis-

tajayrittäjän strateginen visio (Gibb A.A, 1990). 

Kasvu perustuu omistajayrittäjän tahtoon. Kasvumotiivin  tekijöitä ovat omistaja-

yrittäjän tarpeet, kyvyt ja mahdollisuudet (Davidson 1991). Kasvu perustuu omistaja-

yrittäjän/- johtajan, strategiseen valintaan (kuvio 5). Kasvuorientaatio liittyy ensijaisesti 

yrittäjään (Heinonen & Nummela & Pukkinen teoksessa; Heinonen toim. 2005 s. 104-). 

Kasvuyritys on yleisesti omistajavetoinen, ja yrittäjä on vahvasti sitoutunut tavoitteelli-

seen ja pitkäjänteiseen kasvuun ja kehittämiseen (Kasvun ajurit 2005). Kasvuun liittyy 

koko johdon vahvistaminen (kuvio 5). Kasvun keskeinen, rajoittava tekijä on johtami-

seen vapaa, vapautettavissa tai hankittavissa oleva johto. Omistajayrittäjä ei välttämättä 

pidä liiketoiminnan siirrosta ammattijohtajalle. Kasvuyritykset joutuvat valtuutuskriisiin 

(Rae ym. 1997), missä omistajayrittäjä/-johtaja ei kykene tai halua luopua mistään kont-

rollista. Puhutaan reaktiivisuuskriisistä, ts. omistajayrittäjä ei kykene ennakoimaan joh-

don vahvistamista tai/ja sen vaatimaa aikaa. Ei ole vain kyvyttömyyttä / haluttomuutta 

luopua. Luopumiskyky ja -halu voi olla todellinen / puheissa tai tarve havaitaan liian 

myöhään. 

Kasvu riippuu johdon kyvystä luoda proaktiivisesti uusia prosesseja resurssien allo-

kointiin oleviin tomintoihin ja mahdollisuuksiin (Packham ym. 2001). Havaitseeko joh-

to mitä muut eivät havaitse ja tarttuu siihen? Ollakseen proaktiivinen yrityksen tulee 

mm kerätä informaatiota ei asiakkaista ja ei kilpailijoista ja todennäköisistä ympäristö-

muutoksista (Drucker 1997 s. 22). 
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Kuvio 5. Kasvu ylimmän johdon motivoimana  
 
Sen tulee löytää tulevat trendit (mm. Hamel ja Prahalad 1994 s. 76,82) ja omaksua 

mahdollisuuksia etsiviä asenteita (mm. Hamel ja Prahalad 1994 s. 82.). Yhden parhaiten 

tunnettuja tutkimuksia reaktiivisuus-proaktiivisuusaiheesta tekivät Miles ja Snow 

(1978). He jakoivat strategiatypologiassa yritykset neljään perustyyppiin; etsijät, ana-

lysoijat, puolustautujat ja reagoijat. Hamel ja Prahalad (1994) esittivät kolmijaon proak-

tiiviset, reaktiiviset, hitaasti ei kaikkeen reagoivat. Proaktiivisuus voi olla mm markki-

naproaktiivisuutta ja asiakasproaktiivisuutta (Sandberg 2011 s. 53-55). Näiden merkitys 

korostuu pk-yrityksen näkökulmasta holistisessa kansainvälistymisessä. Yrityksen ym-

päristöä voidaan tarkastella eri tasoina. Ensimmäisen tason muodostavat yksilöiden, 

yritysten ja muiden organisaatioiden systeemi, jotka ovat sidoksissa toisiinsa ja yrityk-

seen. Toisella tasolla ovat yksilöt ja yritykset jotka ovat suorassa vuorovaikutuksessa 

yrityksen kanssa ja kolmas taso muodostuu ympäristön havainnoista ja kuvauksesta 

(Pfeffer ja Salancik 1978, s. 63). Ympäristössä erotettava tuotteeseen, markkinaan ja 

prosesseihin liittyvä proaktiivisuus (Hamel ja Prahalad 1994). Yrittäjäkyvykkyys mah-

dollistaa resurssien koordinoinnin hankitulla informaatiolla (Casson 1998).  Vision 

luominen ja jakaminen kulminoituu johtajuuteen ja johtajaan. Se on koko organisaation 

osaamisen uudistamis- ja oppimisprosessi uniikin osaamispääoman lisäämiseksi. Visio, 

ideat ja päämäärät vahvistavat ihmisten motivaatiota ja asiaan paneutumista (Arvonen 

1991). Kasvu luo konfliktin yrittäjän vision, arvojen ja tarpeen luoda organisaatio 

koordinoimaan kasvua (Packham ym. 2001) kesken. Nadler ja Tushman (1999) identi-

fioivat käytöskaavat, jotka tarvitaan johtamaan sekä ihmisiä että organisaationalisia yh-

teyksiä yrityksessä,  jotta tehdään käytös proaktiiviseksi muuttuvissa olosuhteissa. Tar-

vittava ja oleva piirrejoukko eroavat (kuvio 6) pääasiassa omistajayrittäjän kyvyttömyy-

den tai haluttomuuden takia identifioida tai/ja hankkia kompensointi heikkouksilleen 

VISIO Kasvu 

Valitun strategian raken-
taminen ja toteuttaminen 

Johtamisresurssin motivointi 
- oleva 
- hankittava 
- vaihdettava 

Omistajayrittäjän 
päämäärät: 
- taloudelliset 
- ei taloudelliset 
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(Timmons 1979; kuvio 6). Vision ja mahdollisen ero kulminoituu omistajayrittäjään. 

Visiolla johtaminen määrittää suunnan, sitouttaa, motivoi ja innostaa ihmiset (Kotter 

1990). Visio pitää sisäistää toiminnan perustaksi. Yrittäjämäisyys on opportunistista 

suhteessa uuden tilaisuuden etsinnän visioon (Lumpkin ja Dess 1996). Omistajayrittäjän 

piirteet heijastuvat johdon uudisteiden luomiskykyyn (kuvio 6). Kasvuhakuiseen omis-

tajayrittäjään liittyvät yrittäjätyypin ja opportunistisen omistajan piirteet (Smith 1967). 

He pyrkivät delegoimaan ammattipersoonia useammin vaikuttaen rekrytointivalmiuteen 

positiivisesti (kuvio 6). Delegoinnin karkaaminen voi johtaa kritiikittömään rekrytoin-

tiin.  Omistajayrittäjän  sosiaaliset taidot korostuvat liiketoimintaverkkojen luonnissa 

(Johannisson 1990). Kyky havaita ja hyödyntää mahdollisuudet vaikuttaa piirreaukon 

sulkemiseen ja kasvuun (kuvio 6). 

Pk-yrityksen kasvua vaikeuttavat epävarmuus tulevaisuudesta, johtamis- ja markkina-

rajoitukset (resurssit) (Penrose 1995). Johtaminen rajoittaa kasvua ja siihen johtavaa 

yrittäjyyttä (Kirchhoff 1994). 

 

 
 
Kuvio 6.  Pk-yrityksen ja sen johdon kasvuun vaikuttavat piirteet  
 
Aiempaan kasvuun sitoutunut johto siirtää rutiinit uusille työntekijöille. Ne opitaan joh-

dolta tai erehdyksenä (kuvio 6). Enemmistö kasvun esteistä, tekniset- ja johtamispuut-

teet, organisaation sopeutumiskyky sekä teknologian hankinta-ja/ tai käyttökyky löytyy 
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liiketoiminnasta (Jones 1992). Kyvyttömyys löytää tarvittavia informaatio- ja teknolo-

gialähteitä on este (Rothwell ja Beesley 1989). Ulkoinen este on informaatio-/tietoauk-

ko.  Organisaatiossa informaatiota pantataan, sisäistä virtausta estetään/rajoitetaan? Ky-

symys on osaamisen johtamisen aukosta?  Alttius uuteen on rajallinen verrattuna jatku-

vasti suhteita erilaisen informaation omistaviin toimijoihin luovaan yritykseen (Aspe-

lund ym. 2001). Uutta luokkaa muodostavat kosmopoliitit globaalit suhteet (Kanter 

1990). Johtamistaidon ja organisaation sopeutumisen puute korostuvat siirryttäessä yrit-

täjäkulttuurista kasvuyrityksen organisaatiokulttuuriin. 

 

Perheyrittäjyyteen liittyviä arvoja ja yrityskulttuuria tarkastellaan pk-yrityksen kasvun 

näkökulmasta seuraavassa kappaleessa. Sen lisäksi luodaan katsaus kulttuurietäisyyteen 

ja sen merkitykseen kasvussa. 

  

3.1.2.  Arvot ja kulttuuri 

 

Arvot kuuluvat pk-yrityksen kasvuprosessiin. Arvot ovat sosiaalisten yhteisöjen yhtei-

sesti sopimia moraalisia periaatteita tai standardeja, jotka yhtenäistävät käyttäytymistä 

ja lisäävät sen ennustettavuutta. Arvot kytkeytyvät persoonaan, omistajayrittäjä, liittyen 

ihanteisiin, suuntautumiseen ja pyrkimyksiin muodostaen uskomusjoukon keskeisen 

elementin. Yhteisön arvot kytkeytyvät kulttuuriin; symbolit ja kulttuurituotteet ilmaise-

vat kulttuurin arvoja (Juuti 1996). Organisaation perustajan näkemyksen organisaation 

toiminnasta kaikki omaksuvat asteittain (Gagliardi 1989, Schein 1983). Perheyrityksissä 

omistava perhe antaa yritykselle kasvot. Omistajaperheen arvomaailma vaikuttaa mer-

kittävästi yrityskulttuurin muotoutumiseen perheyrityksessä (Perheyrittäjyys KTM 16/ 

2005). Kasvuyrityksen arvot heijastuvat suoraan omistajayrittäjän arvoista.  Arvot voi-

vat olla yksilön omaksumia tai yhteisön ajatteluun liittyviä. Arvot yhdentävät ryhmien 

ja yhteisöjen ajattelua, ohjaavat toimintaa ja luovat perustan motiiville (Juuti 1996). 

Visio-ohjatuissa yrityksissä arvoilla ja yksilön toiminnalla on suora yhteys (Arvonen 

1991). 

 

Löydetyt ja omaksutut arvot ovat hengenluontikyvyn (Sahiluoma 2000) perusta. Orga-

nisaation hengen leimaa hallitsevin tai näkyvin perustyyppi. Se on näiden perustyyppien 

sekoitus eri painotuksin. Esimerkiksi Langinvainio (1999) on ehdottanut kolmijakoa 

autoritaarinen, demokraattinen tasa-arvoa korostava ja dialoginen, dynaamista vuo-

rovaikutusta tavoitteleva.  Arvot on vietävä organisaation toimintatapoihin. Organisaa-
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tioarvoja voidaan tarkastella yksilön näkökulmasta esimerkiksi Maslow´n tarvehierarki-

alla. Ylimmät tarpeet tyydytetään alimpien tultua tyydytetyiksi (kuvio 7).  Kasvuyritys 

uus-ja uusintarekrytoi organisaation kasvuarvot omaksuvia. Kasvu mahdollistaa arvos-

tuksen hankinnan, itsensä toteuttamisen, Maslow´ n hierarkian kaksi ylintä kerrosta ko-

rostuvat  (kuvio 7, oikea puoli). Näiden kääntäminen yksilötasolta tukemaan pk-yri-

tyksen kasvua on ensiarvoista. Arvohierarkiaa voidaan arvioida yksikkö-/prosessinä-

kökulmasta. Hierarkian ylimpien kerrosten rekrytoinnin hallinta johtaa tarvittavien 

osaajien työyhteisövalinnaksi. Osaajat hakeutuvat mahdollisuuksia tarjoaviin tehtä-

viin organisaatioiden/työyhteisöjen sijasta (kuvio 8). Organisaation omaksumat arvot on 

nähtävä kollektiivisten onnistumiskokemusten ihanteellistumina. Uusilla ihmisillä ei voi 

olla suoraa, omakohtaista kokemusta organisaation realiteeteista, ainoastaan mielikuva. 

Kulttuuri syntyy ryhmän ihmisiä eläessä yhdessä ja sopeutuessa ympäristöön luoden 

arvojen siirron uusille jäsenille mahdollistavia menetelmiä (Arvonen 1991). Yrityskult-

tuuri sisältää säännöt organisaatiossa selviämiseksi (Schein 1991 s. 23-24): vuorovaiku-

tussuhteiden ilmapiirin, toimintapolitiikkaa ohjaavan perusfilosofian, ilmaistut arvot, 

ryhmissä kehittyvät normit ja säännönmukaisen käytöksen.Yrityskulttuurin tekijöistä 

osa on näkyviä osa ei (kuvio 8). Melko näkyviä ja vaikeita muuttaa ovat ryhmän toimin-

tanormit (Kotter 1990), näkymättömiä, äärimmäisen vaikeita muuttaa ovat yhteiset ar-

vot. Kulttuurin muodostamisprosessissa perustajalla on keskeinen asema ja vaikutus 

(Schein 1991, Juuti 1996, Arvonen 1991). Arvot ja kulttuuri eivät voi olla ristiriidassa 

kasvun kanssa (kuvio 8).   

 
 
Kuvio 7. Maslow´in arvohierarkkia  pk-yrityksen kehittämisen näkökulmasta  (mukaillen)  
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Kansainvälisyyden ne läpikäyvät sopeutumisen / sopeuttamisen radikaalien muutosten 

seurauksena. 

Radikaaleja uudisteita ovat kansainvälistymistoiminnot mm. kohde/kolmannen maan 

kansalaisten rekrytointi. Yrityskulttuuri on strategiatyöskentelyn symbolinen ympäristö 

(Juuti 1996). Strategian muutos voi johtaa yrityksen uskomusjärjestelmän perusteelli-

seen uudistamiseen. Omistajayrittäjän/perustajan arvot heijastuvat yrityksen arvois-

sa, ideologiassa, työilmapiirissä ja yrityskulttuurissa. Perheyrityksen strategioiden muo-

toutuminen on johtajuuden ilmentymä tietyn oma- ja vapaaehtoisuuden antaessa tilaa 

uudistumiselle (Törmäkangas 2005). Kasvuorientoituneen perustajan arvot ovat  yhdis-

telmä yrittäjä- ja opportunistityyppiä heijastuen myös kasvuorientoituneeseen yritys-

kulttuuriin. Yrityskulttuuri on perusta strategiavalintojen arviointiin ja tuo esille stra-

tegisesti vaativat kulttuurilähteet ja niiden muutosmahdollisuudet.  

Strategian muuttamisen taustalla yrityskulttuurin muutoksen aloittavia tekijöitä (Lund-

berg 1985 s. 176-178), ympäristöhaitat ja mahdollisuudet, sisäiset ja ulkoiset mullistuk-

set sekä johtamisen kriisit. Organisaation operatiivinen toiminta voi muuttua ilman kult-

tuurin perusmallin muuttumista (Schein 1991). Yksilöt sitoutuvat organisaation 

arvoihin, työtehtävään (kuvio 8) ja henkilökoostumukseen.  

Kulttuurierot voivat tuhota yhteistyön. Kumppanin kulttuuri on ymmärrettävä ja sen 

olemassaolo hyväksyttävä. Mitä erilaisemmat kulttuuritaustat tai tavat, sitä selvemmin 

vastuualueet pitää eriyttää tai luoda erillinen yhteistyöorganisaatio. 

 

 
Kuvio 8. Pk-yrityksen kasvu; arvot ja kulttuuri  
 

Kansallisia kulttuureja erottavat prosessit toimivat (Schein 1991) myös niiden sisällä. 

Jokaisella yksilöllä organisaatiossa on omat tapansa. Schein (1996) jakaa organisaatio-

kulttuurin (kuvio 9); käyttöhenkilöstön, suunnittelijoiden ja johdon kulttuuriin. Yhteiset 

kokemukset muovaavat eniten käyttöhenkilöiden kulttuuria. Johto ja suunnittelijat (ku-

vio 9) luovat kansainvälistymisedellytykset. 
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Organisaation funktionaaliset ryhmät kehittävät alakulttuurinsa ja perusoletuksensa 

(Schein 1996). Alakulttuurit törmäävät kansainvälistymisessä ulkomaisten kumppanien 

vastaaviin yhdistäjinä (kuvio 9). 

Funktionaalisten alakulttuurien kansainvälistyminen vahvistaa sosiaalista-ja kulttuuri-

pääomaa ja luo perustaa dynaamisten ja reaalioptioiden organisoinnille (kuvio 9). Kan-

sainvälistyjä voi luoda yhtenäisen kulttuurin tai tarkastella muuntuvaa organisaatiota 

transnational tyyppisenä (Yeung 2002). Organisaatiokulttuuri voi olla moni-, mutta toi-

minnallisesti monokulttuurinen. 

 
 
Kuvio 9.  Alakultuuri 
 

Pk-yritys törmää kansainvälistymisessä kulttuurietäisyyteen ts pk-yrityksen ja ulko-

maan markkinoiden välisten informaatiovirtojen estämiseen ja/tai häirintään liittyviin 

tekijöihin mm erot kielessä, kulttuurissa ja poliittisessa järjestelmässä (Johanson ja Wie-

dersheim-Paul 1975). Kulttuurietäisyyttä käytetään psyykkisen etäisyyden edustajana 

(Child ym 2000).   

 
Taulukko 9.  Psyykkisen etäisyyden tekijät (Child, Ng, Wong 2000, Salo-Lee 1996) 
 

ETÄISYYTTÄ LUOVAT 
TEKIJÄT 

ETÄISYYTTÄ SUPISTAVAT 
TEKIJÄT 

ETÄISYYTTÄ KIINNI RAKENTAVAT TEKI-
JÄT 

  - tehokas viestintä - strategiset tekijät: investoinnin sijainnin valinta 
- maantieteellinen etäisyys - stereotypiat - johdon sisäinen ja ulkoinen verkosto 
. talouden kehitystaso - epävarmuuden vähentäminen - aikaisempi kansainvälinen kokemus 
- koulutustaso - informaation siirtonopeus - paikallisen kumppanin olemassaolo 
- teknologinen taso - ICT - operatiiviset tekijät 
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Kogut ja Singh (1988) painottivat termillä psyykkinen etäisyys astetta, millä yritys on 

epävarma operointiympäristöstä. Kulttuurietäisyys tulee sijoittaa kansainvälistymisstra-

tegiaan proaktiivisena tekijänä. Kansainvälistyminen tuo kulttuurietäisyyden myös pk-

yrityksen organisaatioon mm. rekrytointien ja liittoumien välityksellä. 

 
Seuraavassa kappaleessa käsitellään pk-yrityksen kansainvälistymisstrategiaa edellisissä 

kappaleissa luotua perustaa vasten. Mitä perheyrittäjävetoinen pk-yritys ja sen arvot ja 

kulttuuri sekä kulttuurietäisyys merkitsevät kansainvälistymisstrategian rakentamiselle 

ja toteutukselle.  

  
3.1.3. Pk-yrityksen kansainvälistymisstrategia 
 
 
Pk-yrityksen kasvustrategian valintaperusteiden taustalla evolutionaarisesta-, trans-

aktiokustannus- ja organisaatioiden välisestä näkökulmasta jokainen johtaa tiettyyn stra-

tegiseen valintaan. Evolutionaarisen näkökulman  fokuspiirteitä ovat ylimmän johdon 

kasvuhalu, yrityksen  kasvuresurssit sekä niistä saatava optimihyöty  (Penrose 1995). 

Williamssonin (1981) mukaan transaktiokustannusnäkökulmasta alihyödynnettyjä  re-

sursseja ei työllistetä vain myymällä tai vuokraamalla, tarvitaan myös kasvu.  Organi-

saatioiden välinen näkökulma fokusoi verkostoperusteisen kasvustrategian, markkina-

tai hierarkiapiirteen strategian valinnassa (Powell 1990).  

 
Strateginen valinta perustuu päänäkökulmien yhdistelmään. Siinä evolutionaariseen 

yhdistetään transaktiokustannusnäkökulma resurssien hankinnassa, ja organisaatioiden 

välinen eriasteisten ja hierarkisesti eritasoisten liittoumien ja verkostojen hyödyntämi-

sessä. Strateginen kasvunäkökulma painottuu omistajayrittäjän havainnoilla ja johtaa 

positiivisesti ymmärrettynä opportunistiseen havaintojen hyödyntämiseen. Yrittäjät ovat 

evolutionaarisen selitysmallin avaintoimijoita. He synnyttävät schumpeterilaisina uusia 

yhdistelmiä (Ståhle ym. 2002). He yhdistävät evolutionaariseen näkökulmaan (sis. op-

portunistisen näkökulman) organisaatioiden välisen näkökulman proaktiivisesti toisten 

organisaatioiden alihyödynnetyillä resursseilla. Strategisen johtamisen paradigmoista 

resurssijohtamisen taustalla maailma muuttuu ja ympäristön epäjatkuvuudet lisääntyvät. 

 
Perusstrategiatyyppien (kts. liite 6/perusstrategiat ja omistajayrittäjätyypit) soveltuvuut-

ta haittaavat resurssirajoitteet. Millaiset strategia- (liite 6, perusstrategiatyypit) ja omis-

tajatyypit (liite 6,omistajayrittäjä) liittyvät toisiinsa? Mitkä yhdistelmät soveltuvat stra-

tegisen kasvupäätöksen tehneelle pk-yritykselle? Puhtaasta ympäristöseurannasta on 
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päästävä proaktiivisempaan kilpailija- ja kilpailutilanteen seurantaan (liite 6, etsijästra-

tegia). Miller ja Friesen (1982) määrittelevät proaktiivisuuden laajuutena (liite 6, yrittä-

jä), millä yritykset johtavat pikemmin kuin seuraavat kilpailijoita avainliiketoiminta-

alueilla. 

 

Opportunistiset omistajayrittäjät tavoittelevat laatuun, motivaatioon ja työvoiman 

säilyttämiseen tasojen kanssa liittyviä proaktiivisia strategioita (kuvio 10, Smith 1967, 

Chell ym 1991). Strategian tavoite on kilpailuedun luominen (Karlöf 1986) suhteessa 

koti-ja ulkomaisin kilpailijoihin (Barney 1991, Bamberger 1994). 

 

 

 

Kuvio 10. Proaktiivisuus strategiassa  
 

Yritys perustaa osaamisensa strategiseen käytökseensä vaikuttaviin tekijöihin (Bamber-

ger ja Bonacker 1994). Kilpailustrategioita voidaan pitää spesifeinä liiketoimintastrate-

gioina, joilla kehitetään kilpailuetuja erityiselle tuote-/markkinayhdistelmälle (Lobontiu 

2002 s. 20). Kilpailu- ja kansainvälistymisstrategioita voi olla useita samaan aikaan 

(kuvio 17). 

Ylivoimaiset inhimilliset resurssit tarjoavat vaikeasti jäljiteltävän kilpailuedun (Pfeffer 

1995). Proaktiivinen inhimillisten resurssien johtaminen sisältää luovuuden rohkaisun. 

Proaktiivit strategistit lisäävät yritysten arvoa verkostoyhteistyöllä (Kotey ym. 1998; 

kuvio 11). Proaktiivinen strategia edellyttää jatkuvaa yrityksen aseman arviointia suh-

teessa ympäristömuutoksiin (liite 6/ etsijä, kuvio 10).   

Kansainvälistyminen edellyttää johdolta proaktiivisuutta. Realistinen mahdollisuus voi 

ilmaantua ylikorostuneesta päämiesuskollisuudesta. Strategian toiminnot eivät ole pro-

aktiivisia tai reaktiivisia, vaan näiden eriasteisia yhdistelmiä. Monen epäonnistuneen 

organisaation ongelma oli liiallinen hallinta ja liian vähäinen johtaminen/johtajuus. 
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Hallinta tarkoittaa aikaaan saamista, suorittamista. Johtaminen tarkoittaa vaikuttamista, 

ohjaamista johonkin suuntaan (Bennis ja Nanus 1986 s. 22; kuvio 9; taulukko 10). 

  

Taulukko 10. Johtajaprofiilit; strategisti, menestyvä ja tulevaisuuden johtaja 
 
STRATEGISTIN PIIRTEITÄ MM 
KARLÖF 1986 

MENESTYVÄ JOHTAJA  
BENNIS-NANUS 1986 

TULEVAISUUDEN JOHTAJAN TÄR-
KEIMMÄT TEHTÄVÄT LEAVITT 1991 

- lateraalinen tai induktiivinen ajat-
telukyky:  ennakkoluulottomat 
ajattelumallit, uusia yhdistelmiä 

- käsitteellinen ajattelu: kyky liik-
kua ajatuksellisesti todellisesta 
kuviteltuun ja takaisin 

- kokonaisnäkemys: kokonaisuuk-
sien hallinta ilman että osatekijät 
hämmentävät tai rajaavat  

- monipuolinen ilmaisutaito: kyky 
tulkita liiketoimintatilanteita tai  
abstrakteja ajatuskulkuja muut 
vakuuttaen 

- kaukonäköisyys: kyky tarkastella 
tulevaisuuden tapahtumakulkuja 
strategian tärkeinä osatekijöinä 

- epävarmuuden tun-
nustaminen ja sen 
kanssa eläminen 

- virheiden hyväksy-
minen ja hyödyntä-
minen 

- tulevaisuuteen rea-
goiminen 

- ihmisten välisiin 
suhteisiin vaikutta-
vien asioiden oppi-
minen 

- itseluottamuksen 
hankkiminen 

- analyyttiset ongelmien hallintaan 
liittyvät tehtävät, joissa logiikalla 
tärkeä merkitys 

- toimeenpanotehtävät, joissa pääpai-
no ihmissuhdetaidoissa ts. ihmiset 
toimimaan sovittujen tavoitteiden 
puolesta 

- luovat tehtävät, joissa puhe johtajan 
kyvyistä luoda tulevaisuus 

 

Penrose (1995) erotteli liiketoiminnan manageriaaliset taidot ja yrittäjyyden uutta luovat 

kyvykkyydet. Mitä muuntautumiskykyisempi ja yrittäjäsuuntautuneempi johto, sitä vah-

vemmat kasvuoptiot yrityksellä voi olla (kuvio 9). Ylimmän- ja keskijohdon piirteiden/ 

niihin liittyvien tekijöiden tärkeysjärjestyksen määrää ja painottaa johtamisfokus (mm. 

Nonaka ja Takeuchi 1995). Ylin johto fokusoituu kansainvälisessä kasvussa tulevaisuu-

den johtajan piirteisiin (taulukko 10). Niihin liittyy strategistin piirteitä (taulukko 10) 

käsitteellisen ajattelun ja kokonaisnäkemyksen hallinnasta lateraaliseen tai induktiivi-

seen ajattelukykyyn. Menestyvän johtajan (taulukko 10) piirteistä korostuvat epävar-

muuden kanssa eläminen, tulevaisuuteen reagoiminen ja sen ennakoiminen.  

 

Strategisen johtajuuden tarve kasvaa erityisesti kasvuyrityksissä johdon kapasiteetin 

ollessa keskeisin puute (Penrose 1995). Strateginen johtajuus ja ajattelu vahvistavat 

kasvavan organisaation kilpailuetua ja kyvykkyyksiä.  

 
Johtaminen on vallan (Bennis ja Nanus 1986) viisasta käyttöä: transformatiivista eli 

muuttavaa johtamista. Kotter (1990) linjaa johtajuuden prosessiksi, jossa ryhmä tai ryh-

mät ohjautuvat määrättyyn suuntaan. Mikään johtamistyyli ei ole aina paras mahdolli-

nen, sen tehokkuuteen vaikuttavat tilanne- ym.tekijät (Mintzberg ym. 1998).  Kansain-

välinen kasvu vaatii kommunikoivaa johtajuutta organisaatiotasolla epävarman toimin-

ta-ympäristön takia (Ahola 1995,Nurmi 1990). Kaikki ei ole strategista (esim. 

taulukko 11) on myös taktisia ja operatiivisia ratkaisuja. Ero voidaan tiivistää vision 
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muodostamiseen ja arviointiin (taulukko 11), toiminnan tuloksellisuuteen vastakohtana 

rutiinit (Bennis ja Nanus 1986). 

 
 
Kuvio 11. Turbulentin toimintaympäristön vaikutus kilpailuasemaan ja johtajuus  
 
Kansainvälistyminen merkitsee radikaalien innovaatioiden tulvaa ja edellyttää omista-

jayrittäjältä pätevyysstrategioiden I ja II proaktiivista hallintaa; muuten kyseenalaistuu 

strategian III hyödyntäminen (taulukko 11). Nicholls (1992) jakaa johtamisen; mikro-

johtaminen (päälliköt) ja makrojohtaminen (johtajat). Makrojohtaja luo menestyvän 

organisaation, raivaa sille ympäristön ja sijoittaa ihmiset siihen kulttuuria rakentamal-

la (kuvio 11). Makrojohtajuus tarvitaan kansainvälisessä toiminnassa. Itsensä alttiiksi 

paneminen (taulukko 11) liittyy oppimiseen ja organisaation käyttämiseen oppimisym-

päristönä (kuvio 28). Omistajayrittäjän rooli oli ratkaiseva. 

Strateginen ajattelu perustuu havaintoon saman toimialan, samaa teknologiaa käyttävis-

tä suorituksellaan eroavista yrityksistä ( Barcadurmus 2001). Ne kehittävät kyvyn ajatel-

la erilailla, ne ottavat henkilöstön käyttöön kaikilla tasoilla (Hamell ja Prahalad 1994). 

 
Taulukko 11. Johtajuuden pätevyys neljällä teemalla (Bennis ja Nanus 1986) 
 

Pätevyysteema Teeman kuvaus 
strategia I huomion kohdentaminen visiolla tarkoittaa johtamista focuksen luonnilla; johtaminen on 

vuorovaikutusta ja johtajat sekä itse osoittavat kiinnittävänsä huomiota että saavansa sitä 
strategia II yhteisen tarkoituksen antaminen viestinnällä organisaation jäsenille, helpottaa koordinoidun 

toiminnan aikaan saamista 
strategia III luottamuksen luominen kannanmäärittelyllä; luottamus merkitsee vastuuta, ennustettavuutta 

ja luotettavuutta 
strategia IV itsensä alttiiksi laittaminen 1) myönteinen itsetunto, ja 2) Wallenda-tekijän kautta; luova 

itsensä alttiiksi paneminen tekee johtamisesta syvästi henkilökohtaisen tapahtuman;  
kysymys myönteisestä itsetunnosta. 

 

Strategia käsitteellistetään yksilötason suunnitteluprosessina kolmena johtamisaspekti-

na; ongelman ratkaisuna, löytämisenä ja luomisena. Nämä strategiset ajattelut sisältävät 

aukon avaamisen/sulkemisen jatkumon (Liedtka ja Rosenblum 1996 s. 151). Funktioi-

den kansainvälistyminen tarjoaa strategiselle ajattelulle ja johdolle haasteita osaamis- 
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ja tietopääoman vahvistamisessa. Ongelmien ja ratkaisujen laajuus on sidottu eri tavoin 

eri tasoilla, ei ajattelutavat (Liedtka ja Rosenblum 1996 s. 152).  

 

Strateginen ajattelu syntyy johdon ja henkilöstön vuorovaikutuksessa. Strategisen ajatte-

lun prosessi ylimmälle johdolle (Zabriskie ja Huellmantel 1991 s. 27) muodostuu; tule-

van organisaation visiointi, valmius resurssien tallentamiseen, vaihtoehtoriskit ja-tuotot. 

Strateginen ajattelu organisaation alemmille tasoille vaatii oppimisprosessia ja kasvu-

strategiaa ja oppimisessa se vahvistaa johtoa ja piilevää johtoa. Oppiminen luo yhteisiä 

arvoja ja joustavuutta reagoimaan transformaatiota vaativiin ympäristöyllätyksiin 

(Nurmi 1990). Ihmistä korostavassa pehmoajattelussa ihminen on johtaja ja johdettava. 

Seuraava vaihe on yrityskulttuuri (Deal ja Kennedy 1987) ts ongelmien ymmärtäminen 

kulttuurilähtöisesti. Kolmas vaihe on strateginen johtajuus, missä johtajuus, johtamistai-

to ja ihmisten johtaminen korostuvat (Kotter 1990, Schein 1983, Benis ja Nanus 1986). 

Kansainvälistymiseen tarvitaan perinteistä sekä/ja ihmistä korostavaa strategista ajatte-

lua. 

 
 
Kuvio 12. Strategiset haasteet pk-yrityksen kansainvälisessä kasvussa 
 

Kasvu edellyttää kasvupolun valintaa (Äijö ym. 2005). Kansainvälistyminen ratkaisee 

usein myös kotimaan kasvun suoraan tai epäsuoraan. Johdon strateginen kasvupäätös 

sisältää strategisen jatkopäätöksen kansainvälisestä kasvusta. Yrityksillä, joilla on ei 

matkittavia, ei korvattavia resursseja, on kilpailuetu koti- ja ulkomailla (Barney 1991). 
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Johto vastaa kansainvälistymisestä ja kansainvälistymisstrategiasta. Kansainvälistymi-

sen luonne on dynaaminen ja malleihin vaikuttaa aikadimensio (Calof ja Beamish1995). 

Pk-yrityksen fokus on tehokkuudessa ja ulkopuolisessa kansainvälistymisinformaatios-

sa. Ulkomaanmarkkinatieto ja -kokemus saadaan käyttöön aiempaa nopeammin (Nor-

ström 1991). 

 

Zou ja Cavusgil (1996) tarjoavat strategialle monipuolisen käsitteellisen kehyksen. Glo-

baaliin strategiaan vaikuttavat organisaation sisäiset ja ulkoiset tekijät. Sisäiset tekijät 

fokusoituvat globaalisti ja kansainvälisesti kysyntä- ja tarjontamarkkinoilla. Kansainvä-

linen ja globaali strategia lähentyvät pk-yrityksen näkökulmasta.  

Yrityksen resurssit ovat panoksia tuotteisiin ja palveluihin (Wernerfelt 1984). Vahvis-

tettuina ne muodostavat dynaamiset kyvykkyydet kansainvälistymisen vaatimien dy-

naamisten kyvykkyyksien tuottamiseen. 

 
 

 
 
Kuvio 13. Strategiaperusteinen kansainvälisyysosaamisen ja tiedon portfolio ja kilpailuetu  
 

 

Tarvitaan kyky luoda ja kehittää kyvykkyyksiä ja tunnistaa niiden arvonluonnin mah-

dollisuuksia (Langlois 1997). Pk-yrityksen on luotava tarvitsemansa kyvykkyydet  
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luodakseen kyvykkyydet asiakkaiden ja potentiaalien asiakkaiden tarjoamatarpeiden 

tarjoamiin (kuvio 19). Johdon kyvyttömyys lisätä kontrolloitua varallisuutta uusilla  

yhdistelmillä (Prahalad ja Bettis 1986) tai luoda uusia yhdistelmiä olevista resursseista 

on vastakohta. Se voi johtua johdon/resurssien niukkuudesta ja/tai kyvyttömyydestä 

ennakoida. Tämä yhdistyy uudisteiden hankintaan (Rogers 1995). 

 

Taulukko 12. Vaihtoehtoiset palvelustrategiat ja kilpailuetu (Grönroos 1990) 
 
STRATEGIA TEKIJÄT 
teknisen laadun strategia - teknisen ratkaisun kilpailuetu 

- tekninen ominaisuus tärkeä asiakkaalle 
hintastrategia - hintakilpailuetu 

- ei johda kestävään asiakassuhteeseen 
imagostrategia - tavaraan tai imagoon liittyvä mielikuva 

- ainoastaan kilpailuedun saavuttaminen 
palvelustrategia - asiakassuhteen lujittaminen erilaisia palveluja ja palvelun kaltaisia 

aineksia kehittämällä 
- apuna tarjonnan differoinnissa 

 
 

 
 
Kuvio 14. Pk-yrityksen kyvykkyydet ja asiakkaan tarjoamat  
 
 
Johdolle kansainvälistymisosaaminen ja -tieto on uudiste, ja rekrytoidut uudistevirta 

organisaatiolle ja välillisesti oppimisena johdolle. Ajoitusnäkökulma kyvykkyyden et-

sinnässä merkitsee eri organisaatiomuotojen suhteellista kykyä tarjota ajoitusoptioita 

tarvittavan kyvykkyyden hankintaan (Sanchez 1993). Jokaisella hankintamuodolla on 

riskinsä ja hyötynsä. Hankittua ei kenties tulevaisuudessa ole, se voi olla hyvin kallis tai 

hankinta ottaa liikaa aikaa. Verkosto sisältää samat riskit. Sisäistämisessä kallis kyvyk-

kyys ei ole tulevaisuudessa enää hyödyllinen. Kyvykkyyden sisäistäminen ei ole opti-

mivalinta dynaamisilla markkinoilla. Se tuo poikkeukselliset optiot ja kyvykkyyden 

saavuttaminen tulevilta markkinoilta tai verkostosta voi olla vaikeaa (Sanchez 1993). 

Kansainvälistymisessä johto voi rakentaa proaktiivisesti optioita joko yksin tai yhteis-

työssä. 
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Pk-yritys toimii tällöin erilaisten optioiden hallintorakenteena (Foss N. J.1998). Tämä 

pitää sen kyvykkyydet optioina. Optio on oikeus, mutta ei velvollisuus ottaa toiminto 

tulevaisuudessa (Amram ja Kulatilaka 1999). Tämä madaltaa kansainvälistyjän, ulko-

maan tiedon ja osaamisen hankinnan, kumppanuuksien jne riskiä. Yrityksen optioteo-

rian muotoili (Conner ja Prahalad 1996) oivallus joustavuuden arvosta yritykselle (Foss 

N. J. 1998, Sanchez 1993, Sanchez 1998). Joustavuus sallii muuttaa resurssien allokoin-

tia, suunnitella uusia tuotteita,  muuttaa investointien ajoitusta ja vaihdella tarjoaja- ja 

jakelijasuhteita (Phelan 1997, Sanchez 1993; kuvio 15). Optioiden hyödyntämiseen vai-

kuttaa kansainvälistymispolku (Äijö ym. 2005) sekä elinkaaren vaihe (taulukko 6/ 

Churchill ja Lewis 1983) ja sen osa-alue osaamis- ja tietopääoman ohella. Reaalioptio-

ajattelu hyödynnetään milloin (Amram & Kulatilaka 1999) investointi on sidoksissa 

muihin hankkeisiin, lisäinformaation hankinta kannattaa, investoinnin arvo muodostuu 

tulevaisuuden mahdollisuuksista eli kansainvälistymisessä. 

 

Optioteoria yhdistää kansainvälistymisen näkökulmasta joustavuuden ja arvon. Yrityk-

sistä tulee joustavampia ja arvokkaampia (strategisia optioita). Resurssien kyvykkyyk-

siksi yhdistämisen oppiminen lisää optioiden arvoa (Barney ja Lee 1998). Arvon mak-

simointi tuo nykyisen ja tulevan (optio) arvon tasapainon (kuvio 15). Resurssit uusiin 

sovelluksiin tai resursseihin ovat arvokkaampia optio näkökulmasta (Sanchez 1993).  

 

 

Kuvio 15. Kasvu ja pk-yrityksen optiot  
 

Johto investoi tuleville epävarmoille markkinoille mahdollistavaan (Kim ja Kogut 

1996). Se onnistuu kansainvälistyjälle optioilla (kuvio 15), ja voi luoda kaksi/ kolmipor-

taisen järjestelmän jatko-optioille. Niiden porrastus soveltuu kansainvälisen toiminnan 

osaamis- ja tietopääoman vahvistamiseen. Yrityksen kyvykkyydet ovat optionippu tule-

vaisuuden strategisille valinnoille (Bowman ja Hurry 1993). Pk-yritys voi hyödyntää 

mm supistavia optioita kasvuoptioina (taulukko 13).  

Kasvuoptioiden viestiminen asiakkaille ja/tai kilpailijoille voi laukaista kilpailijoiden 

vastareaktion. Reaalioptiot ovat usein yhdistelmäoptioita ts optioita optioille (kuvio 16) 

ja jatko-optioita (kuvio 15). Reaalioptioilla hyödynnetään proaktiivisesti epävarmuus. 
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Kansainvälistyminen kattaa kolme pääoptiolajia. Kaikki optiot eivät ole strategisia, 

ja ylimmän johdon hoidettavia. Optioaste ja hierarkia eivät ole aina vastaavia. Optiot 

hyödynnetään eriasteisesti kansainvälistymisessä. 

 

Taulukko 13. Optioiden joustavuus ja kansainvälisyys ( Sanchez 1993, Latimore 2000, 
Brabazon 1999, Trigeorgis 1996; mukaillen) 
 
OPTIO SISÄLLÖN MÄÄRITYS 
kasvuoptio, (Lainema ym. 2001, Latimore 2000, 
Brabazon 1999 ) 

ehdollisia investointeja uuteen teknologiaan tai 
kapasiteettiin 

supistava optio, (Lainema ym. 2001) investoinnista luopuminen havaittaessa riskit 
joustavuusoptio, (Lainema ym. 2001, Latimore 
2000) 

säilytetään mahdollisuus vaihdella volyymia, tuo-
tesuuntaa, raaka-ainesuhdetta 

tuoteoptiot, (Sanchez 1993) mahdollisuus valita millaisia tuotteita tuotetaan 
ajoitusoptiot, (Sanchez 1993, Brabazon 1999) mahdollisuus päättää aloitus, lopetus, keskeytys jne. 
toteutusoptiot, (Sanchez 1993) kuinka muovataan arvoketju 
investoinnin lykkäysoptio ulkomaille perustettava tuotantoyksikkö 
investoinnin keskeytysoptio (aika rakentaa optio) uusi tuotantolaitos 
laajennusoptio yhteisyrityksen perustaminen ulkomaille 
optio tehdä sopimus ulkomaisen komponenttivalmistajan kanssa 
optio lopettaa ja aloittaa uudelleen operaatiot kansainvälisen markkinan seuranta 
optio luopua arvon pelastamisesta vetäytyminen 
optio käytön siirtämisestä (panos tai tuotos) teknologinen pilotti 
 

 

Yritysostot ovat tyypillisiä kasvuoptioita (Lainema ym. 2001 ss. 186-187; kuvio 16). 

Yritys tarvitsee strategisen joustavuuden muuttuvassa toimintaympäristössä (Sanchez 

1993). Kansainvälistyvän/kansainvälisesti toimivan riskit pienenevät ja reaalioptioiden 

avaamisjärjestys säilyy joustavana.  

 
Taulukko 14. Optiot/reaalioptiot lajin, asteen ja organisaatiotason mukaan esimerkein 
pk-yrityksen kansainvälisyysstrategianäkökulmasta  
 

OPTIOLAJI OPTIOASTE 
JOKA LAJIL-
LA 

ORGANISAATIOTA-
SO 
 

OPTIOTYYPPEJÄ LUOKITUSPERUS
RUS-
TE/OPTIOLAJI 

kasvuoptio; 
reaalioptiona 
yhteisyritys  

esim 
.strateginen; 
kansainvälisty-
misoptiot 

ylintaso: päätös optioi-
den organisoinnista, 
osin rakentaa 
strategiset optiot, reaa-
lioptiot 

yhdistelmäoptio, sa-
teenkaarioptio, lock-out 
optio, yhteisyritys, 
rekrytointi, tuotekehi-
tys, uusi tuotantolaitos 
erityisosaaminen, pa-
tentti, koulutusohjelma 

optiolajeittain 
ajoituksen mukaan; 
avattavat, raukea-
vat, voimassa olevat 

jousto-optio; 
yhteisyritykses-
tä luopuminen 

esim: taktinen;  
viivytys-
lykkäys- 
ja oppimisoptiot 

keskitaso: rakentaa, 
osin toteuttaa; 

viivytys-, lykkäys-ja 
oppimisoptiot, osa-
aikatyövoima, yhteisyri-
tyksestä luopuminen, 
kehityshankkeen por-
rastus, liiketoiminnan 
osamyynti 

optiolajeittain 
yksinoikeusoptiot ja 
jaetut optiot 

edellisten 
yhdistelmä: 
osaamisen 
vahvistaminen 
– kasvu 

esim: operatiivi-
nen: osto-option  
avaaminen 

alin/operatiivinen taso; 
toteuttaa 

osto/myyntioptio, vai-
heistusoptio, vuorovai-
kutusoptiot 
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Reaalioptiolähestyminen ja yrityksen dynaaminen kyvykkyysnäkemys esittävät kyvyk-

kyydet reaalioptioina (Foss N.J. 1998; Kogut ja Kuratilaka 2001; Kyläheiko ym. 2002). 

Optionäkökulmasta dynaamisilla markkinoilla yrityksen strateginen päätavoite on re-

surssien ja kyvykkyyksien hankinta ja koordinointi optimimäärälle strategisia optioita 

(Sanchez 1993). 

Kansainvälistymiseen fokusoitujen funktionaalisten optioiden alusta on dynaaminen 

kysyntä-ja tarjontamarkkinaympäristö. Tämä optimoi omien ja yhteisoptioiden määrän 

ja vaikuttaa resurssisitoutumisen nopeuteen (mm. Petersen B. ja Pedersen T. 1999). 

Sanchez (1993) näkee vastaavuuden optiolähestymisen, resurssien ja kyvykkyyksien 

strategiateorian välillä dynaamisessa markkinaympäristössä. 

Johdon pitää luoda optioihin oppimisjärjestelmä. Sisäinen oppimisjärjestelmä tukee 

sisäisten osaamis- ja tieto-optioiden organisointi. Kansainvälistyminen hyödyntää pk- 

yrityksen omaa ja eriasteisten liittoumien yhdistelmäoptiojärjestelmää (kuvio 16).  

 
 
Kuvio 16. Kansainvälistyvän pk-yrityksen yhdistelmäoptioita  
 

Pk-yrityksen johto luo strategiat eri tuotteilleen ja markkina-alueilleen. Sille tarjo-

aa omat mahdollisuutensa esimerkiksi Grönroosin (1990) strategiaviuhka (taulukko 12). 

Yritys johtaa tällöin joukkoa strategioita eli strategioiden portfoliota (kuvio 13). Tämä 

edellyttää omaa portfoliostrategiaa (kuvio 13). Portfoliostrategia ohjaa edelleen kansain-

välisyysosaamisen ja tiedon portfoliota. 

Monilla yrityksillä on useampi kuin yksi liiketoimintayksikkö, jotka muodostavat port-

folion (Karlöf 1986). Yksillä markkinoilla toimivan liiketoimintayksikön määrittävät 

tarpeet, asiakkaat, kilpailijat ja tarjonta (Karlöf 1986). Sen kaikkia toimintoja ohjaa  

liiketoimintastrategia. Jokaisella toiminnolla voi olla oma kansainvälistymisstrategia. 
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Pk-yrityksen markkinat ovat sen näkökulmasta tarjonta- ja kysyntämarkkinat. Portfolio 

voidaan nimetä kansainvälistymis-/-syysportfolioksi, ts. kansainvälisyysosaamisen ja  

-tiedon portfolioksi. Kotimarkkinoiden kasvu perustuu osin kansainvälisyyteen samoin 

yrityksen kasvu kotimarkkinoilla, kansallisilla. Portfolio sisältää myös kansainvälisyys-

valmiuksien luomisen. Siihen vaikuttavat myös yrityksen (Churchill ja Lewis 1983, 

Äijö ym. 2005) toimintojen elinkaarivaiheet mm. yrityksen teknologian elinkaarivaihe 

(-et) ja valittu (-t) kasvupolku (-lut). 

Portfolioajattelu voidaan täsmentää seuraavilla määrityksillä: Kansainvälisyysosaami-

sen ja-tiedon portfolio; sisältää kansainvälistymisen kohteena olevien toimintojen tarvit-

seman osaamisen ja tiedon vahvistettaessa kansainvälistymisen ja sillä toteutettavan 

kasvun vaatima osaaminen ja tieto kansainvälistymisen eri vaiheissa ja niiden osa-alu-

eilla sekä kysyntä-ja tarjontamarkkinoilla. 

Kansainvälisen vaikutuksen sisältämä kansallisen toiminnan portfolio sisältää pk-yri-

tyksen eri funktiot/prosessit kansallisten kysyntä- ja tarjontamarkkinoiden fokuksessa ja 

näiden fokusten tietoiset kansainväliset vaikutukset osaamis- ja tietopääomaan pk-yri-

tyksen omilla kansallisilla markkinoilla. 

Kansainvälisen osaamisen ja tiedon portfolio sisältää eri funktioiden/prosessien kan-

sainvälisen toiminnan osaamis- ja tietopääoman jatkuvan vahvistamisen eri vaiheissa ja 

niiden osa-alueilla sekä toiminnan keskeyttämiset ja uudelleen käynnistämiset. 

 

Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan kansainvälisen kasvun pk-yrityksen organisaation 

muuntamista vastaamaan kansainvälistymisen eri vaiheiden ja osa-alueiden sekä kan-

sainvälistymisen asettamia vaatimuksia. Tässä yhteydessä tarkasteluun vaikuttavat 

myös yrityksen arvot, kulttuuri ja kulttuurietäisyys. 

  

3.1.4. Organisaation muuntaminen 

 

Johdon pitää muuntaa yrityksen organisaation vastaamaan kansainvälistymisen vaati-

muksia. Kansainvälistyvän pk-yrityksen (ja/tai verkoston) rakenteeseen vaikuttavat ul-

koiset ja sisäiset tilannetekijät ja olosuhteet (Hakanen 1997). Muuntamisella luodaan 

proaktiivisesti ympäristön ja teknologian nopeat vaikutukset organisaatioon annettuna 

tulevaisuuden hetkenä. Muuntaminen edellyttää uudenlaista tapaa ajatella, havaita ja 

toimia (Juuti 1996 s. 175, Fletcher 1990, johdanto s. 170).  
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Ihannetilanteessa nämä (taulukko 15) yhdistyvät tarvittavaksi organisaatioksi ja asetta-

vat vaatimuksensa olevalle ja luotavalle johdolle. Kansainvälistymisessä ilmi- ja koettu 

organisaatio muuttuvat. 

 
Kansainvälistymisessä yrittäjähengen pitää yhdistyä kurinalaisuuteen ja ryhmätyöhön 

jälkiyrittäjäorganisaatioissa (Kanter 1990). Yrittäjäorganisaatiot ovat entistä mata-

lammat, keskittyneemmät, yhteistyöhakuisemmat ja integroidummat. Ne auttavat yk-

sikköjä lisäämään toistensa arvoa (Kanter 1990). 

 

Taulukko 15. Muunnettava organisaatio, peruspiirteitä ja muutosulottuvuudet  
 
PERUSPIIRTEET  
(SCHOLTES 1997) 

PERUSKÄSITYKSET  
(BENNIS-NANUS 1986) 

ULOTTUVUUS/ORGANI-
SAATIO, NADLER 1989 

ULOTTUVUUS/AIKA, 
ASEMA/ YMPÄRIS-
TÖ, NADLER 1989 

organisaatiot ihmisten 
sosiaalisia järjestelmiä 

ilmiorganisaatio; nähtävissä 
organisaatiokaavioissa 

koko organisaatio (strategi-
nen muutos); koko organi-
saation uudistaminen 

seuraus ulkoisesta 
(reaktiivinen); vähittäi-
siä muutoksia ulkoisen 
paineen takia 

organisaatiolla aina tar-
koitus tai tehtävä 

koettu organisaatio; koetaan 
ja havaitaan olevaksi 

organisaation osa (vähittäi-
nen muutos); toteutetaan 
olevilla ajattelumalleilla 

varauma muutoksia 
(proaktiivinen); enna-
koidaan tulevaa entisiin 
ajattelutapoihin perus-
tuvilla suurilla muutok-
silla  

tehtävän suorittamiseksi 
olemassa jokin järjestel-
mä 

todellinen organisaatio; tut-
kimuksessa ilmenevä tilanne 

  

 tarvittava organisaatio; sellai-
nen kuin pitäisi olla 

  

 

Pk-yrityksen kansainvälistyminen myllertää sosiaalisen ja henkisen pääoman syväl-

lisesti omistusten, sopimusten ja organisaation ohella (taulukko 15, kuvio 17). Ydinyri-

tys, laajennettu yritys ja sen verkosto, kokonaisvaltaisen muutoksen vaikutussuhteet 

ovat kompleksiset sisältäen johdon, organisaatiotason toimijat (Nadler ja Tushmann 

1999), ja asema/ympäristö ulottuvuuden (kuvio 17). Ydinorganisaation johtaminen ar-

voilla ja visiolla eroaa strategisen verkoston johtamisesta. Strategiselle verkostolle pk-

yritys on sitoutumiskohde, ydinorganisaatiolle ensisijainen. Kaksi strategiaa (Littler ym. 

1994) vaikuttaa johdon uraan. Madaltaminen kuvaa asemien eliminointia. Kerrosten 

poistamisessa (delayering) tasot poistetaan johtamishierarkiassa (Littler ym. 1994). 

Se tarjoaa kansainvälistyvälle pk-yritykselle johtokapasiteettia. Osalle työ on identiteet-

tiä (Fischer et.al. 2000). Ihmisten johtamisen puutteeseen (Kotter 1990) tuodaan ihmisiä 

ulkopuolelta, ylennetään sisäisesti ja rohkaistaan haasteiden hyväksyntään. Strategisessa 

muutoksessa organisaatio sopeutuu proaktiivisesti muuttuvaan ympäristöön. Koko orga-

nisaation uudistumisessa johdon paradigma altistuu muutokselle (Salo-Lee ym. 1996; 

taulukko 18). Organisaation viestintä- ja tiedonhankintavalmius korostuu. Avoimen ja 
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suljetun organisaation välisistä yritysryhmistä toisen päämäärä on avoimuus, ja toisen 

ongelma ajanpuute (taulukko 16). Kansallisuudeltaan, arvoiltaan heterogeenin, koulute-

tun henkilöstön ajattelua johto ei kontrolloi. Osaamis- ja tietopääoma kiinnittyy organi-

saation tarjoamiin, oleviin ja/tai optioihin. 

 

Organisaatiorakenne riippuu tavoitteista, ympäristöstä, teknologiasta (Lindström 1994). 

Johtajuudella toteutetaan muutosprosessi, muuntaminen, hallinnan luodessa järjes-

tystä ja tehokkuutta (Kotter 1990). Johtajuutta tarvitaan sekä organisaation osalla sen 

johtamiseksi ja toisaalta ihmisten johtamiseen organisaatiossa. Ihmisten johtajat ovat 

proaktiivisempia kuin reaktiivisia (Zaleznk 1977). Auktoriteettitarve ja narsistisen joh-

tajan itsekeskeisyys ja kyky saada ihmiset valtaansa voivat johtaa ongelmiin (Arvonen 

1991 s. 115). Karismaattinen johtamiskulttuuri voi tulla vahvuudeksi, jos henkilökultti 

vältetään (Kotter 1990) ja fokus on koko johdon vahvistaminen (mm. Hofstede 1984). 

Sama organisaatio ja johtamismalli ei sovi jokaiseen ulkoiseen ja/tai sisäiseen toimin-

taympäristöön. Lindsröm (1994) esitti organisaation rakenteen ja toiminnan vaihtoeh-

toina mekaanisen konemallin, systeemisen eliömallin ja symboleihin perustuvan kult-

tuurimallin. Sisäiset ja ulkoiset toimintaympäristöt voidaan jakaa kansallisiin ja kan-

sainvälisiin sekä edelleen mekanistisiin, orgaanisiin ja dynaamisiin.  
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Kuvio 17. Pk-yrityksen organisaation muutosulottuvuudet kansainvälistymisessä  
 

Dynaamisessa verkostomallissa organisaation pitää vahvistaa entistä enemmän tieto-

pääomaa (Ståhle ja Grönroos 1999). Tietointensiivisessä yrityksessä mekaaninen ympä-

ristö edustaa pysyvyyttä ja hallittua laatua (Suurla 2000).  

Orgaaninen ympäristö edustaa itseohjautuvaa kehitystä ja dynaamista uudistumiskykyä 

ja innovatiivisuutta. Sisäinen kansallinen toimintaympäristö kohtaa kansainvälistymi-

sessä ulkoiset, kansalliset ja kansainväliset toimintaympäristöt tarjonta ja kysyntämark-

kinoilla. Kilpailun ja kokemuksen rooli korostuu (Nordström ym. 1993). Dynaaminen 

toimintaympäristö globaalina sisältää mahdollisuuksia, joita yritys ei toteuta yksin. 

Sisäinen orgaaninen ja dynaaminen ulkoinen toimintaympäristö toteutuvat samanai-

kaisesti kansainvälistymisessä sisäisen orgaanin toimintaympäristön kohdatessa radi-

kaalien innovaatioiden tulvan seurauksena dynaamisen toimintaympäristön piirteitä. 

Löydetäänkö (-tääkö kansainvälistyvä pk-yritys) uusia viitteitä monikansallisten, glo-

baalien tai/ja kansainvälisten yritysten näkökulmasta (Prahalad ja Hamel 1994)?  

  

 

Pk-yrityksen organi-
saation 

muutosulottuvuudet 

organisaatio 
ulottuvuus 

asema/ympäristö 
ulottuvuus 

koko 
 organisaation 
uudistaminen 

organisaation 
osauudistus 

muutos, seuraus 
ulkoisesta 

varauma 
muutokseen 

edellytys lansain- 
välistymiselle 

 

optio(t) kan-
sain- 

välistymiselle 

kansain- 
välisty-
minen 

optio 
kansain- 
välisty-
miseen 

vähittäiset 
muutokset 

optio(t) suurem- 
paan muutokseen 

optio(t) kansain- 
välistymiseen 

option  
(-den) 

toteutus 

kansainvä- 
listyminen 

ei kansain-
vä- 

listyminen 

option 
 (-den) 
toteutus 

option (-den) 
purku 

kansainvä- 
listyminen 

ei kansainvä- 
listyminen 

lisäuudistukset 
kansainvälisty- 

miseen 
- optio hyödynt. 
- muu hyödynt 

kansain- 
välisty- 
minen 

ei kansain- 
välisty- 
minen 
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Taulukko 16. Organisaatiotyypit 
 
AVOIN ORGANI-
SAATIO HOFSTEDE 
1993 NONAKA 1994 

SULJETTUORGANISAATIO 
HOFSTEDE 1993, NONAKA 
1994 

JATKUVASTI UUDISTUVA ORGANI-
SAATIO 
LEONARD-BARTON 1995 

aktiivinen viestintä-
käytös ja – ilmasto 

vähän muutoksia, perinteet ja 
turvallisuus korostuvat 

into tietoon: organisaatiossa into joka toi-
minnon tietosisältöön, johto rohkaisee tie-
don omaksumista 

kehittyvä, koko ajan 
muuttuva ja joustava 
muutosvalmius 

tieto keskittyy eri osa-alueille halu olla tiedossa edellä: teknologian kehi-
tyksessä muita edellä 

tukee taloudellista 
tuloksellisuutta 

organisaation rajat ylittävä tie-
donvaihto vähäistä 

tietotarjonnan kytkeminen: toisiaan täyden-
täviä kykyjä etsitään, kytketään toisiinsa ja 
johdetaan 

  toimintojen toistuvuus: kaikilla toiminnoilla 
toistuva luonne 

  metatason oppiminen: johto joka kehittää 
ydinkyvykkyydet, etsii organisaation meta-
rutiineja, jotka johtavat yrityksen tulevai-
suuteen 

  kuuntelevat ja oppivat johtajat: johto voi 
olla este tiedon luonnille, tuomiselle; joh-
dolla tärkeä rooli ydinkyvykkyyksien ra-
kentamisessa ja ylläpidossa 

 

Osaamisen ja tiedon siirtokyky kohdemaiden eri yksiköistä/yksilöistä on välttämättö-

myys. Yrityksen kohtaamat radikaalit liiketoimintaympäristömuutokset loivat paineet 

monikansallisen organisaatiomallin uudistamiseen (Bartlett ja Ghoshal 1993). 

Transnational yritykset kohtaavat globalisaation ja lokalisaation vaatimukset. Niiden 

omistajayrittäjä on hallitseva toimija ja kansainvälistymisen fokus on pk-yritys. Johto ja 

organisaatio omaksuvat transnationalajattelun (Bartlett ja Ghoshal 1987, 1989, 1993) tai 

sen piirteitä. Kolmen mallin strategiset kyvykkyydet yhdistetään (kuvio 18). Monikan-

sallinen yhtiö on hajautettu, globaali keskitetty ja kansainvälinen näiden väliltä. Trans-

nationalyritys valikoi keskityksen ja hajautuksen ts. integroidun verkoston, joka mah-

dollistaa strategisten tavoitteiden, tehokkuuden, vaikuttavuuden ja innovoinnin samanai-

kaisen saavuttamisen. Monikansallinen verkosto (Bartlett ja Ghoshal 1989) viittaa eri 

yksiköihin ja niiden, organisaatio ja yksilöt, välisiin suhteisiin (kuvio 18). Transnational 

etsii tasapainoa globaalin integroinnin ja lokaalin reagoinnin väliltä. Liiketoiminnot 

johdetaan kansallisten kulttuurien, toimialarakenteiden ja kilpailuasemien mukaan. Si-

säinen erilaistaminen vaatii erilaista johtamismentaliteettia (Alarik 2000).  Transna-

tional johtajat tunnistavat avainkyvykkyydet maailman laajuinen oppiminen, uusien 

trendien havainnointi/ennakointi, niihin vastaaminen proaktiivisesti ja innovaatioiden 

levitys  yritykseen (kuvio 19). Siksi johdon täytyy (Alarik 2000) tasapainottaa ja legiti-

misoida monet näkökulmat ja kyvykkyydet. 
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Kuvio 18. Transnational ajattelua hyödyntävä kansainvälistyvä pk-yritys  
 

Keskijohto luo ja ylläpitää organisaation luottamuksen uudistamisessa. Omistajayrittäjä 

kuvaa ja sisäistää yrityksen tarkoituksen. Arvojen ja normien viestintä tukee etulinjaa 

vahvistamaan ja hyödyntämään operatiivisia ja henkilökohtaisia verkostoja (kuvio 19). 

Transformationalinen ja karismaattinen johtaminen liittyvät asenne- ja oletusmuutoksiin 

(kulttuurissa) ja sitoutumiseen organisaation tavoitteisiin. Muutosjohtaminen sisältää 

karisman, yksilöllisen huomioinnin ja älyllisen stimuloinnin. Yhteistyö alkaa jonkun tai 

joidenkin näkemyksestä tai visiosta. Visionäärisiä, karismaattisia henkilöitä ja johtajia 

tarvitaan erityisesti yhteistyön alussa (Nilsson ja Nilsson 1992, Hakanen 1997).  

 

 
Kuvio 19. Johdon keskeiset tehtävät ja pk-yrityksen osien kyvykkyydet, transnational- piirteitä 
omaavassa pk-yrityksessä  
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Organisaation johtaminen ei voi riippua yhdestä ihmisestä kuten karismaattisessa joh-

tamisessa (Kotter 1990). 

Suhdejohtajuutta tarvitaan resurssien hankinnan, verkostojen vahvistamisen, rajapinta-

johtamisen (Balioga ja Hunt 1988) sisältämään hybridiorganisaatioiden johtamiseen. 

Johtajuudessa voidaan tarkastella myös virtuaaliorganisaatioiden ja-liittoumien sekä 

laajennetun organisaation hyödyntämistä. 

 

3.1.5. Yhteenveto 

 

Kasvustrategia korostaa omistajayrittäjän ja johdon merkitystä (kuvio 4). Johdon 

(kuvio 4) analysointi ja kehittämisohjelma optioineen on optio. 

Yrityksen ja johdon kasvua tukevia tekijöitä pitää vahvistaa (Churchill ja Lewis 1983) 

mm eriasteisilla ja hierarkisesti eritasoisilla optioilla. Kasvua estävät ja/tai rajoittavat 

tekijät eliminoi ja/tai rajaa johto. Kansainvälisen kasvun elinkaaren mahdollistaa pro-

aktiivinen (Miller ja Friesen 1982), innovatiivinen strategia (kuviot 5 ja 10). Toteutus 

edellyttää hallintaa ja strategista johtajuutta (kuvio 11; taulukko 11). Proaktiivisuus 

(kuvio 10) määrittää omistajayrittäjän piirteillä johdon vahvistamisen (liite 7/omista-

jayrittäjätyypit). Proaktiivisuuden voimistaminen mahdollistaa strategisen ajattelun 

vahvistamisen oppimalla.  Omistajayrittäjän visioon, arvoihin ja yrityskulttuuriin 

samaistuminen voi merkitä monikulttuurisen organisaation tietoista kehittämistä 

(Kauppinen 2006). 

Uusien mahdollisuuksia ja vaatimuksia tarkastellaan proaktiivisesti teemalla ”mitä kan-

sainvälisyys pk-yritykselle/-ltä sen eri funktioissa tarjoaa ja edellyttää” (kuvio 20). En-

simmäisen perusoletuksen mukaan globaali kilpailu ja kasvava osaamis-ja tietotarve 

vaativat lisää eriasteisia ja hierarkisesti eritasoisia liittoumia. Yrityksen pitää itse johtaa 

tätä verkostoa osaamis- ja tietopääoman dynaamiseksi vahvistamiseksi (taulukko 22).  

 
Eriasteisten optioiden realisointi tarjoaa perinteiseen kansainvälistymiseen uusia näkö-

aloja (kuvio 15 ja 16).  Optioiden hyödyntäminen tukee toista ja neljättä perusoletusta. 

Kansainvälistymisportfolio (kuvio 20) mahdollistaa strategisten kyvykkyyksien tar-

peiden yhdistämisen optioihin (taulukko 12/ Trigeorgis 1996). Tämä luo osaamis- ja  

tietopääoman vahvistamiseen, organisaation oppimiseen ja strategiseen ajatteluun  

holistisuuden (kuvio 13). Kolmas perusoletus saa tuen.  

Optiot liittyvät ydinorganisaation muuntamiseen ja strategisen verkoston (kuvio 20) 

tai/ja laajennetun organisaation rakentaminen. 
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Kuvio 20. Kansainvälistymisosaaminen ja kasvustrategian keskeiset tekijät pk-yrityksen kansain-
välisessä kasvussa  
 

Optiot tarjoavat dynaamisia mahdollisuuksia transnational ajattelulle. Johtoa vahviste-

taan proaktiivisesti mm. organisaation muuntamisella, optioiden organisoinnilla ja pur-

kamisella. Organisaation rakenteellinen ja henkilöstön muuntaminen heterogeenisem-

maksi johtaa yrityskulttuuri- ja arvokeskusteluun. Omistajayrittäjän vahva vaikutus säi-

lyy ydinorganisaatiossa (kuvio 20). 

 
Seuraavan pääkappaleen 3.2. pääfokus on osaamisen johtamisen rooli pk-yrityksen kan-

sainvälisessä kasvussa. Kappaleessa 3.1. on luotu pohjaa tälle. Pk-yrityksen kasvun pe-

rusteet, sen johdon ja erityisesti perheyrittäjyyden näkökulmasta, on tuotu esille sekä 

osaamis-ja tietostrategian vahvistamista innovaationäkökulmasta. Tätä tukee ja osaltaan 

myös ohjaa ja mahdollistaa arvo- ja kulttuurinäkökulma. Toisaalta se haastaa kulttuuri-

etäisyyden organisaation sisäisestäkin näkökulmasta. Lisäksi fokuksessa on absorption 

ja organisaation muistin vahvistaminen osaamisen johtamisen vaatimaksi. 

 
Organisaation oppimien liittyy kansainvälistymisstrategian toteutusresurssien vahvista-

miseen samoin kuin organisaation muuntamiseen. Johdon, kokonaisuutena, rooli kan-

sainvälistymisen eri vaiheissa ja osaamis- ja tietopääoman vahvistamisessa saa myös 

perustaa arvoista ja kulttuurista sekä kulttuurietäisyydestä. Tämä kokonaisuus sekä tar-

vitsee että mahdollistaa yrityksen organisaation muistin vahvistamisen osaamisen tuek-

si.  
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3.2. Osaamisen johtamisen rooli pk-yrityksen kansainvälisessä kasvussa 

 
3.2.1. Pk-yrityksen osaamis- ja tietostrategia 

 

Johdon pitää varmistaa pk-yrityksen osaaminen kansainvälistymisen edellyttämälle ta-

solle. Kansainvälisesti toimivat pk-yritykset pitävät tärkeimpinä osaamisen kehittämis-

kohteina markkinatuntemuksen ja markkinointiosaamisen kehittämistä, kansainvälisen 

liiketoimintastrategian luomista tai kehittämistä sekä kansainvälisen toiminnan johta-

mista (Kailaranta 1998). Osaamis- ja tietostrategian fokus on osaamis-ja tietopääoman 

vahvistaminen liiketoimintastrategian vaatimaksi. Osaamis- ja tietostrategia seuraa lii-

ketoimintastrategiaa ja teknologiastrategia seuraa näitä (Jones 2000). Osaamis- ja tieto-

strategioiden pitää edeltää liiketoimintastrategiaa. Ne laaditaan ja toteutetaan vuorovai-

kutteisena dynaamisena prosessina. Osaamisstrategia perustuu tietopääomaan ja dynaa-

misiin kyvykkyyksiin ja yritys identifioi niiden swotin. Strateginen osaamisen johtami-

nen ohjaa osaamisaukon tai tietoylijäämän johtamista. 

 

Taulukko 17. Liiketoiminta-ja osaamisstrategian ohjaajat (Jones 2000) 
 

KASVU JA ARVO OPERATIIVINEN VAIKUTTAVUUS ASIAKASMUKAISUUS 
osaamisstrategian hyödyntäminen osaamisstrategian hyödyntäminen. osaamisstrategian hyödyntäminen. 
tuoteinnovaatio 
tiedon luominen 
osaamispääoma 

prosessi innovaatio 
tiedon jakaminen 
oppimiskulttuurin kehittäminen 

tuoteinnovaatio 
asiakastiedon integrointi 
bränditiedon integrointi 

tuotemyynti aikamarkkinoille 
jakeluverkostot 
hinnoittelustrategia 
patentti ja tuote 

prosessi suunnittelu 
tarjontaketjun johtaminen 
seuranta ja rahoitus 

asiakkaan säilyttäminen 
asiakkaan tuotetarpeet 
tulojen kasvu 
kumppanuus / liittoumat 

liiketoimintastrategian ilmaisema liiketoimintastrategian ilmaisema liiketoimintastrategian ilmaisema 
 

Osaamisstrategia ilmaisee mikä osaaminen on strategista ja miksi (Zack 2000, 1999). 

Strateginen osaamisen johtaminen ohjaa ja määrittää tiedon johtamisen prosessit ja inf-

rastruktuurin. 

Johdon pitää erottaa strateginen ja operatiivinen (ja/tai taktinen) osaamisen johtaminen. 

Alarivi (taulukko 17) kuvaa liiketoimintastrategian ilmaisemaa ja ylärivi osaamisstrate-

gian hyödyntämistä kasvussa, arvoissa, yrityksen operatiivisessa toiminnassa ja asiakas-

mukaisuudessa.  Ohjaajat ilmenevät ja hyödynnetään kansainvälistymisessä. 

 
Osaamisstrategia vahvistetaan nelivaiheisesti; liiketoimintastrategian kehittäminen, o-

saamisen arviointi, osaamisstrategian luominen ja osaamisen polkuriippuvuus (Zack 

1999, Jones 2000). Kansainvälinen kasvu määrittää kansainvälistymisportfolion optiot 
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ja reaalioptiot. Holistinen näkökulma korostaa kansainvälistymisen sisältävän  sekä yk-

si- (sisään/ ulospäin) että kaksisuuntaisen (sisään- ja ulospäin), ja yhteistyöprosessin  

yhteistyötyypit  (sisään- ja ulospäin yhtä aikaa; kuvio 2). Kansainvälistymisstrategia 

vaatii tietopääoman vahvistamista, oppimista ja osaamiseksi muuntamista (Autio ym. 

2000). Fokusoidulla osaamispääomalla on rooli kansainvälistymis-ja kansainvälisyys-

osaamisen arvon luomisessa ja hyödyntämisessä. Kansainvälistymisportfolio edellyttää 

osaamispääoman vahvistamista (kuvio 15). Osaamis- ja tietoanalyysi tarjoaa kehyksen 

osaamis- ja tietostrategian aggressiivisuusasteelle strategisen osaamis- ja tietoaukon 

sulkemiseen. Osaamisperusteisella swotilla kartoitetaan tietoresurssit ja kyvykkyydet 

(mm. johtamiskyvykkyydet) vs. strategiset mahdollisuudet ja uhat, jotta ymmärretään 

vahvuudet ja heikkoudet kyseisistä näkökulmista.  

 
Arvioitaessa resurssit suhteessa kansainvälisyyteen ja yhdistämällä ne kansainvälisen 

kasvun motivaatioon löydetään kansainvälisen kasvun yrityksen kehityspolku.  Dynaa-

misten kyvykkyyksien sidos strategiaan osoittaa ydintuotteiden tai/ja palveluiden tieto-

perusteisuuden. Identifioitu osaaminen paljastaa strategisen osaamisaukon (Zack 1999). 

Strategisesti osaavammalla ja oppimiskykyisemmällä yrityksellä on mahdollisuus domi-

noivaan kilpailuasemaan (Zack 1999) . Miten paljon, nopeasti ja tehokkaasti yrityksen 

pitää oppia toteuttaakseen strategiansa ja vahvistaakseen osaamisasemaansa on fokus. 

Organisaation muutoskyky riippuu sen kyvystä dynaamisesti ja proaktiivisesti sopeut-

taa osaaminen tilanteisiin ja oppia kollektiivisesti (Jones 2000). Kollektiivinen- ja yksi-

löoppiminen tukevat toisiaan.  

 
Taulukko 18.  Osaamisstrategian tiedon johtamisdimensiot osaamisaukkoanalyysissa 
(Jones 2000) ja tiedon lajit (Zack 1999)     
 

DIMENSIO DIMENSION  
MERKITYSSISÄLTÖ 

TIEDON  
LAJIT 

TIEDON  
MÄÄRITYSSISÄLTÖ 

infrastruktuuri 
ja yhteistyö-
teknologia 

vaikuttaa kykyyn jakaa tietoa ja 
kommunikoida ja tukea johdon ja 
konsulttien osallistumista  

ydintieto minimi laajuus ja tietotaso, 
joka tarvitaan juuri nyt, edus-
taa toimialan perustietoa 

osaamisre-
surssit 

sisältävät kyvykkyydet sekä jäsenty-
neen ja ei-jäsentyneen informaation 

edistynyt tieto mahdollistaa yrityksen kilpai-
lu- ja elinkyvyn,  spesifi tie-
tosisältö vaihtelee mahdollis-
taen tiedon differoinnin 

organisaation 
käytännöt 

sisältävät työrutiinit, standardoidut 
palveluiden toimitusprosessit ja 
muun ammatillisten palveluiden 
johtamiselle välttämättömän 

innovatiivinen 
tieto 

mahdollistaa yrityksen joh-
tamaan toimialaansa ja erot-
tautumaan kilpailijoista, 
innovatiivinen tieto mahdol-
listaa yrityksen vaihtaa sään-
töjä itse 

kulttuuri ja 
oppiminen 

arvioi organisaation ympäristöä 
vastakohtana spesifeille prosesseille 
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Ulkoisten ja sisäisten olosuhteiden muuttuessa strateginen kehys sopeutuu. Sisäisillä 

toimintaympäristöillä (Ståhle ym. 2000) on omat vaatimukset kansainvälistymisen 

osaamis- ja tietostrategialle. 

Organisaation tasojen sisäiset toimintaympäristöt reagoivat erilailla kansainvälistymi-

seen. Ylimmän tason prioriteettina korostuu toiminnan oppiminen ja keskitasolla välit-

täjä. Aukkoanalyysin arvodimensiot ilmaisevat (taulukko 18) ydintekijöitä. Johtavan 

osaamisen määritys vaatii strategisen fokuksen. Strategian tukiaste ja sen laatu suhtees-

sa kilpailijoiden vastaavaan ilmaisevat yrityksen osaamisasemaa. Johto määrittää (Zack 

1999) strategian vaatiman osaamisen ja tämä edellyttää mm fokus funktion/-oiden  

kilpailija-analyyseja, kansainvälisten kysyntä- ja tarjontamarkkinoiden analyysia. Kan-

sainvälistymisen prosessiteorian mukaan ulkomailla organisoitu tieto on aineellisen ja 

aineettoman sitoutumisen avainsäätelijä ulkomaan markkinoilla (Barkema ja Vermeulen 

1998, Hadjikhani 1997, McDougall ym. 1994). Tieto  luokitellaan uniikiksi yhteydel-

lään. Strateginen tieto tai sen osa luokitellaan sen kilpailuasematuella (taulukko 18) ja 

sijoitetaan strategiseen osaamiskartoitukseen (taulukko 18). Yritys identifioi tarvitse-

mansa ydin, edistyneen ja innovatiivisen tiedon strategiansa toteuttamiseen ja vertaa sitä 

samoin luokiteltuun olevaan tietoonsa (taulukko 18). Tämä ilmaisee kansainvälistymis- 

portfolion heikkous- ja vahvuusalueet (kuvio 21; kuvio 13). Samalla luokituksella iden-

tifioidaan ulkoiset osaamisaukot – tietoperusteiset mahdollisuudet ja uhat (Zack 1999).  

Kartoituksen jälkeen tehdään aukkoanalyysi. Osaamisaukon pitää olla johdettu ja oi-

kaistu strategisen aukon kanssa. Prosessi on samanaikainen strategian ja osaamisen  

tarkistus (kuvio 22). 

 

 
 
Kuvio 21. Tiedon luokitus kansainvälistymisosaamisen suhteen  
 

 

Mitä suurempi nykyisen ja tulevan osaamisaukon koko tai vaihtelu sitä aggressiivisempi 

osaamisstrategia (kuvio 22). Jos aiottua tai vaadittua kansainvälistymisstrategiaa ei 

kyetä toteuttamaan sitä täytyy muuntaa tai hankkia lisäkyvykkyydet (kuvio 22). Organi-
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saation kyky oppia, kumuloida osaaminen ja käyttää uudelleen antaa strategisen edun 

(Zack 1999). Oppimissykli voidaan vahvistaa kahdella strategia- ja kilpailudimensiolla 

arvioimalla vaadittujen kyvykkyyksien  kehittämisen nopeus ja syvyys. Osaamisstrate-

gian kehys, oleva vs. strategian vaatima, kuvataan kahdella aggressiivisuusdimensiolla. 

Aste, jolle organisaation tarpeet lisäävät osaamisen erityisalueella vs. mahdollisuus, 

jolla alihyödynnetty osaaminen ts. laajuus, millä yritys on tiedon luoja vs. käyttäjä. Toi-

nen osoittaa, ovatko tiedon primaarilähteet sisäisiä vai ulkoisia. Kehys hankkii positiivi-

sen osaamisaukon ts. osaamista ei hyödynnetä täysin. 

Jos yritys on strategiansa toteutuksen vaatimaa osaamistasoa alemmalla tasolla (kuvio 

23) sen pitää käyttää tiedon prosessoinnin korkea tasoa sisäisen osaamisaukon sulkemi-

seksi. Jos kilpailijat operoivat yritystä korkeammalla osaamistasolla, tarvitaan tiedon 

prosessoinnin korkeaa tasoa ulkopuolisen kilpailun osaamisaukon sulkemiseksi. 

Jos osaaminen toimialalla muuttuu yritys tarvitsee uutta tietoa säilyttääkseen osaamis-

tasonsa (kuvio 23). Jos osaaminen ylittää kilpailuaseman vaatimukset, voidaan hyödyn-

tää tätä tietoa ts. tiedon hyväksikäyttäjä. Pk-yrityksellä pitää olla riittävän vahva osaa-

misen johtamiskyky. Osaamisen vahvistamisessa tutkiminen  ja  hyödyntäminen eivät 

ole poissulkevia. Kehitetään yhtä tietoaluetta toista hyödyntäen. Kansainvälistymisport-

foliota toteutetaan samalla kun kasvustrategiaa kotimaassa.  

 

 

 
Kuvio 22. Osaamisaukon sulkeminen  
 

Vain toisten tiedon hyödyntäminen ei turvaa yrityksen menestystä pitkällä tähtäimellä 

(kuvio 23). Tutkiminen ja hyödyntäminen tapahtuvat eri osissa ajallisesti, kulttuurisesti 

ja organisatorisesti. Tarvitaan sisäistä tiedonsiirtoa, kommunikaatio- ja tietojärjestelmiä 

(taulukko 42) ja organisaation muistia (kuvio 23).  



 81  

Osaamisstrategia voidaan kuvata yrityksessä tai sen ulkopuolella olevilla primaaritieto-

lähteillä. Provinsiaalit hankkivat enemmistön tiedosta sisäisesti ja kosmopoliitit ulkoi-

sesti. Kansainvälistyjän piirteisiin liittyy kosmopoliittisuus. Sen osaamisen ydin lienee 

provinsiaalisuudessa kehitetty tieto uniikkina, spesifinä ja hiljaisena erikoisen arvok-

kaana. Ulkopuolisen tiedon yhdistäminen uniikkiin sisäiseen voi synnyttää uniikkeja 

oivalluksia. Ulospäin suuntautuneet orgaanisaatiot luovat potentiaalia asiakasdialogis-

sa. Sisäiseen tietoon suuntautuneilla yrityksillä on konservatiivisempia  osaamisstrate-

gioita, sitoutumattomilla innovaattoreilla aggressivisempia. Tiedon hyödyntäminen vs. 

tutkimuksen yhdistäminen paikallisiin vs. kosmopoliittisiin tietolähteisiin tarjoaa osaa-

misstrategialle kompleksisemman piirteen.  Aggressiivisen ja konservatiivisen strategi-

an vertailu vaatii toimialan tietovirran tarkastelua. Aggressiivisen osaamisstrategian 

yritykset hyväksyvät jatkuvan oppimisen osaamisedun (Zack 2000). Pk-yrityksen ag-

gressiivinen osaamisstrategia mahdollistaa kilpailuedun vahvistamisen ja kansainvälis-

tymisstrategian toteutuksen. Paras oppimiskyky ja vahvin absorptio antavat hyödyn. 

Aggressiiviset yritykset etsivät uutta tietoa olevan tietonsa vanhentamiseksi. Vahva joh-

tamispääoma ilmenee hankittaessa ja kehitettäessä uskollinen ja sitoutunut työvoima ja 

tuettaessa sitä oppimis-, sitoutumis- ja yhteistyökulttuurilla. Hiljainen tieto luo kilpaili-

joita nopeamman oppimisen sekä luovemmat, arvokkaammat oivallukset. Ultra aggres-

siiviset siirtävät proaktiivisesti tietoa ulos kiihdyttäen oppimissykliä. Oppimisen ja kas-

vun strategia jaetaan strategiseen osaamiseen, teknologiaan ja toimintailmapiiriin 

(Kaplan ym. 2002). 

 

 
 
Kuvio 23. Osaamisalueet pk-yrityksen kansainvälisyysosaamisen ja-tiedonportfoliossa  
 

Strateginen tiedon johtaminen määrittää, muodostaa ja ohjaa prosessit ja infrastruktuu-

rin (organisatorinen ja teknologinen) muuttamaan tietostrategialla syntyvän tietämyksen 
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(Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2001) personointi-näkökulmasta (Ståhle ym. 1999). 

Johdon pitää fokusoida organisaation motivointi. 

Viitala (2002, 2005) esittää osaamisen johtamisen neljä ulottuvuutta. Vastaavasti mää-

ritetään osaamispääoman ulottuvuudet (Sokura 2004). Tiedon johtaminen on strateginen 

väline organisaation holistiseksi parannusohjelmaksi (esim. Kalseth 2001).  

Strategisen johtamisen käytännöt heijastavat yrityksen strategisen ajattelun koulukuntaa 

(Viitanen 1994) ts strategisen suunnittelun malli, visioita korostava malli sekä strategi-

sen oppimisen malli. Vision rakentaminen on johdon tärkeimpiä tehtäviä strategisessa 

suunnittelussa. Visio yhdistää ja motivoi olevan ja rekrytoitavan henkilöstön sekä laa-

jennetun organisaation (Arvonen 1991). Strategisen ajattelun kehittäminen on koko or-

ganisaation oppimistehtävä. Oppiminen ja innovaatiot liittyvät kansainvälistymiseen 

(Reid 1981, Rogers 1995). Siinä johto viestii vision yhteiseksi koko organisaatiolle sekä 

huolehtii strategisen ajattelun organisaation oppimiseen (Bennis ja Nanus 1986).  Tie-

don johtamisen strategioissa kodifiointi painottaa informaatiojärjestelmiä ja personoin-

nin dynamiikkaa (Hansen ym. 1999). Kodifiointi tukee erityisesti ennakoitua ja hallittua 

mekanistista ympäristöä. Personointi fokusoi yhteistyön synnyttämisen, rohkaisemisen 

ja vahvistamisen. Personointi perustuu organisaation oppimisessa yksilö-/ryhmätasolla 

ihmisten verkostoihin, tiedon virtaukseen, jatkuvaan dialogiin (Ståhle ym. 1999). Per-

sonointi on kansainvälistymisen ensisijainen ja kodifiointi tukeva strategia.  

 

Pk-yrityksen kehittämis-/kehittymisnäkökulmasta johtamishankkeet voidaan luokitella 

(Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2001); 

- keskitytään tietyn tiedon tai osaamisen siirtoon yli yksikkö/organisaatiorajojen 

- tiedonkulkua ja tietämyksen kehittymistä tukevilla rakenteilla ja käytännöillä 

- tehostetaan uudelleen organisoinnilla uuden tiedon syntyä 

Ensimmäisessä kansainvälistymistieto (mm. Eriksson ym. 1997) siirretään organisaati-

oon ja organisaatiossa. Toiseen sisältyvät extranetit ja omat IC-järjestelmät mm. orga-

nisaation sisäiset verkko-oppimisjärjestelmät ( Kauppinen 2004), kolmanteen strategiset 

t&k liittoumat sekä ulkoisen tiedon siirto spesifin hiljaisen tiedon yhteyteen. Organi-

saation oppimishankkeet tulkitaan neljänneksi alalajiksi. Kansainvälisen kasvun elin-

kaarella kansainvälisten tarjoamien (Luostarinen 1979, tarjoamaryhmät) hyödyntäminen 

omissa tarjoamissa edellyttää vahvaa osaamisen ja tiedon johtamista (mm. Viitala 

2002). 
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Seuraavassa kappaleessa käsitellään organisaation absorption ja muistin vahvistaminen 

kansainvälistymisstrategian edellyttämän osaamisen osaamis- ja tietostrategian vaati-

muksia vastaavaksi. 

 

3.2.2. Absorption ja muistin vahvistaminen 

 

Spesifin aineettoman varallisuuden vahvistaminen on kansainvälistymisen ja kansainvä-

lisen toiminnan fokus johdolle. Jokaisen liiketoimintayksikön pitää vahvistaa ydinky-

vykkyyksien tietoperustaa (Hall 1993). Absorption vahvistaminen kumuloi myöhem-

min mahdollistavaa kapasiteettia. Absorptio vaatii sitä tiedon yhtäläistämiseen (oppi-

miskyky) ja uuden luomiseen (ongelman ratkaisutaidot). Sosiaalinen pääoma korostaa 

ihmissuhteiden arvoa yrityksissä, ulkopuolella ja välillä (Nielsen K. 2000). Itsekeskei-

nen (egocentric) sosiaalinen pääoma nähdään yksilön suhteiden arvona toisten yksilöi-

den kanssa asioiden tekemisessä yrityksessä. Yhteisökeskeinen (sociocentric) sosiaali-

nen pääoma on enemmän yksilöiden aseman lisäarvo yrityksen rakenteessa kuin henki-

lösuhteissa (McElroy 2001). Tietopääoman näkökulmasta rekrytointi muodostuu sosiaa-

lisen- ja tietopääoman yhdistelmästä. Tämä johdon pitää oivaltaa.  

Jokaisessa yrityksessä on kolmenlaisia tieto-  ja toimintaympäristöjä; mekaanisia, or-

gaanisia ja/tai dynaamisia (kuvio 24). Uudistumis- ts. kansainvälistymiskykyinen yritys 

tarvitsee näitä strategian edellyttämässä suhteessa (taulukko 19). 

 

Taulukko 19. Yrityksen tieto- ja toimintaympäristöt (Ståhle ym. 2000) 
 
MEKAANINEN YMPÄRISTÖ ORGAANINEN YMPÄRISTÖ DYNAAMINEN YMPÄRISTÖ 
-kilpailuetu syntyy automatisoin-
nilla ja mittakaavaedulla 
-uudistumiskyky ylläpitävä voi-
ma 
- tarvitaan myös osaamisintensii-
visessä toiminnassa 
-idean tunnistaminen innovaati-
oksi vaatii mekanistisia organi-
saatiomuotoja 

-räätälöidyt asiakaskonseptit 
-toimintojen jatkuva sopeutta-
minen markkinoiden muutok-
seen 
-joustavat prosessit, projektit, 
itseohjautuvat tiimit sekä val-
tuuttava ja osallistuvat johtamis-
käytännöt 
- aina avoin systeemi, ylläpitää 
itseään jatkuvien informaatiovir-
tojen ja palautesysteemien avul-
la 

-perustuu verkottumiseen, radi-
kaaliin jatkuvaan uudistumiseen 
-luottamukselliset kumppanuudet 
-dynaaminen organisaatiomuoto 
mahdollistaa toimintaympäristön 
joustavan huomioon ottamisen 
- asiantuntijoilla suuri kommuni-
kointivapaus, tietotulvan käsitte-
lyn osaaminen, korkeatasoiset 
sosiaaliset- ja tekniset valmiudet  

 

Jokainen sisäinen toimintaympäristö tarjoaa ja edellyttää osaamis-ja tietopääoman vah-

vistamisessa eriasteisia ja hierarkisesti eritasoisia horisontaalisia, vertikaalisia ja toimi-

alarajat ylittäviä ja toisaalta operatiivisia, taktisia ja strategisia liittoumia (Ståhle ym. 
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2000; kuvio 24). Niitä edellyttävät sisäiset tieto- ja kommunikaatiojärjestelmät sekä 

ulkopuolelle ulottuvat järjestelmät (taulukko 19). 

Johdon tulee huolehtia organisaation muistin vahvistamisesta. Muisti on tietopääoman 

vahvistamisen näkökulmasta keskeinen. ICT tukee organisaation muistia, auttaa analyy-

sissa ja päätöksenteossa. Muististrategia edellyttää sen organisointia tiedon tarvepaikalle 

(Croasdell 1997) intranetilla. Organisaation muistikäsite sisältää työn, työntekijöiden ja 

työpaikan tekniset, funktionaaliset ja sosiaaliset tekijät (Durstewitz 1994). Johto hyö-

dyntää yrityksen teknologiset ja tuotantotaidot ydinkyvykkyyksissä (kuvio 25), jotka 

vahvistavat liiketoimintoja sopeutumaan ja hyödyntämään  muuttuviin/muuttuvia olo-

suhteisiin/olosuhteita (Prahalad ja Hamel 1990). 

 

 
 
Kuvio 24. Pk-yrityksen sisäiset toimintaympäristöt, niiden yhteys eriasteisiin ja tasoisiin liittoumiin, 
IC-järjestelmiin ja tietopääoma (Ståhle ym. 2000, mukaillen) 
 

Organisaation muistin varaston osat ovat yksilöt, kulttuuri, muuntamiset, rakenne ja 

ekologia (kuvio 25). Muisti voidaan määritellä kapeasti fokusoiden jaetuksi mentalmal-

liksi. Nämä mallit ovat sekoitus vahvaa ja löyhää, explicit ja implicit, tietoa (Spender 

1994), joista löyhä elementti on suurempi (Kim 1993). 

Segelod (1996) korosti kolmea varastotyyppiä,  projektiorganisaation käytännön koke-

muksia, pitkäkestoisen toiminnan kokemuksia ja yksilöiden kokemuksia samanlaisissa 

toiminnoissa (kuvio 25). Organisaation yhteinen tietoisuus muodostaa osan organisaa-

tion muistista (Ståhle ym. 2000).  Pk-yrityksen muistin laajentuminen mahdollistuu ole-

van organisaation uudenoppimisella ja organisaation laajentumisella, rekrytoinnilla, 

hankinnalla, markkinalla jne.  

Organisaation muisti tallentuu yksilöihin, heidän suhteisiinsa, tietokantoihin, prosessei-

hin ja palveluihin (taulukko 20). Kansainvälistymiseen kasvun perustavan pk-yrityksen 

laajentuva organisaatio (taulukko 20) voidaan sisällyttää muistin vahvistamiseen. 
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Taulukko 20. Organisaation muistin ominaispiirteet, ennakkoehdot ja seuraukset (Mä-

kinen 2003) 

OMINAISPIIRTEET ENNAKKOEHDOT SEURAUKSET 
yksilökeskeinen tiedon käytettävyys tiedon hallinnan edistäminen 
tietämykseen perustuva tiedon haettavuus tiedon hallinnan tukeminen 
kollektiivinen ylläpidettävyys historian tallentuminen 
eksplisiittinen tietojärjestelmä toimintaprosessien tukeminen 
konkreettinen tiedon organisointi yhteistyön tukeminen 
abstrakti käyttäjäkeskeisyys muutoksiin varautuminen 
organisatorinen viestintä liiketoiminnan edistäminen 
päätöksentekoa tukeva oppiminen päätöksenteon helpottaminen 
tallenne yhteistyö  
prosessuaalinen   
kilpailukykyä tukeva   

 

Yksilöiden eksplisiittinen ja implisiittinen tieto ovat organisaatiossa elintärkeitä. Yksi-

lön olevaa tietoa, ei hänen kykyjään ja valmiuttaan oppia uutta, arvostetaan (Cross ja 

Baird 2000). Mäkisen (taulukko 20) esitys tukee osaamis- ja tietopääoman vahvistamis-

ta organisaation oppimisella yksilö- ja ryhmätasolla. Muistin yksilökeskeisyys, kollek-

tiivisuus ja kilpailukyvyn tuki yhdistettynä mm viestintään, oppimiseen sekä käyttäjä-

keskeisyyteen tukevat mm toimintaprosessien ja tiedon hallintaa kansainvälistymisessä 

ja kansainvälisessä toiminnassa (taulukko 25). Ongelmana on yksilöiden piiloisen tie-

don ja tietämyksen saaminen organisaatiossa kaikkien käyttöön. 

Muistin tärkein tehtävä on organisaation kilpailukyvyn vahvistaminen. Lyhyellä aikavä-

lillä keskitytään tiedon tallentamiseen; pitemmällä tuetaan tiedon luontia ja organisaati-

on oppimista (kuvio 25). Abeckerin ym. (1998) vision mukaan organisaation muisti on 

osa oppivaa organisaatiota tukien yksilöllisen ja yhteisöllisen tiedon jakoa, uudelleen 

käyttöä ja oppimista. Tämä tukee kansainvälistyjän osaamis- ja tietostrategiaa. Tietosys-

teemien pitää luoda vuorovaikutus tiedon etsijien ja tarjoajien välillä. Ne voivat johtaa 

organisaation tehokkuuden ja oppimisen korkeimmille tasoille (Croasdell 1997). ICT 

ohjaa uusien teknologiaintensiivisten organisaatiorakenteiden kehittymiseen. Kansain-

välistyminen edellyttää muistin vahvistamista, joka edellyttää absorption vahvistamista. 

Tietopääoma vaikuttaa keskeisesti absorptioon, jonka esitti ensin Penrose (1995) ja 

päinvastoin. Yritys investoi t&k:seen kyvyn identifioida, omaksua ja hyödyntää ympä-

ristön tarjoama tieto ( Cohen ja Levinthal 1989). Leonard- Barton (1995) lisäsi kyvyn 

käyttää teknologiaa. Cohen ja Levinthalin absorptio sisältää sekä sisään että ulospäin 

komponentin. Sisäänpäin (inward-looking) komponentti on kyky omaksua ja kaupallis-

taa ulkoinen kyvykkyys. Ulospäin (outward-looking) komponentti voidaan kehittää si-

säisesti oppimalla, rekrytoimalla tai ulkoistamalla organisaatiot/yksiköt, joissa sellainen 
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on. Absorptio vaikuttaa kilpailuedun luonteeseen ja ylläpitoon dynaamisena kyvyk-

kyytenä (Zahra ja George 2002). Se koostuu kolmesta pääelementistä; ulkopuolisen tie-

don hankinta, levittäminen ja sen tekninen kyvykkyys (kuvio 26). Ulkopuolisen tiedon 

hankinnassa ja omaksumisessa absorptio ja oppiminen korostuvat. 

 

Ulkopuolisen tiedon hankinta on yhdenmukainen Cohen ja Levinthal (1990) identifioi-

man funktion määritelmän kanssa. Sisäisen tiedon levitys kuvaa samankaltaisuutta. 

Tekninen kyvykkyys on yhdenmukainen organisaation ulkopuolisen tiedon hyödyntä-

miseen. Levin (1988) esittää seitsemän metodia absorption vahvistamiseksi. Metodeihin 

yhdistyy oppiminen (Moilanen 1996, 2001) ja innovaatioiden, organisaatiolle uuden, 

kansainvälisyyden, omaksuminen (Rogers 1995). Ulkopuolisten resurssien hankintaky-

ky riippuu olevista resursseista (Leonard-Barton 1995). 

 

Viralliset ja epäviralliset verkostot optimoidaan tiedon siirrossa. Absorption  proaktiivi-

nen kehittäminen tukee osaamis- ja tietopääoman vahvistamista. Zahra ja George (2002) 

erottavat potentiaalin ja realisoidun absorption (kuvio 26). Potentiaali sisältää tiedon 

hankinnan ja kyvykkyyksien yhtäläistämisen realisoidun keskittyessä muuntamiseen ja 

hyödyntämiseen. Potentiaali tarjoaa strategisen joustavuuden. Absorption kehitys ja 

innovatiivinen suoritus ovat polkuriippuvia (Cohen ja Levinthal 1990). Kansainvälisty-

minen edellyttää uutta tietoa (Ghoshal 1987) sisältäen spesifin ja yleisen kokemusperäi-

sen ulkomaisen kilpailutiedon (liite 1/osaamisen ja tiedon johtaminen kansainvälistymi-

sessä, Eriksson ym. 1997; kuvio 26). 
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Kuvio 25.  Organisaation muistin rakenne ja sidokset 
 
 

Mitä tehokkaampaa uuden absorptio, sitä tehokkaampaa sen myöhempi tarkentaminen 

(Cohen ja Levinthal 1990). Se edellyttää myös poisoppimista. Absorptio sulauttaa uu-

den tiedon tietoperustaan ja muistiin (Argote 1999, Szulanski 1996). Sosiaalinen pää-

oma vahvistaa absorptiota (Nahapiet ja Ghoshal 1998) ja ulkoinen otetaan absorptioon 

ulkoisista lähteistä (kuvio 26). Johdon ja myynnin kansainvälinen ja kansallinen kontak-

tiverkosto fokusoidaan (Yli-Renko ym. 2001) tässä tarkoituksessa. Organisaation oppi-

minen tarvitsee absorptiota. 
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Kuvio 26. Kansainvälistyvän pk-yrityksen absorptio 
 
Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan kansainvälistyvän organisaation oppimista pää-

kappaleessa tähän asti käsitellyn kumulatiivisen tarkastelun pohjalta. Tarkastelussa 

kohdataan oppimismallin ohella innovaatioteoria sekä laajennettu yritys/verkottumis-

prosessi.  Inhimillisten resurssien johtamisen osafunktiomalli, oppivat organisaatiomal-

lit, osaamistarpeet ja kansainvälistyminen ovat myös seuraavassa kappaleessa tarkaste-

lun kohteina. 

 

3.2.3. Kansainvälistyvän organisaation oppiminen 

 

Oppimisen puitteet muodostuvat sitä edistävistä tai estävistä arvoista, toimintaperiaat-

teista, rakenteista ja järjestelmistä. Sisältö perustuu organisaation visioon ja strategiaan 

(Moilanen 2001). Oppimiseen ja kokemuksen kumuloitumiseen perustuvat oppimisvai-

hemallit ovat suosittuja (Turnbull 1987). Oppimissuuntautuneiden yritysten suurempi 

sisäistetty tieto (Nguyen ym. 2000) johtaa korkeampaan kansainvälistymisasteeseen. 

Osaamisen ja tiedon johtaminen sekä oppiminen pitää integroida (McClean 2000). Op-

pivan organisaation peruskomponentit sisältävät kulttuurin, johtajuuden, organisaation 

suunnittelun, informaation jakamisen ja strategian. Sen arvoissa näkyy oppiminen ja 

tietoinen pyrkimys oppimisedellytyksiltä parempaan organisaatioon (Moilanen 2001). 

Osaamisen ja tiedon johtaminen ei ole oppiva organisaatio (Moilanen 2001). Se kannus-

taa kriittiseen ajattelun, kommunikoinnin, vuorovaikutuksen ja taitojen kehittämiseen 

(Huber 1991). Yritykset tavoittelevat oppimista organisaatioiden välisissä kehyksissä ts 

ostaja/myyjä suhteissa (von Hippel 1988) ja yrittäjäyritysten toimittaja/asiakassuhteissa 

(Larson 1992). Kokemusperäinen oppiminen hyödynnetään kulttuuriesteiden ylittämi-
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seen, negatiivisten asenteiden ja havaintojen alentamiseen (Kau ja Tan 1989) sekä odo-

tusten hillintään (Bradley 1991). Strategiseen oppimiseen yhdistyy ydinkompetenssilä-

hestymisen perusoletus kilpailuedun tieto-, taito- ja osaamisriippuvuudesta.  

Organisaation oppimisen alun muodostavat ydinkyvykkyydet (Leonard-Barton 1995). 

Tähän vaikuttaa innovaatioiden leviämisen perinteinen lähestyminen (Rogers 1995). 

Oppivan organisaation yksi perusedellytys on yksilöiden hyöty. Kaikki eivät ymmärrä 

yrityksen strategian, oman itsensä kehittämisen ja oppimisen yhteyttä. Strateginen op-

piminen toteutuu visionaarien joukossa, mukautuva oppiminen koko organisaatiossa 

(Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2001). Johtaminen tukee yksilöitä näkemyksiensä 

ajamisessa, menetelmien ja tuloksien arvioinnissa sekä luomalla kausaaliominaisuudet 

(Argyris 1996, Gunasekara 2001). Sen mahdollistaa strategiaan perustuva organisaation 

oppiminen sisältäen luovat yksilöt, liiketoimintastrategiat ja kompetenssit (Dunphy ym. 

1996). Yksisilmukka oppiminen (single loop), yksinkertainen sopeutuminen strategioi-

hin ja prosesseihin ei riitä, tarvitaan kaksoissilmukka (douple loop) oppiminen; mentaa-

limallien haastaminen ja uudistaminen johtamaan ongelmien ratkaisukapasiteetin kas-

vua (Chapman ja Ferfolja 2000). Kaksoissilmukka oppiminen on tuloksekas erityisesti 

innovoinnissa ja strategioiden uudistamisessa (Carneiro 2000). Yksilön tahto on osa 

organisaation visiota, yksilön ajatusmallit organisaatio malleissa ja rakenteissa. Integ-

roitu oppimisprosessi on keskeinen organisaation elossa pysymiselle (Ford 1995). 

Organisaation oppimisen kehykset käsitteellistävät oppimisen tiedon hankinta-, omak-

sumis- ja hyödyntämisprosessina (Cohen ja Levinthal 1990, Argote 1999). Yritykset ta-

voittelevat oppimista organisaatioiden välisessä kehyksessä ts. ostaja- myyjäsuhteissa 

(von Hippel 1988), yrittäjäyrityksen tarjoaja- ja asiakassuhteissa (Larson 1992) sekä 

pienten yritysten (Uzzi 1997) kesken. Oppiminen on tehokkainta tietoperustan lähei-

syydessä. Yrityksen absorptio riippuu sen priortiedosta (Cohen ja Levinthal 1990). 

Tulevan tiedon kaltainen priortieto helpottaa absorptiota. Historiariippuvuus ilmaisee 

mitä yritys osaa ja mitä se oppii (Cohen ja Levinthal 1990, Spender 1996). Tietoon pää-

syä helpottaa suhteellinen pääoma kuten luottamus, pitäminen, tuttavallisuus (Yli-Ren-

ko ym. 1998). Kognitiivinen pääoma auttaa arvokkaan tiedon tunnistamista ja kommu-

nikointia sekä yhdistämistä paikalliselle yritykselle (Nahapiet ja Ghoshal 1998). 

 
Absorptiokyky vaikuttaa osaltaan yhteistyöratkaisuihin. Liittoumat liitetään johdon 

sosiaaliseen pääomaan (Eisenhardt ja Schoonhoven 1996). Rajallinen sisäinen tietopää-

oma edellyttää ulkopuolista tietoa kyvykkyyksien kehittämiseen (von Hippel 1988). 

Kehyksen laajennus vahvistaa absorptiota, eriasteisten liittoumien määrä kasvaa ja yri-
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tys fokusoi valikoidusti harvempia liittoumia. Sosiaalinen vuorovaikutus on seuraus 

sosiaalisten suhteiden laajuudesta (Nahapiet ja Ghoshal 1998, Ring ja Van de Ven 

1994). Asiakasverkosto osoittaa laajuuden, millä avainasiakas tarjoaa pääsyn tai laa-

jemman asiakasjoukon käyttöönoton (McEvily ja Zaheer 1999). Kapea suhdefokus, 

hyvin läheiset suhteet, voivat eristää pienet yritykset muista ulkoisista lähteistä (Uzzi 

1997). Myös yhteisyritysten ja instituutioiden vuorovaikutusoppiminen korostuu (Dyer 

ja Singh 1998).  Rogersin (1995) vaihemallin mukaisesti vahvistetaan sitoutumista kan-

sainvälisille kysyntä- ja/tai tarjontamarkkinoille. 

 

Kansainvälistyvän pk-yrityksen johdon fokus osaamisen ja tiedon johtamisessa muo-

dostuu proaktiivisen osaamisaukon kattamisesta tiedolla hyödyntäen absorptiota ja op-

pimista. Tiedon tuotannon muotoina erotetaan; 1) jatkuva prosessin, tuotteen ja palvelun 

parantaminen; 2) jatkuva hyväksikäyttö, ja 3) innovaatio. Ne liittyvät myös jatkuvasti 

uudistuvaan organisaatioon (Ståhle ja Grönroos 1999). Tiedon tuotanto vaikuttaa tuot-

tavuuteen (Drucker 1994). Kansainvälistymisportfolion toteutus ja vahvistaminen edel-

lyttää proaktiivisuutta ja innovatiivisuutta (kts. Pavitt 1992). Jatkuvasti uudistuvan or-

ganisaation piirteitä (Ståhle ja Grönroos 1999) ovat into tietoon, edelläkävijyys, täyden-

tävyyden etsintä, toistuvuus, metatason oppiminen sekä kuunteleva ja oppiva johto.  

 

Taulukko 21. Innovaatioteorian johtopäätökset (Pavitt 1992) ja arvoinnovaatiot ja luova 
strategiatarkastelu (Kim ja Mauborgne 1997, 1999) 
 
INNOVAATIOT JA INNOVAATIOTOIMINTA ARVOINNOVAATIOT JA STRATEGIATAR-

KASTELU 
innovaatiot ovat yritysspesifejä ja niiden synnyssä 
voidaan havaita kasautumista; innovaatiot ovat 
johonkin rajaan saakka kumuloituvia; kokemuk-
sen ja hiljaisen tiedon ensisijaisuutta korostetaan 
kaikessa innovaatiotoiminnassa. 

tarkastelu ulotetaan korvaavia tuotteita tai palveluja 
tarjoaviin toimialoihin; on ymmärrettävä päätöksen-
tekoprosessi, jonka perusteella asiakas tekee valin-
nan toisensa korvaavien tuotteiden tai palveluiden 
välillä. 

innovaatiot ovat eriytyneitä; yritykseen ajan mit-
taan kertynyt teknologia ja osaamispääoma rajaa 
verraten tiukasti ne alueet, joilla merkittäviin 
innovaatioihin voidaan päästä. 

tarkastelu ulotetaan yli oman strategisen ryhmän; 
mitkä tekijät saavat asiakkaan vaihtamaan ryhmästä 
toiseen, hierarkiassa joko ylös tai alaspäin 
 

suurissa yrityksissä innovaatiotoiminta on tavalli-
simmin keskittynyt professionaalisesti ja funktio-
naalisesti erikoistuneisiin työryhmiin, joissa yh-
distyy kattava joukko erilaisia innovaatiopro-
sessiin tarvittavia taitoja 

tarkastelu ulotetaan läpi koko ostajaketjun. 

innovaatiotoiminta on kaupallisen menestyksen 
suhteen erittäin epävarmaa 

tarkastelu ulotetaan täydentäviin tuotteisiin ja palve-
luihin; on ymmärrettävä se kokonaisratkaisu, jota 
asiakkaat hakevat ostaessaan tiettyjä tuotteita ja 
palveluja 

 tarkastelu ulotetaan ohi ostajille tarjottujen funktio-
nalisten tai emotionaalisten etujen; pystytään ky-
seenalaistamaan oman alan suuntautuminen joko 
toiminnallisiin tai emotionaalisiin etuihin 
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Jatkuvasti uudistuva organisaatio perustuu yksittäisen työntekijän itsenäiseen oppimi-

seen ja osaamiseen. Kansainvälistymisessä organisaatio joutuu / pääsee vastaanotta-

maan uudistetulvan (Rogers 1995). 

Organisaatioiden sitoutuessa reaaliaikaiseen oppimiseen verkostoitumisen arvo koros-

tuu. Uudisteet imitoidaan ensin tarkasti. Sen jälkeen voidaan toteuttaa oma yritysspesifi 

uudistekehitys ja modifiointi (Szulanski ja Winter 2002). Kansainvälistymisessä arvoin-

novaatio avaa uusia näkökulmia tieto- ja osaamisstrategian vahvistamiseen. Eri vaiheis-

sa kysyntä-ja tarjontamarkkinat tarjoavat uusia mahdollisuuksia arvoinnovaatioille (tau-

lukko 22). 

Strategisen innovaation taustalla on potentiaalin siirtymän tunnistaminen ja käytön ke-

hittäminen. Se voi olla asiakkaan tai tämän asiakkaan tarpeeseen perustuva modifikaa-

tio. Se ei poista kansainvälisyyden vahvistavaa vaikutusta kansallisilla markkinoilla 

(esim. kuvio 13). Innovaation leviämisen pääelementtejä on neljä; innovaatio, aika, 

kommunikaatio ja sosiaalinen systeemi (Rogers 1995). Kansainvälistymisessä innovaa-

tio on tie kansainvälistymisportfolion optioiden ja reaalioptioiden edellyttämiin kyvyk-

kyyksiin. 

Strategisen oppimisen kolme oppimisulottuvuutta, pragmaattinen oppiminen eli johdon 

ajattelumallien kehittyminen, valmiusoppiminen eli resurssien hyödyntämisvalmiudet 

järjestelmäksi ja metaoppiminen eli strategisen johtamisen infrastruktuurin kehittäminen 

yhdistyvät (Ståhle ym. 2000). Organisaation (Senge 1990, Argyris 1992, Moilanen 

1999, 2001) ja strategisen ajattelun oppiminen (Liedtka 1998b) ovat keskeisiä kansain-

välistyjän osaamis- ja tietostrategiassa.  

 
Taulukko 22. Laajennettu yritys/verkottumisprosessi 
 
TOIMINTO SISÄLTÖ 
verkottumisprosessi 
I sukupolvi 

globaaleilla markkinoilla toimiva yritys: 
perifeeristen osaamisalueiden ulkoistaminen, entistä asiakaslähtöisempi toiminta. 
prosessien rationalisointi kahdenkeskisyyden perusteella 

verkottumisprosessi 
II sukupolvi 

yhteistoiminnan tiivistäminen, projektimaisten yritysverkkojen  
tai allianssien muodostaminen: 
kohteena ala-ja ylävirtaan prosessit, KIBS- rooli keskeinen, synergiaetujen hyö-
dyntämisen tehostaminen,  

verkottumisprosessi 
III sukupolvi 

yritysverkoston tietopääoman, osaamisen ja ketteryyden kokonaisvaltainen kehit-
täminen globaaleilla ja muuttuvilla markkinoilla: sekä ylä-että alavirtaan prosessit, 
yhdistetään elinkaarinäkemys ja toisaalta arvoketju-/arvokonfiguraationäkemys, 
laajennettu yritys 

viitteet www.cam-i.org/ngms.html  ;  www.ims.org/   ;  www.p2005.ntnu.no/   
www.cip.auc.dk/ 
Browne & Zhang 1999 
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Vuorovaikutusta KIBS yritysten ja asiakkaiden tietovirtojen kanssa kuvaa prosessointi-

malli (Strambach 2001, Muller ja Zenker 2001); tiedon hankinta, uudelleen kombinointi 

ja levittäminen. 

Kommunikaatio sisältää henkilöiden sosiaalisen systeemin tieto-, kommunikaatio- sekä 

tietotekniset järjestelmät strategisessa laajennetussa organisaatiossa (taulukko 25). Suo-

raa vastaavuutta ei ole verkottumissukupolvilla ja laajennetulla organisaatiolla. 

Verkottumissukupolvista löytyy kansainvälisen kasvun laajennettuun organisaatioon 

liittyviä tekijöitä. Laajennettu organisaatio sisältää sen osien riippuvuus- ja korvatta-

vuustarkastelun (taulukko 22). Omaksujien luokista (Rogers 1995) uudistajat, varhaiset 

omaksujat, varhainen enemmistö, myöhäinen enemmistö ja vitkastelijat jokaiseen sijoit-

tuu osa pk-yrityksen organisaatiosta, yhteistyökumppaneista ja rekrytoinneista. Kan-

sainvälistymisen vaiheet voidaan esittää innovaation leviämisen modifikaationa (tau-

lukko 23). 

 
Taulukko 23. Pk-yrityksen kansainvälistyminen; muutosagentin funktiot (suluissa Ro-
gers 1995 esitys ja kansainvälistyminen innovaation päätösprosessina ( mukaillen) 
 
KANSAINVÄLISTYMINEN: MODIFIOIDUT 
MUUTOSAGENTIN FUNKTIOT 

KANSAINVÄLISTYMINEN INNOVAATION 
PÄÄTÖSPROSESSINA 

- kehittää tarve muutokseen ( osassa asiakkaita ) 
kumppaneissa 

potentiaalien omaksujien opittava innovaatiosta 
(tieto kansainvälistymisestä ja sen osa-alueista) 

- perustaa informaation vaihtosuhde myönnyttävä innovaation ansioihin (tunnustaa kan-
sainvälistymisen merkitys pk-yrityksen ja omalta 
kannaltaan) 

- diagnosoida ongelmat päättää omaksua (päätös olla mukana) 
- luoda valmius (asiakkaissa) kumppaneissa muut-
tua ja ei-kumppaneissa tulla kumppaneiksi 

laittaa innovaation paikkaansa (toteuttaa omalta 
osaltaan kansainvälistymisen edellyttämää) 

- siirtää valmius käytännöksi uusia päätös omaksua innovaatio (vahvistus kan-
sainvälistymiselle) 

- stabilisoida omaksuminen ja ehkäistä epäjatku-
vuus 

 

 

Sisäisiä muutosagentteja tarvitaan oman organisaation muutosvastarintaan ja ulkoisille 

oleville ja tuleville kumppaneille sekä kansainvälistymisessä että kansainvälisessä toi-

minnassa (taulukko 23). Johdolle sisäiset muutosagentit tarjoavat yhteistyökumppanuu-

den kansainvälistymisprosessin läpivientiin. Ulkoiset muutosagentit voivat toimia joh-

dolle myös kansainvälistymisherätteen antajina.  

Kansainvälistyvä pk-yritys toimii innovaatioiden vastaanottajana ja niiden soveltuviksi 

modifioijana ja oppijana. Yrityksen tietoperustaan vaikuttavat johtamisvalinnat fokusoi-

vat joko tai sekä  a) ulkoinen vs. sisäinen oppiminen  b) radikaali vs. vähittäinen oppi-

minen c) korkea vs. matala oppimisnopeus, ja d) kapea vs. leveä tietoperusta (Bierly ja 

Chakrabarti 1996, Cohen ja Levinthal 1990, Prahalad ja Hamel 1994). Tieto sisäisestä ja 
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ulkoisesta oppimisesta on strategista. Kansainvälistymisessä toteutuu ulkoinen ja sisäi-

nen oppiminen eritasoisena (Bierly ja Chakrabarty 1996). Radikaalein on organisaation, 

asenteiden ja rakenteiden muutosta vaativa kansainvälistymisen alku (Crossan et.al. 

1995). Vähittäinen oppiminen kuvaa vaiheittaista kansainvälisen toiminnan osaamisen 

kumuloitumista radikaalin muutoksen jälkeen. Innovaattori-, hyödyntäjä- ja tutkijastra-

tegiat (Bierly ja Chakrabarty 1996) ovat keskeisiä. Osaamis- ja tietostrategia edellyttää 

sisäistä ja ulkoista oppimista (Laursen K. ym. 2000, Nonaka ja Takeuchi 1995) ja foku-

soitua vähittäisen ja radikaalin oppimisen yhdistelmää. Vähittäinen oppiminen ei toteuta 

kansainvälistymisportfoliota (kuvio 13).  

Inhimillisten resurssien johtamisen osafunktioiden mallissa on perusluokat ja niiden 

osa-alueet (taulukko 24). Fokus on kansainvälistyminen ja kansainvälisen osaamis-ja 

tietopääoman vahvistaminen metafunktion roolin ollessa strateginen. Prosessit korostu-

vat ja niissä henkilöstövaatimusten determinantit esitetään neljällä perustekijällä (tau-

lukko 24). Funktiot määrittävät henkilöstön määrän, laadun sekä missä, milloin ja kuin-

ka pitkään resurssia tarvitaan kansainvälistymisessä.  

 
Taulukko 24. Inhimillisten resurssien johtamisen osafunktiomalli; HRM (Thom 2001) 
 

METAFUNKTIO PROSESSIFUNKTIOT POIKKILEIKKAUSFUNKTIOT 
strateginen inhimil-
listen resurssien 
johtaminen 

henkilöstövaatimusten 
determinantit 

henkilöstön kontrollointi: tukee kaikkien inhi-
millisten resurssien johtamistoimintojen suun-
nittelua ja kontrollia, organisoi informaation 
tarjonnan, yksilötason avainfiguurit 

 henkilöstön täydennys henkilöstön markkinointi; luo suotuisat olosuh-
teet työntekijöiden puoleensavetävyydelle sisäi-
sellä ja ulkoisella työmarkkinalla 

 henkilöstön kehittämi-
nen 

henkilöstön informaatio; kommunikaatioperiaat-
teilla pitää antaa painoa informaation helppoon 
saatavuuteen; sisäinen web 

 henkilöstön sijoittami-
nen 

organisaation henkilöstöjohtaminen; tämän 
fokus säädellä eri toimijoiden vuorovaikutusta 
henkilöstöjohtamisessa 

 henkilöstön säilyttämi-
nen 

 

 henkilöstön luovutus  

 
Tarvepoikkeamiin voidaan hyödyntää sisäistä oppimista sekä ulkoista absorptiota liit-

toumilla, verkostoilla ja optioilla (kuvio 16). Yksilöllisen proaktiivisen, dynaamisen 

strategiaan liitetyn osaamisprofiilin vahvistaminen korostuu rekrytoinnissa (taulukko 

24). Oppiva organisaatio sisältää kansainvälistymisen ja kansainvälisen toiminnan stra-

tegialähtöiset oppimistarpeet (kuvio 12) sekä absorption (kuvio 26). Radikaalit uudisteet 

vaikuttavat osaamis- ja tietopääoman vahvistumiseen (Rogers 1995, Denton 1998).  

Työpaikkaoppimisen oppimisprosesseilla ennustetaan erityinen työpaikka (Holliday ja 
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Retallick 1995). Oppivan organisaation yhteinen nimittäjä on muutos (Pedler ym. 

1988). Miten nivotaan osaamis-ja tietopääoman vahvistamiseen yksilö- ja organisaatio-

tasolla Maslowin hierarkian ylimpien (kuvio 7) ja keskikerrosten hyödyntäminen? 

Kansainvälistymisportfolion dynaamisten kyvykkyyksien vahvistaminen pitää erottaa 

toimialan ja yrityksen tavanomaisista ajattelumalleista. Kombinointiosaaminen korostuu 

absorptiossa ja perustan luonnissa innovatiivinen tiedon johtaminen. Organisaation 

kehittäminen imitoimalla on vaikeaa (Szulanski ja Winter 2002). Kansainvälistyminen 

edellyttää menestyneiden toimintamallien täydellistä omaksumista ennen modifointia. 

Vanhan toistaminen ja uuden luominen ovat uudistamisen kaksi puolta (Ståhle ja Grön-

roos 1999). Erilaisuuden hyödyntäminen turvaa tulevaisuuden parhaat innovaatiot. Kan-

sainvälistyjälle kombinointiosaamisen vahvistaminen ja hyödyntäminen korostuu hal-

linnan ja johtamisen kasvaessa (T. ja J. Hope 1997). Innovatiivinen tietojohtajuus edel-

lyttää ja mahdollistaa asiakas- ja potentiaaliasiakastarjoamien vahvistamisen. 

Omaehtoinen kansainvälistymiseen fokusoitu osaamis- ja tietopääomaa vahvistava  

kehittymispolku tukee osaajien sitoutumista tehtävään organisaation sijasta. 

 
Taulukko 25.  Oppivat organisaatiomallit (Moilanen 1996, Viitanen 1993) 
 
ORGANISAATIOMALLI MALLIN SISÄLTÖ 
Suorituskeskeinen oppiva organi-
saatio 

- oppiminen ohjautuu organisaation ulkopuolisten tekijöiden mukaan; 
erityisesti ympäristö 

- keskeistä oppimisen tulokset, ei oppivien toiminta 
- strategiset muutokset organisaation oppimisen tuloksena olevista ke-

hitysvaiheista 
- tietointensiivisen organisaation yhteydet sidoksissa ympäristöön 

Prosessikeskeinen oppiva organi-
saatio 

- organisaation ja oppimisen tarkastelu joko ajattelun tai oppimisen 
prosessien kantta 

- tarkastelun kohteena korostetusti ihminen, organisaatio ihmisten 
muodostama kokonaisuus 

- kulminoituu – mikä toimii yksilötasolla toimii myös organisaatiota-
solla 

Kokonaisvaltainen oppiva organi-
saatio 

- yksilöoppimisen vastapainoksi kokonaisvaltaisen oppivan organisaa-
tion käsite 

- käytöksen ja tiedon ohella mukaan tarpeet ja motiivit, kyvyt ja mah-
dollisuudet 

- ongelmallista usko itseohjautuvuuteen 

 

 

Suorituskeskeisen organisaation oppimiseen vaikuttavat ulkopuoliset tekijät (taulukko 

25). Määräävä on ympäristön reagointi (Moilanen 1996). Toinen tekijä on konkretisoi-

tuminen. Strategiset muutokset tunnistetaan organisaation oppimisen tuloksista. 

Kansainvälisyysnäkökulmasta johdon tulee sijoittaa oppiminen edeltämään funktioiden 

kansainvälistymistä. Ympäristön tietointensiivisyys vaikuttaa yhteisöihin. Ympäristössä 

tieto kehittyy nopeasti ja asiakastarpeita on vaikea ennakoida (Viitanen 1993). Prosessi-

keskeinen oppiva organisaatio (taulukko 25) on ihmisten kokonaisuus (Moilanen 1996).  
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Kuvio 27. Oppiva organisaatio pk-yrityksen kansainvälistymisessä  
 

Ajattelu-ja toimintamallit palautuvat yksilöön ja yksilö malleihin. Mikä toimii yksilöta-

solla, toimii myös organisaatiotasolla (Moilanen 1996). Organisaation oppiminen on 

kriittinen tekijä organisaation ja sen strategioiden kriittisille muutoksille (Shrivastava 

ym. 1983). Avaintekijä on yksilön oppimisen antagonismi vs. organisaation oppiminen, 

missä uusi tieto siirretään organisaatioon (Kalseth 2001; kuvio 27) oppimisen perustak-

si. Koordinoiduissa ja motivoituneissa organisaatioissa korostuvat yksilöllisyyden kun-

nioittaminen, yksilökeskeinen johtaminen ja ryhmien merkitys (Moilanen 1996). 

 

Heinosen (1999) ja Guth-Ginsbergin (1990) näkemys sisäiselle yrittäjyydelle positiivi-

sesta yrityksestä tukevat tätä. Omaehtoinen yrittäjyys korostuu (kuvio 4, taulukko 3/ 

Kyrö 1998).  Kansainvälistyjän arvoissa ja yrityskulttuurissa yhdistyvät yksilöllisyys, 

itsensä toteuttaminen, oppimisen arvostus sekä proaktiivisuus ja innovatiivisuus. Oppi-

van organisaation toimintaympäristössä (Suurla 2000; kuvio 27) dynaamisuuden kasvu 

liittyy yksilön itsensä toteuttamiseen ja toiminnan proaktiivisuuteen. Yksilön osaamis-ja 

tietopääomaa arvioidaan suhteessa roolien ja organisaation vaatimuksiin. Johto määrit-

tää osaamisen johtamisen tavan organisaation oppimiselle (taulukko 26). Yrityksen ky-

ky jatkuvasti innovoida ja oppia kilpailijoita nopeammin (De Geus 1988) sisältää oman 

tiedon jakamisen tehokkaasti arvonluonnin ja organisaation kehittäjänä (Grant 2000, 

Spender 1996). Yksilön tarpeiden painotus ei riitä, ajattelun on oltava holistinen. Yksi-

löiden ja yksiköiden sosiaaliset suhteet lisäävät informaatiovirtaa vaihtomekanismeina 

(Nahapiet ja Ghoshal 1998). Yrityksen sisäisillä ympäristöillä mm. yksilöt, ryhmät ja 
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vuorovaikutuksen luonne ja fyysinen kehys laajennetussa organisaatiossa on rooli kan-

sainvälistymisessä (mm. Koivisto ja Mikkola 2002). 

 

Turbulentti ympäristö ja teknologinen kompleksisuus vaativat tiedon leviämistä tukevia 

organisaatiomuotoja (Palmer ja Hardy 2000). Kansainvälistymisessä keskeistä on tiedon 

jakautuminen tasoille kansainvälistymisen suhteen (kuvio 21)  palvelemaan tieto-ja 

osaamisaukon sulkemista (kuvio 22). 

Muuttuvassa ympäristössä proaktiivinen ulkoisen tiedon hankinta riippuu pk-yrityksen 

kyvystä tunnistaa sen arvo ja omaksua se (kuvio 26; Cohen ja Levinthal 1989). 

 
Taulukko 26. Osaamistarpeen tunnistaminen (Bergman ja Moisio 1999) sekä osaamisen 
johtamisperusta ja -tapa (Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2001)    
 
OSAAMISTARPEEN 
TUNNISTAMINEN 

OSAAMISEN JOH-
TAMISEN PERUSTA 

YKSILÖOSAAMI-
SEN LÄHTÖKOH- 
DAT /PÄÄMÄÄRÄT 

YKSILÖOSAAMISEN  
JOHTAMISTAVAN  
VALINTA 
/AVAINHENKILÖT 

ydinosaamisen tunnis-
tus (strateginen osaa-
misanalyysi) 

asiakasosaaminen 
(asiakastoimialojen 
tuntemus) 

koko osaamisvarannon 
hallinnan tehostami-
nen 

keskusteltava avoimesti mitä 
osaamisen johtamisesta 
halutaan ja mihin haasteisiin 
siitä etsitään vastauksia 

osaamisen mallinta-
minen (osaamiskuva-
ukset, luokitukset ja 
sanakirjat ) 

liiketoimintaosaaminen 
(myyntiin ja tuotekon-
septeihin liittyvä osaa-
minen) 

strategisen toiminta-
mallimuutoksen vaa-
timan yksilöosaamisen 
kehittäminen 

varmistettava yhteinen ym-
märrys siitä, millaisiin 
osaamisiin päähuomio pitää 
keskittää) 

nykyosaamisen ja 
kehitystarpeiden 
kartoitusmenetelmät 
ja arviointi 

tuotantotekninen osaa-
minen (tietojärjestel-
miin ja työprosesseihin 
liittyvä osaaminen) 

kilpailullisesti arvok-
kaan HRM (Thom 
2001)järjestelmän 
luominen 

hahmoteltava karkealla 
tasolla ne keinot, käytännöt 
ja työkalut, joilla haluttu 
tulos saavutetaan 

osaamisjärjestelmät ja 
tietokannat 

henkilökohtaiset val-
miudet (vuorovaikutus-
taidot) 

  

osaamisen hallinnan 
prosessien määrittely 

   

  

Kokemusperäinen oppiminen korostuu kansainvälistymisessä. Se on hyödyllinen ylit-

tämään kulttuuriesteet, alentamaan negatiivisia asenteita ja havaintoja (Kau ja Tan 

1989) ja hillitsemään odotuksia (Bradley 1991). Oppimisen painotukset korostavat yksi-

lö- ja ryhmäkeskeistä radikaalia visiosidonnaista oppimista (taulukko 27). Tiedon tut-

kiminen ja hyödyntäminen on oleellista resurssikilpailussa. Tutkiminen sisältää riskino-

ton,  kokeilun, joustavuuden ja innovoinnin, hyödyntäminen valinnan, tuotannon, toteu-

tuksen jne. Kansainvälistyjä etsii kilpailijoiden näkökulmasta uniikkia-, ei riskitietoa. 
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Organisaation arvot vaikuttavat sen herkkyyteen luoda ja käyttää tietoa. Sinkula ym. 

(1997) kehittivät oppimissuuntautumisen rakennekomponentit (taulukko 27); sitoutumi-

sen oppimiseen, avomielisyyden ja jaetun vision.  

 

Sitoutuminen oppimiseen ja avomielisyys vaikuttavat oppimisen intensiivisyyteen, jaet-

tu visio oppimissuuntaan (Nguyen ym. 2000). Rakennekomponentit tukevat kansainvä-

listymistä. Oppimissuuntautuneiden yritysten runsaampi sisäistetty tieto johtaa korke-

ampaan kansainvälisyysasteeseen. 

 
Taulukko 27. Pk-yrityksen kansainvälistyminen, oppimisen painotukset ja haasteet sekä 
organisaation oppimisen hyödyntäminen (Argyris 1992 ja Senge 1990: Moilanen 2001 
mukaillen) 
 
OPPIMISEN PAINO-
TUKSET 

OPPIMISEN JA OPPIVIEN HAASTEET ORGANISAATION 
OPPIMINEN 

yksilö-ja ryhmäoppiminen jos oppiminen osa yrityksen menestystä, oppivien 
ja heidän oppimisensa johtamiseen panostettava 

vision viestiminen 

jaettu visio johdon rooli korostuu erityisesti yksilöiden olles-
sa kokemattomia oman itsensä, työnsä tai työyh-
teisön kehittämisessä 

arvoina proaktiivisuus 
ja innovatiivisuus 

yhteistoimintataidot yksilöt voivat tarvita tukea erilaisissa asioissa; 
tarpeen ja motiivin selvittämisessä, muutospelko-
jen läpikäymisessä, oikeiden oppimiskeinojen 
valinnassa tai oppimisen arvioinnissa ja kannus-
tuksessa 

avoin tietopääoma ja 
tiedon virtaus 

radikaalioppimispainotus  sisään ja ulos rekry-
toinnit 

ulkoinen tieto-ja osaamis-
pääoma 

 johdon esimerkki hie-
rarkian joka tasolla 

  esteiden raivaus 
 

 

Toiminta perustuu julki- ja käyttöteoriaan (Argyris ym. 1978). Julkiteorioilla perustel-

laan ja käyttöteorioihin perustetaan oma toiminta. Kansainvälistyjän näkökulmasta pe-

rusmuuttujat (kuvio 7.); toimintastrategiat (kuviot 12 ja 18) ja toiminnan seuraukset ts. 

funktioiden eriasteinen kansainvälistyminen muodostaa käyttöteorian. Organisaation 

oppimisessa (Argyris ym. 1978) hallitsevia ovat I-tyypin käyttöteoriat. Niille ovat omi-

naista yksiselitteinen tavoitteen määrittely, voittojen maksimointi, pyrkimys negatiivis-

ten tuntemusten välttämiseen sekä yksisuuntainen ja -ulotteinen rationaalisuus. Yksilön 

kehitystä ja oppimista tukevan malli II (taulukko 27) arvot ovat asianmukainen infor-

maatio, vapaa tietoon perustuva vuorovaikutus ja sisäinen sitoutuminen (Argyris 1992 s. 

20).  
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Opitaan oppimaan hyödyntämällä omat ja organisaation aiemmat oppimistilanteet (Moi-

lanen 2001) kansainvälistymisessä olevan ja rekrytoitavan osaamisen absorptioon.  

 

Johdon vahvistaminen organisaatiosta voi tulla ongelmaksi arvioitaessa mallin mahdol-

lisuuksia sisäiselle ja omaehtoiselle yrittäjyydelle (Kyrö 1998). Oppimisen esteitä ovat 

(Moilanen 2001) yksilötasolla sisäiset ja ulkoiset tekijät, muutosvastarinta ja vastuunot-

tokyvyttömyys. Organisaatiotasolla niitä ovat johtamisjärjestelmät, suhteet organisaati-

ossa, oppimiskielteisyys sekä toimintamallit ja periaatteet. Oppimiseen kieltäytyen / 

vastustaen suhtautuvat yksilöt pitää auttaa kielteisyyden ylitse (Moilanen 2001) mallin I 

organisaation kansainvälistymisessä. Mitä vahvemmin johdon sisäiset yksilötason esteet 

syrjäytetään sitä paremmin voidaan käsitellä organisaation esteitä. 

 
Johto suuntaa organisaation strategiat, vision ja osa-aluevisiot ohjaamaan organisaation 

oppimisen. Organisaationäkökulmaan ja oppivaan organisaatioon yhdistetään vahva 

vision näkökulma (Senge 1990, Senge ym. 1992). Deutero-oppimisella luodaan uusia 

oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöjen fokus yhdistetään strategiseen visioon. Visi-

on huomioon ottaminen rekrytoinneissa vaatii kansainvälistymisessä poisoppimisen ja 

oppimisen organisointia. Kokonaisuus pelkistyy yksilön ja ryhmän ajattelua, malleja ja 

viestintää korostaviin tekijöihin (Moilanen 1996). Jaettu visio on organisaatiotason käsi-

te. Visiosta yksilöt omaksuvat riittävästi siihen sitoutuen ja perustaen etenemisen siihen 

(Senge 1990). Omalla esimerkillä organisaation oppimisen johtaminen voi olla tärkeim-

piä funktioita (taulukko 11). Tiedon jakamista ja alemman tason tavoitteiden identifioin-

tia koko organisaatiolle, uusia arvoja ja organisaatiojärjestelyjä (Bennis ja Nanus 1986) 

pitää rohkaista.   
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Kuvio 28. Pk-yrityksen oppimisjärjestelmämalli 
 
Johdon on havaittava ja hyväksyttävä ihmisten erilaisuus ja erilainen muutosvalmius. 

Oppiva organisaatio etsii kehittämissuunnat visiosta ja strategiasta (Moilanen 2001, 

taulukko 11). 

Organisaation oppimiskykyä tuetaan vahvistamalla (Garvin 1993) systemaattista ongel-

manratkaisua, uusien lähestymistapojen kokeilua, oppia omasta ja muiden kokemukses-

ta sekä tietämyksen siirtoa tehokkaasti organisoimalla. Tämä toteutuu avoimilla, osallis-

tuvilla ja ennakoivilla organisaatioilla, joilla on oppimista tukevia yhteisiä normeja, ar-

voja ja tärkeysjärjestyksiä (kuvio 27). 

Laajennetun organisaation kanainvälistymisessä uusi yksilöllinen tieto yhdistetään or-

ganisaation tietoon, kun se on jaettu ja omaksuttu organisaation rutiineihin, dokument-

teihin ja käytäntöihin (Cohen ja Levinthal 1990). Oppimisjärjestelmämallin (kuvio 

28) hyödyntäminen vaatii jatkuvaa muutosprosessia. Johdolta mallin rakentaminen ja 

toiminnan tukeminen edellyttää opettajuuden, osin tutorin/mentorin mukautetun roolin 

omaksumista organisaation sisällä ja sisälle. 

 
Seuraavassa kappaleessa käsitellään johdon roolia pk-yrityksen kansainvälistymisen eri 

vaiheissa. Tarkastelun taustalla on luvussa 3 tähän saakka suoritettu osa-aluetarkastelu. 

Tarkastelun perustana ovat johdon roolimallit ja yrittäjä/johtajatyypit. Tarkastelussa 

johto sisältää pk-yrityksen sekä ylimmän että keskijohdon. 
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3.2.4.  Johdon rooli kansainvälistymisen vaiheissa 

 

Ylimmän johdon kanssa yhteistyössä keskijohto (Pfeffer ja Salancik 1978) toteuttaa 

tietopääoman vahvistamisen eri tavoin oppimalla (Senge 1990, Argyris ja Schön 1978, 

Moilanen 2001, Quinn ym. 1996) ja yhdistää sen kansainvälistymistapoihin (Barkema 

ym. 1996, Eriksson ym. 1997, Luostarinen ja Hellman 1993). Tietopääoman muuntami-

seen strategian vaatimaksi osaamispääomaksi tarvitaan jokaisen yksilön vahvaa motii-

via ja sitoutumista tietopääomansa aktivointiin yksin, ryhmissä ja organisaatiossa (Kir-

javainen ja Laakso-Manninen 2001, Sahiluoma 2000). Johdon piirteitä tarkastellaan 

(kuvio 29) niiden vastaavuudella pk-yrityksen kansainvälistymiseen. Ensi-ja toissijainen 

fokus voivat olla toisiaan tukevia ja vuorovaikutteisia mutta eivät vaihtoehtoja. Ensisi-

jaisia ovat tarkoituksen luominen, johtamiskompetenssit ja henkilöstön osaamisen kehit-

täminen sekä toissijaisia selkeän strategian noudattaminen, mahdollisiin rakenteisiin 

keskittyminen ja toiminnan valvonta. Lisäksi voidaan tarkastella tulevaisuuden johtajan 

ja menestyjän profiilit (taulukko 10/Leavitt 1991 ja taulukko 19/Bennis-Nanus 1986). 

 

 
Kuvio 29. Kansainvälistyvän pk-yrityksen osaamis-ja tietopääoman vahvistaminen; johdon rooli, ja 
oppiminen – näkökulmakolmio 
 

Organisaation rakenne voidaan määritellä kolmella ydinasemalla eturivi, keski- ja ylin 

johto sekä ydinprosesseilla; roolit, tavat ja toiminnot (Bartlett ja Ghoshal 1993). Johta-

misen ydinprosessit, yrittäjyys-, integraatio- ja uudistusprosessi, esiintyvät myös kan-

sainvälistymisessä (Bartlett ja Ghoshal 1993 ABB -tutkimus). Menestyvälle organisaa-

tiolle kolme roolia; johtaja (leader), hallinnoija (manager) ja helpottaja (facilitator) ovat 

tärkeitä. Johtaja tekee oikeita asioita, hallinnoija tekee asiat oikein ja helpottaja auttaa 

ihmisiä tekemään (Quinn ym. 1996). Johdolla on pääroolit ja niiden ohella paljon sivu-

rooleja ja roolipainotuksia.  
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Hautala (2006) jakaa johtajan roolit henkilösuhde-, tiedonkäsittely-ja päätöksentekoroo-

leihin. Kansainvälistymisessä nämä kohdataan jo strategiavaiheessa. 

 
Taulukko 28. Johdon roolimalleja ja yrittäjä/johtajatyyppejä 
 
KLEMP JA MCCLEL-
LAND 1986 

GARTNER 1989 QUINN YM. 1996 YEUNG 2002 

menestyvä johtaja menestyjän psykologiset 
piirteet 

rationaali päämäärämalli transnationalinen yrittäjä 

-käsitteellinen ajattelu -riskinottovalmius - tuottaja/esimies - riskinkantokyky 
-halu valtaan ja vaikutta- 
maan 

-henkilökohtaiset arvot - sisäiset prosessimallit - vastuunottokyky ulko-
mailla. 

-yhteistyövoima -vallan tarve - koordinaattori/seuraaja -kyky resurssikontrolliin 
-symbolinen vaikutus -itsenäisyyden kaipuu - inhimilliset suhde mallit -kyky kansainvälistymis- 

strategian johtamiseen 
-itseluottamus -ambitiot - mentor / helpottaja  -kyky jaetun vision muo-

dostamiseen 
-oireinformaation etsintä -aggressiivisuus Avoin systeemimalli -kyky luoda mahdollisuuk-

sia eri maissa 
  -innovaattori/välittäjä -kyky joustavaan 

.koordinaatioon 
STEVENSON JA SAHL-
MAN 1987 

KARLÖF 1986 BENNIS-NANUS 1986 MILLER JA FRIESEN 
1982 

yrittäjä, hallinnon johtaja strategisti menestyvä johtaja yrittäjämäinen 
- strateginen suuntautumi-
nen 

- uusien ajattelumallien 
soveltaminen 

- sietää epävarmuutta - proaktiivinen 

- sitoutuminen mahdolli-
suuteen 

- tulevien tapahtumaket-
jujen tarkastelu strategian 
osatekijöinä 

- virheiden hyväksyminen 
ja hyödyntäminen 

- tuote/markkinainnovaa-
tion kilpailuedun etsintä 

- resurssien sitoutumispro-
sessi 

- käsitteellinen ajattelu - ihmissuhdeasioiden 
oppiminen 

- seurantaherkkä ris-
kinotossa 

- resurssien kontrollikäsite - kyky hallita kokonai-
suuksia 

- tulevaisuuteen reagointi - konservatiivi 

- johtamisen käsite - abstraktin hallintakyky - itseluottamuksen hankinta - korostaa suoritusrutiineja 
- kompensaatiopolitiikka    

 

Kansainvälisen kasvun elinkaaren eri vaiheissa tarvitaan erityyppistä johtoa. Valtaan 

perustuen on kolmenlaisia johtajia; institutionaalisia, myötäileviä ja henkilökohtaiseen 

valtaan tukeutuvia. Johtajat, joiden motiivi perustuu vallan toteuttamiseen demokratti-

sesti ja tehokkaasti, arvioidaan hyviksi. 

Institutionaaliset johtajat ovat ihmisinä kypsiä ja epäitsekkäitä, turvautuvat tarvittaessa 

ulkoiseen apuun ja ovat pitkäjänteisiä (McClelland ja Burnham 1995). Lehtonen (1979) 

luokittelee avainhenkilöroolit yrityksen elinkaarelle. Keskeisiä ovat perustajan/inno-

vaattorin rooli, edistäjän, pelkistäjän ja toteuttajan roolit. Nämä yhdistyvät kolmannek-

sessa avainhenkilöitä ja näihin joudutaan. 

Roolien hallittavuusaste korostuu erityisesti kasvuhakuisissa yrityksissä. Menestyvällä 

johtajalla on sekä vallan että vaikutusvallan halu ja yhteistyökyky (taulukko 28, Klemp 

ja McClelland 1986). Menestyjän psykologisiin piirteisiin sisältyy sekä vallan tarve, 

aggressiivisuus ja ambitiot (taulukko 28, Gartner 1989). Quinn ym. (1996) fokusoivat 

neljä mallia, joissa valta sinällään ei noussut keskeiseen asemaan. Yrittäjyys voidaan 
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lukea johdon/johtajan rooleihin, omistajayrittäjätyypeistä löytyy useita erilaisilla paino-

tuksilla erotettavia johtajatyyppejä (liite 6/omistajayrittäjätyypit). Johdon pitää uskoa, 

että valitut strategiset-ja johtamistoiminnot vievät haluttuihin spesifeihin tuloksiin. Kan-

ter (1982, 1983) kuvasi kaksi johtajatyyppiä; perinteinen ja muutosjohtaja, joiden taus-

talla erilaiset organisaatiotyypit, joissa heijastuu myös erilainen sisäinen ja ulkoinen 

ympäristö. 

 

Osa johtajista on kansainvälisille markkinoille suuntautuvia, osa ei (Dichtl 1990). Kan-

sainvälistymisessä rooleja voidaan määrittää Rogersin (1995) innovaation omaksujaluo-

killa organisaation näkökulmasta. Transnational yrittäjä kykenee sosiaalisena toimijana 

ottamaan riskit ja strategiset aloitteet perustaa, integroida ja ylläpitää ulkomaiset operaa-

tiot (Yeung 2002). Oleellista on omistajayrittäjän/johtajan kyky toimia perusrooleissa 

johtaja, alainen ja kumppani kaikin variaatioin (Ståhle ym. 2002). Kansainvälistymisen 

/kansainvälistymissuuntautumisen taustalla voi myös olla vahva tahtotila ja/tai käytän-

nön pakko (Heinonen ja Kovalainen 2009). Suuntautumisen taustalla ja katalyyttina 

voivat toimia myös johdon aikaisempi kokemus ja olemassa olevat suhdeverkostot. 

Kansainvälinen kasvusuuntautuminen voi myös olla ns. sisäänrakennettu elementti 

(Jones 1999). 

                                                                                                 

Johdon suuri haaste johdettavien oppimisen ohella on oma oppiminen (Moilanen 2001). 

Johdon pitää oivaltaa yksilöiden (Sugarman B 2001) ja yksiköiden tai eri johtajaryhmi-

en vuorovaikutus ja roolit (Moilanen 2001). Johdon pitää ottaa huomioon ihmisten eri-

lainen valmius muutokseen ja oppimiseen keinojen etsinnässä. Oman muutosvalmiuden 

suhde työyhteisön muutostarpeeseen (Moilanen 2001) korostuu johdossa. Henkilökoh-

taisiin oppimisohjelmiin sisällytetään mitä yksilön todella tarvitsee oppia, jotta organi-

saatio saavuttaa visionsa (kuvio 30). Niiden tulee olla omaehtoisia, strategian toteutusta 

tukevia ja eriasteisia ja -tasoisia. Kansainvälistyminen vaatii organisaation laajentumis-

ta, uusia ajattelumalleja, vanhojen tehostamista/poistamista (kuvio 30). Uusi tieto ja osat 

on sulautettava nopeammin. Tarvitaan eriasteinen, hierarkisesti eritasoinen optiojärjes-

telmä (kuvio 17, taulukko 14). 

Ylin johto määrittää oppimissysteemeille organisaation suhteen eri oppimissuuntauksiin 

(DiBella ym. 1996). Yrittäjyyskoulutusprosessit voivat nostaa esille piilevän yrittäjäai-

neksen joko sisäisessä ja/tai omaehtoisessa yrittäjyydessä (Kyrö 1997; kuvio 4).  
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Kuvio 30. Oppimisen asema tietopääoman ja kansainvälistymisen kannalta  
 

Osaamis-ja tietopääoman vahvistaminen merkitsee ajatusmallien muutosta (Kim 1993). 

Kansainvälistyminen muuttaa toimintatapoja, asenteita ja siihen tarvitaan kaksoissil-

mukkaoppimista (mm. Argyris 1992). Se vastaa innovaation (Rogers 1995) omaksumis-

ta. Dixon (1999) käsittelee organisaation oppimista kollektiivisten eli yhteisten, avoin-

ten eli saatavien ja henkilökohtaisten menestysrakenteiden kautta. Visionäärinen ja ka-

rismaattinen johtajuus tarvitaan muuttamaan organisaation toimintatapoja. Funktionaa-

linen visio ja karismaattinen johtajuus liittyvät kansainvälistymiseen ja laajentuvaan 

organisaatioon. Nonakan ja Takeuchin (1995) mukaan yritys koostuu kolmesta tasosta; 

osaamisvaranto, muodollinen organisaatiorakenne ja epämuodollinen työryhmärakenne. 

Osaaminen vaatii tiedon johtamista osaamiseksi. Yrityksen holistinen kansainvälisty-

misprosessi edellyttää olevan johdon osaamis- ja tietopääoman vahvistamista sekä eri-

laisten roolivaatimusten täyttämistä. Eri operaatiotavat vaativat eritasoiset ja-asteiset 

optiot. Kansainvälistymisessä arvioidaan sisäiselle ja omaehtoiselle yrittäjyydelle suun-

nattujen dimensioiden innovatiivisuus, riskinotto ja proaktiivisuus (Covin ja Slevin 

1991, Lumpkin ja Dess 1996). Perustana ovat olevat ja piilevät kansainvälistymisval-

miudet, osa absorptiota. Kansainvälistymisen prosessiteorian perusoletuksen mukaan 

yritykset etenevät jaksoittain epävarmuudessa (Eriksson ym. 1997, Johanson ja Vahlne 

1977, 1990).  
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Ylimmän johdon fokus on vision sisällön viestintä ja keskijohdon sitouttaminen viesti-

mään henkilöstö kansainvälistymisstrategian toteutukseen. Ylin johto toimii viestijänä 

ja sitouttajana.  Strategian luomisessa ja strategisessa muutoksessa tarvitaan ylim-

män johdon strategistin ja innovaattorin rooleja (taulukko 29). Yleisimmin sitoutuminen 

perustuu Porterin ym. (1985) operationalisointiin sisältäen (Reichers 1985) organisaati-

on päämäärien ja arvojen hyväksynnän ja halun panostaa organisaation suoritukseen 

sekä säilyttää organisaation jäsenyys.   

Tarvittavat kyvykkyydet edellyttävät ylimmältä johdolta delegointikykyä yrityksen si-

sällä (Penrose 1995, Williamsson 1981), ulkopuolelle/ulkopuolelta tai yhdistelmänä. 

Ulkopuolelle/ulkopuolelta delegointiin liittyy rekrytointi ja rekrytoijan rooli. 

 
Taulukko 29. Strategian luonnin roolit, ylin johto 
 
TOIMINTO ROOLI FOKUS 
luominen strategisti/Karlöf 1986, muutos-

johtaja /Kanter 1985 
strategia, kansainvälistymisstrategia, transformaatio-
nalinen johtaminen (Bass 1985) 

luominen innovaattori / Lehtonen 1979, 
Quinn ym 1996 

strategisen muutoksen tuloksena organisaatioon tuleva 
innovaatioiden tulva 

edistäminen strategisti /Karlöf 1986 keskijohdon yrittäjyyskäytös (Miller ja Camp 1985) 
viestintä mielipidejohtaja (Rogers 1995) keskijohto 

 

Delegointi ja rekrytointi voidaan perustaa osin transaktioteoriaan (Williamsson1981). 

Ylin johto ratkaisee transaktion (Pfeffer ja Salancik 1978) ts.  delegoidaanko vai rek-

rytoidaanko. Perusteena on korvattavuus-/riippuvuusaste, johon vaikuttaa myös kan-

sainvälistymisen vaihe (Quinn ja Cameron 1983, Churchill ja Lewis 1983, Churchill 

2000; kuvio 31). 

Sisäinen yrittäjyys (liite 8/ylimmän johdon rooli kansainvälistymisen vaiheissa) sisältää 

organisaation uudistusprosessina (Guth ja Ginsberg 1990) uuden yrityksen luomisen ja 

sen organisaation muuntamisen strategisella uudistamisella. Sisäisen yrittäjyyden rin-

nalle kansainvälistymisvalmiuksien vahvistamisessa fokusoidaan omaehtoinen yrittä-

jyys (Kyrö 1997). Helpottajan, välittäjän ja innovaattorin roolit strategistin ohella 

ovat keskeisiä (liite 7/ylimmän johdon rooli kansainvälistymisessä). Delegoija on vält-

tämätön. 

 
Ylimmän johdon, erityisesti omistajayrittäjän strategiset valinnat perustuvat transaktio-

teoriaan (Williamsson 1981) ja/tai resurssiriippuvuusteoriaan (Pfeffer & Salancik 1978).  

Sisäänpäin toiminnoilla (liite 7/ylin johto kansainvälistymisessä) kansainvälistetään,  

vahvistetaan organisaatiota ja absorptiota seuraavaan vaiheeseen ja toimintoon. Sisään-

päin prosessi osa-alue vauhdittaa kansainvälistymisessä mm. kotimaista kasvua. Koko-
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naisuutena tämä ilmentää strategiaan sisältyvää proaktiivisuutta (kuvio 10). Tiedon ja 

osaamisen vahvistamisessa ylinjohto toimi kombinointiosaajana (T. ja J. Hope 1997) 

arvioiden absorption. Ylimmän johdon rooleissa korostuu sisäänpäin prosessin proaktii-

visuus. 

Omistaja-/perheyrittäjä pääsee/joutuu myös alaisrooliin hallituksen suhteen (Ståhle 

2003). Omistajayrittäjältä edellytetään lisäarvoa tuottavan hallituksen ja osa-aluespe-

sialistien rekrytointia (mm. Muller ym. 2001, liite 7/ylin johto kansainvälistymisessä). 

Ulospäin prosessi vaiheessa (liite 7/ylinjohto kansainvälistymisessä) ylinjohto ratkai-

see opportunistisena strategistina (Karlöf 1986) ja esimiehenä (Ståhle 2003) kansainvä-

listymistavan, markkinajärjestyksen, investoinnit ja ajoitukset. Opportunistisen kom-

binointiosaajan (T. ja J. Hope 1997) ja strategistin roolit (Karlöf 1986) ovat keskeisiä 

ulospäin prosessissa. Laajennettu organisaatio johtaa kompleksiseen työvoimamixiin ja 

työllistää kotimaisia, kohdemaan ja kolmansien maiden henkilöitä. Ylinjohto identifioi 

(Yeung 2002, T. ja J. Hope 1997) inhimillisten resurssien roolin kansainvälisissä ope-

raatioissa, monikulttuurisen työvoiman johtamisen ja johtamiskyvyn kehittämisen glo-

baalissa liiketoimintaympäristössä. 

Ylimmältä johdolta voidaan edellyttää transnationalyrittäjän roolin omaksumista vah-

vistettuna (Yeung 2002) proaktiivisen helpottajan (Lehtonen 1979) piirteillä. 

Ylin johto ratkaisee mm onko yrityskulttuuri sama jokaisessa kohdemaassa ja millä as-

teella vai noudatetaanko paikalliskulttuuria (kuvio 31) ja jos, millä asteella. Ulospäin 

prosessissa yhdistyvät myös proaktiivisen promoterin ja opportunistisen kombinoin-

tiosaajan roolit. Fokuksen muodostavat tällöin strategisen portflion optiot (kuvio 16). 

Proaktiivisena promoterina ylin johto tukeutuu /hyödyntää transaktio- ja (Williamsson 

1981) resurssiriippuvuusteoriaa (Pfeffer ja Salancik 1978) ulospäin yhteistyöprosessis-

sa. Proaktiivinen strategisti (Karlöf 1986) vahvistaa osaamis- ja tietopääomaa parantaen 

kehittämismahdollisuuksia (liite 7/ylin johto kansainvälistymisessä). Strategiset liit-

toumat sisältävät osaamisen ja tiedon siirron rekrytoinnit ja optiot ulospäin yhteistyö-

prosessissa (kuvio 42).                         

 

Luostarisen ja Hellmannin (1993) mallin yhteistyövaihe (liite 7/ylin johto kansainvälis-

tymisessä) esitetään korkeimpana vaiheena. Sitä ilmentää proaktiivinen kombinoin-

tiosaajan rooli. T&k kansainvälistyminen edellyttää ylimmältä johdolta mm. tavoitelta-

van kansainvälistymisasteen, sen kehityksen ja kansainvälisten kumppanien profilointia 

ts transnationalyrittäjän roolia. 
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Kuvio 31. Ylimmän ja keskijohdon roolit pk-yrityksen kansainvälistymisvaiheissa 
 

Yhteistyövaihe sisältää kotimaisen vaiheen ostoyhteistyön. Yhteenveto johdon roolista 

on taulukossa 30. Ylimmän ja keskijohdon roolien painotukset eroavat. Ylimmän joh-

don rooleissa korostuvat proaktiivisuus, strategisuus ja kombinointiosaaminen. Trans-

nationalpiirteet voivat toimia yhdistäjinä eriasteisesti. 

 

Keskijohdolla on omat roolinsa pk-yrityksen kansainvälistymisvaiheissa ja niiden 

osa-alueilla. Keskijohtoa kuvaavat ylenevät ja alenevat käytöstoiminnot (Floyd ja 

Wooldridge 1992), jotka osoittavat keskijohdon vaikutuksen organisaation jäseniin ja 

kognitiiviset kyvyt (integratiivinen ja divergent /yhdistävä ja hajautuva), jotka riippuvat 

keskijohdon toimintojen strategian suuntaisuudesta.  

Keskijohto on ylimmän johdon alainen ja alemman organisaation esimies ja horisontaa-

linen kumppani organisaatiossa ja suhteessa ulkopuolisiin (Ståhle 2003). Nämä kehys-

roolit sisältävät versioita ja painotuksia. 
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Taulukko 30. Keskijohto, roolit kansainvälistymisen eri vaiheissa ja fokus 
 
VAIHE TOIMINTO ROOLI FOKUS 
kotimainen 
vaihe 

strategian 
toteutus 

viestijä/mielipidejohtaja/Rogers 1995 strategian ja vision vies-
tintä organisaatiolle 

 luominen helpottaja/rakentaja /Quinn ym. 1996 koheesio, tiimityö, op-
piminen 

 luominen organisoija /Moilanen 2001 oppiva organisaatio 
 delegointi, in-

ja out rekry-
tointi 

alainen/Ståhle 2003, koordinoija/ Quinn 
ym. 1996, Janczak  2002/ delegoija , rekry-
toija  

organisoi ja koordinoi 
uussijoittelut organisaa-
tiossa 

sisäänpäin 
prosessi 

prosessi toteuttaja ja oppimisen organisoija, luovut-
tajan / vastaanottajan prosessikumppani/ 
Ståhle 2003 

teknologian siirto 

 kehittäminen proaktiivinen varhaisen seuraajan rooli 
/Rogers 1995 

teknologian kehitys 

 raaka-aine ja 
komponentti 
tuonti 

koordinoiva edistäjä/ Lehtonen 1979, 
Quinn ym. 1996 

tuonti 

 osaamisen 
hankinta 

alainen / Ståhle 2003, innovatiivinen tieto-
johtaja / T. ja J. Hope 1997 

osaamisen rekrytointi 
esim. asiakkailta 

 kehittäminen välittäjä / kehittäjä / Quinn ym. 1996, Janc-
zak 2002 

absorptiokyky 

ulospäin pro-
sessi vaihe 

yhtiöt alainen/tuottaja/esimies/kumppani/Ståhle 
2003 ; koordinaattori /tuottaja/Quinn ym. 
1996 

sopimusratkaisut; joint 
venture, optioratkaisut 
operatiivisten hyötyjen 
ohella 

 yhteisyritys edistäjä/helpottaja/Lehtonen 1979, Quinn 
ym. 1996 

oppiva organisaatio 
organisaation oppiminen 

 yhteisyritys välittäjä/mentor/Quinn ym. 1996 monikulttuurisuus, si-
säinen yrittäjyys 

yhteistyövaihe yhteistyö transnational johtajan piirteitä/Yeung 2002 eriasteiset yhteistyörat-
kaisut kotimaisten ja 
yhden tai useamman 
ulkomaisen kumppanin 
ja pk-yrityksen yhden tai 
useamman yksikön 
kesken 

 yhteistyö innovaattori/välittäjä/Lehtonen 1979/Quinn 
ym. 1996 

oppivan organisaation 
edistäminen 

 

Sisäänpäin vaiheen kotimaisessa vaiheessa strategian toteuttaja on keskijohdon pää-

rooli sisältäen kansainvälisyyden viestimisen organisaatioon kehittymisesteiden madal-

tamiseksi/poistamiseksi (elinkaariteoria Quinn ja Cameron 1983) (kuvio 33, taulukko 

30). Keskijohto on organisoija alemman ja ylemmän organisaatiotason tiimeissä, orga-

nisaation oppimisessa ja oppivassa organisaatiossa (Moilanen 2001, Quinn ym. 1996). 

Se delegoi ja rekrytoi uussijoittelun organisoinnin ja koordinoinnin (Quinn ym. 1996, 

Ståhle 2003 ja Janczak 2002). 

Keskijohto organisoi sisäisen ja omaehtoisen yrittäjyyden (Kyrö 1997) mahdollisuudet. 

Se toimi itsenäisen käyttäytymisen ja yrittäjyyden vahvistajana ja yhdistää organisaation 

yrittäjyysrooleissa strategisen, yhteysvapaan ja –spesifin tiedon (taulukko 31). 
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Taulukko 31. Keskijohdon yrittäjyyskäytös ja sisäisen yrittäjyyden piirteet 
 
YRITTÄJYYS KUVAUS VIITE 
keskijohdon yrittä-
jyyskäytös 

ylimmän johdon tuki, itsenäisyys / työn vapaus, palkkiot / 
kannusteet, ajan olemassaolo ja organisaation esteet 

Kuratko, Montagno 
ja Hornsby 1990 

sisäinen yrittäjyys, 
omaehtoinen yrittä-
jyys 

proaktiivisuus, aspiraatio kyvykkyyden taustalla, tiimisuun-
tautuneisuus, kyvykkyys ratkaista dilemmat ja oppimisky-
vykkyys 

Stopford ja Baden-
Fuller 1994 

 

Keskijohto toteuttaa osaamispääoman vahvistamisen sisäänpäin prosessissa. Toteutta-

jana ja koordinoijana keskijohto on mm. tuonnissa ja teknologian siirrossa. Keskijohdon 

välittäjän/ kehittäjän rooli absorption vahvistamisessa on keskeinen (taulukko 30).  

 
Keskijohto toteuttaa ulospäin prosessissa esimiehen ja koordinaattorin rooleja (Quinn 

ym. 1996) (taulukko 30). Se organisoi mm. eriasteisia ja hierarkisesti eritasoisia optioi-

ta. Keskijohto toimii kohdemaissa ylimmän johdon valtuutettuna lähestyen transnatio-

naljohtajan (Yeung 2002) piirteitä. Kohdemaissa toimivat yhteisyritykset ja ulkomaiset 

tytäryhtiöt tukevat keskijohtoa monikulttuurisuuden (taulukko 30) omaksumisen helpot-

tajana. Keskijohto auttaa innovaatioiden leviämistä mentoroimalla alemman hierarkian 

sisäistä ja omaehtoista yrittäjyyttä (Rogers 1995, Quinn ym. 1996).  

 
Ulospäin yhteistyöprosessivaiheessa yhteisyritysten, tytäryhtiöiden ja eriasteisten ja 

hierarkisesti eritasoisten liittoumien yhdistämisessä keskijohto on transnationaljohtajan 

piirteinen (Yeung 2002) välittäjä. Yhteistyöprosessissa keskijohto toimii koordinaatto-

rina ja proaktiivisena innovaattorina ja välittäjänä (Lahti 2002, Quinn ym. 1996) osa-

alueen perusroolin lähestyessä koordinaattoria. Ne mahdollistavat keskijohdon ja ala-

puolisen organisaation sisäisen ja omaehtoisen yrittäjyyden. Innovaattorin ja välittäjän 

rooliin sisältyy eriasteisen kumppanuuden (Ståhle 2003) hyödyntäminen (kuvio 31).  

Yhteistyövaiheessa eriasteiset koti- ja ulkomaiset kumppanuudet mahdollistavat keski-

johdolle transnational painotteisen roolin (Yeung 2002).Yhteistyövaihe korostaa keski-

johtoa strategian laatijana ja sen toteutuksen helpottajana (Quinn ym. 1996; taulukko 

30). Se on ylimmän johdon alainen ja kumppani. Ylin ja keskijohto voivat olla kump-

paneita keskijohdon johdolla osa-aluekyvykkyyden ollessa statusta tärkeämpi (Ståhle 

2003). 

 

Seuraavassa kappaleessa käsitellään pk-yrityksen johdon, ylin johto ja keskijohto, rooli 

kansainvälistyvän pk-yrityksen osaamis- ja tietopääoman vahvistamisessa. Tarkastelun 

taustan muodostaa tämän tutkimuksen luvun 3 tähänastinen syventävä käsittely. 
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3.2.5. Johdon rooli osaamis-ja tietopääoman vahvistamisessa 

  

Ylimmällä johdolla on roolinsa osaamis- ja tietopääoman vahvistamisessa. Uusi 

tieto luodaan kombinoimalla ja vaihtamalla (Moran ja Ghoshal 1996), vähittäisillä tai 

radikaaleilla muutoksilla. Kansainvälistyminen on radikaali muutos ja vaatii radikaalia 

oppimista. Ylimmän johdon ja omistajayrittäjän tärkein rooli on vision antava strategisti 

(Karlöf 1986). Visio määrittää osaamisen ja tiedon tarpeet. 

Inhimillistä pääomaa vahvistavat oppiminen, rekrytointi, rotaatio jne (liite 9/ylin johto  

osaamis-ja tietopääoman vahvistamisessa). Ylin johto lähenee transnationalyrittäjää /-

johtajaa ja tunnistaa avainkyvykkyydet (Yeung 2002). Omistajayrittäjään liittyy proak-

tiivisen innovaattorin rooli, joka yhdistettynä mahdollistajaan  (liittyminen ja aloittei-

den tekeminen; Bartlett ja Ghoshal 1993) tukee inhimillistä pääomaa osaamis- ja tieto-

pääoman vahvistamisessa (kuvio 32). Sosiaalisen pääoman suunnitelmallinen vahvis-

taminen vaatii luottamuksellisen (liite 8/ylin johto osaamis- ja tietopääoman vahvista-

misessa) yksilö- (sosiaalinen verkostoteoria, Johannisson 1987) ja organisaatiotason 

verkostoitumisen (verkostoteoria Johanson ja Mattsson 1990). Sosiaalisen pääoman 

vahvistaminen tukee ja osin mahdollistaa kansainvälistymisessä eriasteisten optioiden 

ja jatko-optioiden organisointia (kuvio 16, Sanchez 1993, Trigeorgis 1996) ja vahvista-

mista. 

 
Avainasiakassiteet/-suhteet, asiakaspääoma (liite 8/ylin johto osaamis- ja tietopääoman 

vahvistamisessa), mahdollistavat kansainvälistymistiedon, innovaatioiden, (Granovetter 

1973) siirron ja levittämisen yrityksen funktioiden tietopääomaan osaamispääoman vah-

vistamiseksi. Innovatiivisena tietojohtajana (T. ja J. Hope 1997) ylin johto organisoi 

optiot avainasiakkaan/-kaiden ja/tai näihin sidoksissa olevan/-ien toimittajan/-ien kans-

sa; ylimmän johdon proaktiivinen ja strateginen ratkaisu. Ylin johto vahvistaa avainasi-

akassuhteita turvaten optioliittoumat (kuvio 24). 

Kumppanuuspääoman (liite 8/ ylin johto osaamis- ja tietopääoman vahvistamisessa) 

vahvistamisessa liittoumien muodostamista ja ylläpitoa voidaan delegoida keskijohdol-

le. Pääoma- vai ei-pääomaliittouma (kuvio 40) ratkaisun tekee ylin johto/omistajayrit-

täjä. Mikä on resurssien korvattavuusaste ja pk-yrityksen riippuvuusaste (resurssiriippu-

vuusteoria Pfeffer ja Salancik 1978). Toteuttaako se yhdistelmän osto/liittouma ja opti-

on organisointi optioriippuvuuden vaatiessa ehdotonta hallintaa. Kombinointiosaajan, 

tietojohtajan sekä delegoijan roolit korostuvat. Onko delegoinnin raja strateginen / tak-

tinen vai operatiivinen tai kenties näiden ositus?  
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Rakennepääoma sisältää aineettoman varallisuuden ja uudistuspääoman. Aineettoman 

varallisuuden vahvistamisesta vastaa strategisti (mm. Karlöf 1986). Ylin johto strategis-

tina vastaa proaktiivisen verkoston rakentamisen yhteistyösuhteina ja optioina (kuvio 40 

; taulukko 15) . Se päättää strategistina, mikä aineeton varallisuus omistetaan, mikä hal-

litaan sopimuksilla ja mikä ostetaan palveluna. Johto määrittää kansainvälistymisytimen 

yhdistämät neljä keskeistä tekijää; visio, strategia, arvot ja operointiperiaatteet. Korke-

amman tason (Grant 1996, Spender1996) osaamis- ja tietopääoma tuottaa kansainvälis-

tymistä tukevan innovoinnin korkeamman tason.   

Oppiminen ja tiedonsiirto ovat olennaisia dynaamisessa ympäristössä innovoinnille (Po-

well ym. 1996) esimerkiksi kansainvälistyvä organisaatio. Uudistuspääoman vahvis-

tamisessa ylin johto luo kansainvälistymisstrategian, organisoi toteutuksen ja ohjauksen 

(liite 9/ylin johto osaamis- ja tietopääoman vahvistamisessa) uudistajana ja strategisti-

na. Omistajayrittäjän rooli on visionaarin ja proaktiivisen strategistin yhdistelmä. Inno-

vaattori ja helpottaja ovat keskeisiä uudistuspääoman vahvistamisessa (Quinn ym 1996, 

Penrose 1995, Lehtonen 1979). 

Usean toiminnon yhtäaikainen kansainvälistyminen korostaa kontaktien luomis-ja kehit-

tämistaitoja. 

 

Keskijohdolla on vahva rooli osaamis-ja tietopääoman vahvistamisessa. Kasvava 

osa nykyisistä ja tulevista yrittäjistä/johtajista opiskelee ulkomailla ja kirjautuu transna-

tional toimijaverkkoihin (Yeung 2002), inhimillinen pääoma vahvistuu. Tietyt yksilöt 

mahdollistavat markkinasuuntautuneista toiminnoista huolehtimisen koulutuksellaan 

ja/tai kokemuksellaan (Ball ja McCulloch 1992).  

Ulkopuolisen tiedon identifioinnissa ja integroinnissa sisäiseen tietoon käytetään rekry-

tointia, toisten yritysten/yksiköiden hankintaa (liite 10/keskijohto osaamis-ja tietopää-

oman vahvistamisessa), epävirallisia tietoverkkoja ja linkkejä (verkostoteoria /Johanson 

ja Mattsson 1988, sosiaalinen verkostoteoria/ Johannisson 1987 sekä elinkaariteoria 

Churchill ja Lewis 1983, Quinn ja Cameron 1983 ja informaation elinkaariteoria Weit-

zel 1987). 

Keskijohto organisoi oppimisen. Keskijohto määrittää tarpeiden tärkeysjärjestyksen 

(kuvio 33) toimien välittäjänä organisaation oppimisessa sekä mentorina. 
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Kuvio 32. Ylimmän johdon rooli pk-yrityksen osaamispääoman vahvistamisessa 
 

Sosiaalisen pääoman vahvistamisessa keskijohto osallistuu uudistusprosessin (tarkoi-

tuksen ja haasteen luominen) luomiseen innovaattorina ja välittäjänä (Lehtonen 1979, 

Rogers 1995, Quinn ym. 1996). 

Ulkomaiset ja kotimaiset asiakkaat, välittäjät, asiakaspääoma (keskijohto osaamis-ja 

tietopääoman vahvistamisessa), ovat hyvä informaatiolähde. Keskijohto vahvistaa sosi-

aalisilla verkostoilla kansainvälistä markkinatietopääomaa verkottajana. Kokematto-

muus vaikuttaa vientitiedon hankintaan (Diamantopoulos ja Cadogan 1996). Keskijohto 

hankkii asiakastietoa kombinointiosaajana, analysoijana ja uudistajana (liite 10 /kes-

kijohto osaamis- ja tietopääoman vahvistamisessa). Sosiaalisen verkostoteorian (Johan-

nisson 1987) liittäminen kombinointiosaajaan (T. ja J. Hope 1997) yhdistää uudisteet 

verkostoitumiseen. Proaktiivisuuden yhdistäminen ja ketjuttaminen asiakkaiden asiak-

kaisiin luo uusia näkökulmia. 

Organisaatiosuhteet, kumppanuuspääoma, mahdollistavat tiedon hankinnan ja hyö-

dyntämisen (Eisenhardt ja Schoonhoven 1996, Lane ja Lubatkin 1998). Ne perustuvat 

resurssiriippuvuusteorian (Pfeffer ja Salancik 1978), sosiaalisen verkostoteorian (Jo-

hannisson 1987) ja elinkaariteorian (Quinn ja Cameron 1983, Churchill ja Lewis 1983, 

Churchill 2000, Äijö ym. 2005) yhdistelmään. Keskijohto ohjaa proaktiivisesti verkos-

ton vahvistumista integraatiossa (kyvykkyyksien linkittäminen ja vaikuttaminen; liite 

10/keskijohto osaamis- ja tietopääoman vahvistamisessa) uudistusprosessiin (tarkoituk-

sen ja haasteen luominen) (Bartlett ja Ghoshal 1993). Verkostorakenteen vahvistamisen 

painotus suhde (relational) tai paikka/ asema (positional) näkemykseen ratkeaa funk-

tioittain kansainvälistymisessä (kuvio 33). Osaamis- ja tietopääoma laajentuu integraa-
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tiossa (kyvykkyyksien linkittäminen ja vaikuttaminen) sekä uudistumisessa (tarkoituk-

sen ja haasteen luominen) (Bartlett ja Ghoshal 1993).  

 

Rakennepääoman vahvistamisessa keskijohdon toiminta perustuu transaktioteorian 

(Williamsson 1981) ja resurssiriippuvuusteorian (Pfeffer ja Salancik 1978) ohella ver-

kostoteoriaan (Johanson ja Mattsson 1988) ja sosiaaliseen verkostoteoriaan (Johannis-

son 1987).  

Ylimmän johdon strategistin (Karlöf 1986) ratkaisu johtaa aineettoman varallisuuden 

(liite 10/keskijohto osaamis- ja tietopääoman vahvistamisessa) vahvistamisessa keski-

johdon alaisena toteuttamaan delegoijana, sosiaalinen verkostoteoria (Johannisson 

1987) välittäjänä, resurssiriippuvuusteoria (Pfeffer ja Salancik 1978) ja koordinaattori-

na, transaktioteoria (Williamsson 1981, Quinn ym. 1996, Janczak 2002 ).  Aineettoman 

varallisuuden perusratkaisu, itse – osta, perustuu ensisijaisesti transaktioteoriaan (Wil-

liamsson 1981), keskijohto analysoijana (Janczak 2002 ). Perusteena käytetään myös 

riippuvuus / korvattavuusehtoa tai eriasteisuutta asteikolla strateginen, taktinen, opera-

tiivinen.  

Uudistuspääoman vahvistamisessa (liite 9/ keskijohto osaamis-ja tietopääoman vah-

vistamisessa) uudet oppimismallit sekä ulkopuolisten uudistamisresurssien sitominen 

(Quinn ym. 1996, Lehtonen 1979) perustuvat sosiaaliseen verkostoteoriaan (Johannis-

son 1987) ja resurssiriippuvuusteoriaan (Pfeffer ja Salancik 1978). Dynaaminen uusi 

toimintaympäristö vaatii uuden oppimista ja siirtoa organisaatioon  ulkomailta ja tiedon 

virtaamisen edistämistä transaktioteorian (Williamsson 1981), verkostoteorian (Johan-

son ja Mattsson 1988) ja sosiaalisen verkostoteorian (Johannisson 1987) mukaan sovel-

taen myös elinkaariteoriaa (Churchill ja Lewis 1983, Churchill 2000, Äijö ym. 2005). 

Tiedon integrointi ja toimintojen sekä organisaation uudistaminen edellyttää helpottajaa 

ja välittäjää. Keskijohdon rooli kansainvälistyjän osaamis- ja tietopääoman vahvistami-

sessa kuviossa 33. 

 

Ylimmältä johdolta kansainvälistyminen edellyttää sitä tukevia roolipiirteitä. Stra-

teginen johtaminen heijastaa juuri siinä yrityksessä vallitsevia/-via strategisen johtami-

sen teoriaa/-oita. Teoriat yhdistetään johonkin strategisen ajattelun koulukuntaan (viita-

nen 1994); strategisen suunnittelun-, visiointia korostava strategisen johtamisen- ja 

oppimisen strategisen johtamisen mallina. 
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Kuvio 33. Keskijohdon rooli pk-yrityksen osaamispääoman vahvistamisessa  
 

Yrittäjävetoiset yritykset kuvataan proaktiivisiksi, innovatiivisiksi ja riskivarautuneiksi 

(Miller 1983). Omistajayrittäjä määrittää strategisen suunnan, yrittäjäroolin proaktiivi-

suus ja innovatiivisuus heijastuvat suoraan strategiaan (kuvio 5). Strategistin keskeis-

ten piirteiden liittäminen omistajayrittäjään tarkentaa rooliprofiilia (Törmäkangas 2005). 

Yrittäjästrategistin täydentäminen institutionalisen johtajan piirteillä vahvistaa koko-

naisroolia (liite 10/ylin johto kansainvälistymisstrategian toteutuksessa). Menestyvä 

johtaja ennakoi radikaalin muutoksen ennen kriisin puhkeamista (Klemp ja McClelland 

1986). Muutos edellyttää vallanhalua, prosessien ohjaamista haluttuun päämäärään 

(McClelland ja Burnham 1995). Organisaation sitoutuminen strategiaan ilmenee mm. 

kansainvälistymisen (Reichers 1985) asennesitoutumisessa (verkostoteoria Johanson ja 

Mattsson 1988, sosiaalinen verkostoteoria Johannisson 1987).  Opportunistisen omista-

jayrittäjän piirteisiin voidaan liittää proaktiivisuus ja strategisten optioiden luominen 

(resurssiriippuvuusteoria Pfeffer ja Salancik 1978). Ylin johto delegoi, rekrytoi sisään ja 

ulos (transaktioteoria Williamsson 1981) sekä  hyödyntää rotaatiota ja mentorointia (lii-

te 10/ ylin johto kansainvälistymsstrategian toteutuksessa). 

 

Ulkomaanmarkkinasuuntautunutta johtoa kuvaa nopea päätöksenteko (Dichtl 1990), 

innovatiivisuus, luovuus ja kyky luoda ja ylläpitää verkostoja. Kansainvälistymisessä 

omistajayrittäjän ja ylimmän johdon suuntautuminen transnationalyrittäjän/-johtajan 

rooliin mahdollistaa sateenvarjoroolien muodostumisen. 



 114  

 

 Taulukko 32. Keskijohdon roolipiirteitä   

 
TOIMINTO ROOLI FOKUS 
strategian toteutus kombinoija/yhdistäjä/ kasaaja 

Nurminen 2003 
operaatiot 

kasaava johtaminen alainen/esimies/vallan käyttäjä 
/Nonaka ja Takeuchi 1995, 
Quinn ym. 1996 

vallan vastaanotto ja käyttö, vas-
tuun otto, auktoriteetin hyväksyn-
tä, ohjeiden noudattaminen 

innovatiivinen ja oppiva orga-
nisaatio 

kumppani /Quinn ym. 1996 
/Ståhle 2003 

täydentävät kyvykkyydet, oman 
osaamisen integrointi, roolival-
miudet, riskinottokyky 

kansainvälistymisstrategia välittäjä/Quinn ym. 1996, 
Lehtonen 1979; innovaattori 
Holmlund ja Kock 1998 

verkostoituminen, liittoumien 
perustaminen, muutostarpeiden 
hahmotus, muutoksen omaksumi-
nen, uudet kansainväliset kump-
panuudet 

myynti puhemies, levittäjä osaamisen johtaminen 
osaamisen johtaminen mentor, monitor/Quinn ym. 

1996 
sensitiivisyys työvoiman tarpei-
siin, uran kasvun auttaminen, 
sitoutumisen tavoittelu 

yrittäjyyskäytöksen tukemi-
nen/ Burgelman 1983, Nonaka 
ja Takeuchi 1995, Kyrö 1997 

helpottaja, sisältää opportunis-
tit ja proaktiiviset piirteet /Leh-
tonen 1979; Quinn ym. 1996 

osallistuvuuden ja avoimuuden 
tuki, koheesion ja tiimityön tuki, 
muutosagentin toiminta 

 

Transnationalyrittäjän ja organisaation oppimista tukevan omistajayrittäjän roolit yhdis-

tää jaettu visio ja organisaatioon sitoutuminen (taulukot 30, 31, 33). 

 

Pk-yrityksen keskijohdolla on omat roolipiirteensä kansainvälistymisessä. Keski-

johto (Nurminen 2003) integroi ylhäältä alas deduktiivisen ja alhaalta ylös induktiivi-

sen johtamisen. Tasojen välinen ja sisäinen vuorovaikutus korostuu. Keskijohto tarvit-

see vuorovaikutuksen  mm. kansainvälistymisstrategian optioihin (Trigeorgis 1996, tau-

lukko 32) ja proaktiivisen, toteutusvaiheen vuorovaikutuksen ulkopuolisiin toimijoihin. 

Keskijohto vallankäyttäjänä delegoi hierarkisesti alemmalle tasolle, tunnistaa taidot ja 

potentiaalin ja luo mahdollisuuksia (Ståhle 2003, Lehtonen 1979, Quinn ym. 1996). 

Proaktiivinen, innovatiivinen keskijohto myy osaamisen johtamisen aloitteet aggressii-

visesti ylimmälle johdolle kansainvälistymisen alussa (N. Ghannad 2001). Se koordinoi 

(taulukko 32) organisaatio- ja yksilöliittoumilla sekä muutostarpeiden hahmottamisella 

perusteltujen aloitteiden etenemisen (Quinn ym. 1996, Lehtonen 1979, Ståhle 2003). 

Keskijohto on varhaisen omaksujan, mielipidejohtajan roolissa (Rogers 1995) suhteessa 

innovaatioihin. Se määrittää erityisesti muutosagenttien (taulukko 32) fokukset. Sisäistä 

yrittäjyyttä  kuvaavat (Stopford ja Baden-Fuller 1994) proaktiivisuus, aspiraatio kyvyk-

kyyden taustalla, tiimi/ryhmä suuntautuneisuus, ongelman ratkaisukyky ja oppimisky-

ky. Kosmopoliittisuus ja kansainvälinen aktiivisuus tukevat johdon vahvistamista.  

Keskijohto toimii sisäisenä yrittäjänä, mielipidejohtajana ja viestijänä sekä kombinoija-
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na, vallankäyttäjänä,  mentorina ja helpottajana. Molemmat omaavat transnational piir-

teitä. 

Pk-yrityksen ylin johto toimii proaktiivisena rakentajana ja organisoijana sekä strate-

gistina, motivoijana sekä opportunistisena omistajana osaamis- ja tietopääoman raken-

tamisessa. Strategistin (Karlöf 1986) rooliin yhdistyvät proaktiivisuus, innovatiivisuus 

sekä riskinottovalmius (Miller 1983). Omistajayrittäjän sosiaaliset taidot korostuvat 

verkostojen luomisessa (sosiaalinen verkostoteoria Johannisson 1987). Niihin liittyvät 

paineensietokyky, kunnianhimo, optimismi ja karismaattisuus (esim. Smith 1967). Ver-

kostot/ liittoumat liittyvät kansainvälistymiseen. Sosiaalisen pääoman vahvistaminen 

kansainvälisyyteen sisältää proaktiiviset asenteet, motiivit ja kontaktit. 

Osaamis- ja tietopääoman vahvistamisen piirteet (taulukko 32), ylin johto, helpottavat 

organisaation oppimista (Kuratko ym. 1990).  Strategian toteutukseen liittyy päämäärä-

tietoisuus, aggressiivisuus ja edellytysten luominen (verkostoteoria Johanson ja Matts-

son 1988, elinkaariteoria Quinn ja Cameron 1983). Tietopääoman vahvistamisen jäl-

keen tietojohtaminen muunnetaan osaamisen johtamiseksi. 

 

Kansainvälinen kokemusperäinen tieto asiantuntevasta johtajuudesta, ylikulttuurisesta 

johtamisesta sekä paikallisesta liiketoimintakulttuurista (Reid 1984, Eriksson ym. 1997) 

ja sen vahvistaminen edellyttää proaktiivisuutta. Lisäksi se edellyttää ulkomaisten 

kumppanien integrointia (Ståhle 2003) sekä avoimuutta eriasteisiin liittoumiin (sosiaali-

nen verkostoteoria Johannisson 1987, resurssiriippuvuusteoria Pfeffer ja Salancik 1978) 

ja rekrytointeihin.  

  

Taulukko 33. Ylimmän johdon piirteet ja osaamis- ja tietopääoman vahvistaminen 

TOIMINTO YLIN JOHTO PERUSPIIRTEET FOKUS 
osaamis-ja tietopääoman 
vahvistaminen 

- vallan tarve, korkea työmoraali, 
käsitteellisen ajattelun kyky ja 
oireinformaation etsintä, karis-
maattisuus ja muutoksen ajaminen, 
opportunismi 
( Klemp ja McClelland 1986, Mc-
Clelland ja Burnham 1995, Rogers 
1995)  

- opportunismi sisältäen uusien 
mahdollisuuksien jatkuvan etsin-
nän, innovatiivisten kilpailustrate-
gioiden käytön ja delegoinnin mah-
dollistamaan tuloksekkaan 
reagoinnin strategisen toteutuksen 
kannalta valtaan yhdistettynä 
( Smith 1967) 

osaamis-ja tietopääoman 
vahvistaminen, organi-
saation oppiminen 

helpottaja / Lehtonen 1979, Quinn 
ym. 1996, Kuratko, Montagno, 
Hornsby 1990 

ylimmän johdon tuki, aika, esteiden 
poisto, työn itsenäisyyden laajen-
nus, kannustimet, informaation 
virtauksen helpottaminen; 
ylimmän johdon esimerkki 

strategian toteuttaminen proaktiivinen muutosagentti, käsit-
teellinen ajattelija, tiedon kom-
binointiosaaja / T. ja J. Hope 1997, 
Lehtonen 1979, Ståhle 2003 
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Lisäksi tarvitaan organisaation oppimiseen liittyvän suosimista sisäisestä yrittäjyydestä 

strategiseen oppimiseen (informaation kommunikaatioteoria Weitzel 1987).  

Osaamispääoman vahvistamisessa omistajayrittäjä lähestyy transnationalyrittäjän roolia 

(Yeung 2002). Se rakentuu vuosien kokemuksella ja oppimisella. 

 

Keskijohto yhdisti osaamis- ja tietopääoman vahvistamisessa strategisen (yhteysva-

paan) ja yhteysspesifin tiedon (Nonaka 1988). Sen itsenäinen käytös on tärkeä mm. uu-

sien strategioiden muokkauksessa ja ylimmän johdon hyväksynnän hankinnassa (Bur-

gelman 1983). 

 
Keskijohdon perusroolit; strategisten vaihtoehtojen puolustaminen, tiedon yhdistämi-

nen, omaksumisen helpottaminen ja strategian toteuttaminen (Floyd ja Wooldridge 

1994) vaativat kommunikointia organisaation ylimmän ja operatiivisen tason kanssa. Se 

huolehtii myös strategian realistisuudesta (Floyd ja Wooldridge 1992). Ylin johto viestii 

strategian keskijohdolle, joka sitoutuu strategiseen konsensukseen, itsenäiseen strategi-

seen käytökseen ja kommunikointiin (Noble 1999).  

Keskijohdon osallistumisen strategian muotoiluun ja toteutukseen mahdollistava organi-

saatiokulttuuri on paras. Sen perusrooleja voidaan tarkastella CVF:n (Quinn ym. 1996) 

osa-aluemallissa (kuvio 32). Osaamispääoman näkökulmasta korostuvat sisäiset proses-

simallit koordinattori ja seuraaja sekä inhimillisten suhteiden mentor ja helpottaja. 

Jälkimmäinen liittyy myös ulkoiseen vahvistamiseen (kuvio 32). Keskijohdon tilanne-

perusteiset piirteet kuvaavat sitä ensisijaisesti toimintaperusteisesti.  

 

 
 
Kuvio 34.  Keskijohdon roolipiirteet, CVF malli ja keskijohdon perusroolit  
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Avoimen systeemin mallit innovaattori ja välittäjä liittyvät vahvistamiseen ja keskijoh-

don piirejoukkoon. Keskeinen perusrooli on tiedon yhdistäminen ja omaksumisen hel-

pottaminen. 

Tiedon integroinnin vahvistamaan osaamispääomaa ja absorptiota toteuttaa intuitiivinen 

keskijohto (taulukko 34), jonka päärooleissa on eri luokitusten piirteitä (Lehtonen 1979, 

Ståhle 2003, Moilanen 2001, Karlöf 1980).  

Laajentuminen toteutuu roolittaisin painotuksin perustuen hienojakoisempiin tarkaste-

lukulmiin sekä proaktiivisuuden että opportunismin kasvavaan mukaan tuloon. 

 

Taulukko 34. Intuitiivisen keskijohdon pääroolit tiedon integroinnissa (Janczak 2002) 
 

ROOLI ROOLIN PERUSSISÄLTÖ 
radar riskien, mahdollisuuksien, probleemien ja ratkaisujen esille tuominen; informaation keruu, 

suhteet ja menetelmät; kehittää tiekartan tulevaisuuden aloitteisiin; proaktiivinen rooli, 
joka tarjoaa ja sallii keskijohdolle ympäristön uudet tulkinnat ja ymmärryksen 

katalyytti sisältää ihmisten vuorovaikutuksen ja kollektiivisen tiedon luonnin; näyttelee helpottajan 
roolia kooten yhteen tietävien ihmisten ideat; kehittää hyvän työilmapiirin: ärsyke yksilöl-
lisen tiedon jakamiseen 

aktiivinen 
suodatin 

laajentaa, laimentaa ja modifoi informaation esittäen persoonallisen korostuksen; epävar-
muuksien absorboija; luo organisaation tiedon tarjoamalla ylimmälle johdolle, vertaisille 
integroidun strategisen tarkoituksen; vaihtamalla tulkintojaan antaa strategisen suunnan 
toiminnoilleen 

kokeilija uutta tietoa kokeilemalla kehittää uudet organisaation kyvykkyydet; johtaja kokeilee ja 
jakaa tietoa ja prototyyppejä; kokeilu merkitsee alkuperäisen idean kehittämistä ennen 
täydentävää riskiä 

 

Seuraavassa kappaleessa esitetään pääkappale 3.2.:ssa suoritetun syvällisen tarkastelun 

yhteenveto. 

 

3.2.6. Yhteenveto 

 

Osaamisen johtamisessa osaamis- ja tietostrategia perustuu analyysiin mitä yritys ja 

kilpailijat osaavat ja mitä on osattava. Ylimitoitettu osaamisstrategia sopeutetaan supis-

tamalla sitä ja/tai realisoimalla ylimääräiset resurssit ja alimitoitettua vahvistetaan (ku-

vio 35). Kansainvälistymisen osaamis- ja tietoaukko suljetaan proaktiivisesti ja innova-

tiivisesti. Aggressiivinen ja kosmopoliittinen osaamis- ja tietostrategia tukee  jatkuvaa 

oppimista (kuvio 35).  

Dynaamisen osaamis- ja tietopääoman vahvistamisen strategisten haasteiden toteutuk-

sessa (kuvio 12) sisäiset toimintaympäristöt edellyttävät laajaa kommunikaatiota ja tie-

totulvan käsittelyä. Eri toimintaympäristöt mahdollistavat eriasteisten liittoumien luomi-

sen. Osaamis- ja tietopääomalta ja -strategialta vaaditaan proaktiivisuutta (kuvio 10) , 

dynaamisuutta ja optiohallintaa. 
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Arvoinnovaatioilla markkinatilan luonti antaa osaamis-ja tietostrategialle mahdollisuuk-

sia (Kim ja Mauborgne 1997, 1999). Innovaation leviämisen neljän pääelementin (Ro-

gers 1995) hyödyntäminen (innovaatio, aika, kommunikaatio ja sosiaalinen systeemi) 

eriasteisilla muutosagenteilla tukee osaamis- ja tietostrategialla kansainvälistymistä 

(kuvio 35). Synergisen tietoperustan läheisyydessä absorptio on tehokkain organisaation 

oppimiselle (kuvio 26). Kansainvälistyminen tuo uusia osaperustoja (kuvio 26), joista 

absorption keskeisiä ovat allokoidut resurssit ja organisaation vahvistaminen maksimoi-

maan viralliset ja epäviralliset verkostot tiedonsiirrossa (kuvio 35). Sosiaalisen pääoman 

vahvistaminen (taulukko 31 ja liite 8/ylin johto osaamis- ja tietopääoman vahvistami-

sessa)  on keskeistä. Sisäinen sosiaalinen pääoma tukee ulkomaanmarkkinatiedon ab-

sorptiota. Ulkoista sosiaalista pääomaa (kuvio 26) tarvitaan absorptioon. Kansainvälis-

tyjän osaamis-ja tietostrategialle keskeistä on analyysien kriittisyys, osaamis-ja tieto-ja 

liiketoimintastrategioiden oikea suhde, absorption proaktiivinen systemaattinen vahvis-

taminen. Osaamisen ja tiedon johtaminen omistajayrittäjän arvoihin ja yrityskulttuuriin 

perustuen (kuvio 8) sekä visiolla tukee oppivaa organisaatiota (kuvio 36).  Keskeisiä 

ovat proaktiivisuus, innovatiivisuus, itsensä toteuttaminen ja kehityshakuisuus. Strategi-

set haasteet ilmenevät (kuvio 12) dynaamisina vuorovaikutteisina funktionalisina pro-

sesseina. Johto asemoi osaamisen ja tiedon kansainvälistymis-, osaamis-ja tietostrategi-

an toteutukseen (liite 7/omistajayrittäjä/Chell ym. 1991). 

 
 
Kuvio 35. Pk-yrityksen kansainvälistyminen; osaamis-ja tietostrategia 
 

Perus- (kuvio 5) ja laajennetulle organisaatiolle viestitty visio mahdollistaa sen ja yksi-

lökohtaisten visioiden kohtaamisen, yhdistymisen ja organisaation sitoutumisen (kuvio 

7). Tietojohtamisen perusstrategioiden yhdistelmä on välttämätön. Tarvitaan myös laa-

jennetun organisaation, eriasteiset liittoumat (liite 12/liittoumakumppanuudet) ja ver-

kostot (kuvio 41), kansainvälistymisessä huomioon ottava vahva personointi- ja kodifi-
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ointistrategia  mahdollistamaan tietoperustan ja -pääoman tehokas käyttö (kuvio 44). 

Kansainvälistymisportfolion dynaamisten kyvykkyyksien resurssien hankinta sekä opti-

oiden ja reaalioptioiden organisoiminen sidotaan strategiseen osaamisen ja tiedon joh-

tamiseen (kuvio 46). Se edellyttää tutkija/innovaattori asemointia (Bierly ja Chakrabarty 

1996). Yksilöosaaminen ja ryhmäoppiminen sekä strateginen ajattelu (Liedtka 1998a, 

kuvio 36) yhdistetään organisaation oppimiseen ja johdon vahvistamiseen sisältä ja si-

sällä. Johto valitsee oppimisteorian tai -teorioiden yhdistelmän organisaation yksilö- ja 

ryhmäoppimiseen. Johto korostaa radikaalia ja pois oppimista sekä sisäisen ja ulkoisen 

oppimisen suhdetta (kuvio 53). Menestystä ei ratkaise osaamisen ja tiedon nykytaso, 

vaan arvoperusteiseen visioon ja strategioihin sisältyvä kehityksen nopeus. Organisaati-

on oppimisen metafunktio inhimillisten resurssien johtaminen kattaa prosessi- ja poikki-

leikkausfunktiot (kuvio 20), joissa koordinointirooli sisältää määrä-, tila- ja aikatekijät.  

 

Osaamis- ja tietopääoman vahvistamisessa ylimmän ja keskijohdon roolijako perustuu 

roolinhaltijaan. Ylin johto sisältää käsitteet yrittäjä (esim. Yeung 2002, Stevenson ja 

Sahlman 1987) ja johtaja (esim. Bennis-Nanus 1986). Ylin ja keskijohto eroavat rooli-

piirteillä ja painotuksilla perusroolien sisällä ja välillä. 

  
 
Kuvio 36.  Strateginen osaamisen ja tiedon johtaminen pk-yrityksen kansainvälistymisessä 
 

Kansainvälisessä kasvussa keskeisintä on ylimmän johdon, omistajayrittäjä, proaktiivi-

suus, positiivinen opportunismi ja innovatiivinen strategisuus (Karlöf 1986) sekä kom-

binointiosaaminen. Keskijohdon piirteitä avaa perusroolien (Floyd ja Wooldridge 1994) 

ja CVF-mallin osa-aluemallien (Quinn ym. 1996) ristiin tarkastelu. Keskijohdolla pitää 
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strategian substanssialueilla olla proaktiivisuuden ja innovatiivisuuden painotuksia ja 

strategian toteutuksessa välittäjän ja/tai helpottajan  painotuksia (Lehtonen 1979, Quinn 

ym. 1996). Johto (Penrose 1995) on osa osaamis-ja tietopääoman vahvistamista (kuvio 

37).  Organisaation vahvistaminen proaktiivisuudella, innovatiivisuudella, strategisella 

osaamisella ja tiedolla vahvistaa osaamispääomaa (sosiaalinen verkostoteoria Johannis-

son 1987, informaation kommunikaatioteoria Weitzel 1987). Kombinointiosaajan, välit-

täjän ja helpottajan roolien vahvistaminen korostuu strategian toteutuksessa sekä osaa-

mis- ja tietopääoman vahvistamisessa (resurssiriippuvuusteoria Pfeffer ja Salancik 

1978). 

Kansainvälistyminen antaa elinkaariteorian (Churchill ja Lewis 1983; Quinn ja Came-

ron 1983) mukaan ylimmän ja keskijohdon rooleille erilaisia painotuksia. Ne sisältyvät 

rekrytointiin ja inhimillisen pääoman oppimalla vahvistamiseen (Moilanen 2001) stra-

tegian laadinnassa (Pfeffer ja Salancik 1978) ja optioiden organisoimisessa. 

Ylimmän johdon kombinointiosaaminen (T. ja J. Hope 1997) ja keskijohdon välittäjä-

rooli (Quinn ym. 1996) korostuvat sosiaalisen pääoman vahvistamisessa. Sosiaalisen 

pääoman vahvistaminen tukee strategista inhimillisen ja rakennepääoman vahvistamis-

ta. Fokus voi olla organisaation sisäinen ja ulkoinen sosiaalinen pääoma (verkostoteoria 

Johanson ja Mattsson 1988; sosiaalinen verkostoteoria Johannisson 1987). Kansainvä-

listymisen strateginen osa-alue vahvistamisessa on uudistumiskyky. Siihen liittyvä tie-

don mahdollisimman runsas virtaus (informaation kommunikaatioteoria Weitzel 1987) 

vahvistaa organisaation oppimista, sekä sisäisen että omaehtoisen yrittäjyyden (Scholl-

hammer 1982) ja strategisen ajattelun kasvua.  Ylimmän, omistajayrittäjä, ja keskijoh-

don transnational yrittäjä/-johtaja roolin piirteet (Yeung 2002) vaikuttavat kansainvälis-

tymisstrategiaan (kuvio 19).  

Transnational yrittäjä/johtaja rooli sisältää monta keskeistä yrittäjäroolin elementtiä (ku-

vio 37). Osaamisstrategia, osaamisen johtaminen ja organisaation oppiminen sisältävät 

kansainvälisessä kasvussa liittoumien kasvavan ,muodostamisen ja hyödyntämisen (ku-

vio 28) tutkimuksen ensimmäisen perusoletuksen mukaan.  

 

Osaamis-ja tietostrategia vahvistaa kansainvälistymistä ja kansainvälistä toimintaa sekä 

edellyttää ja hyödyntää ylimmän ja keskijohdon rooleja ja roolipainotuksia (liite 9/ ylin 

johto osaamis- ja tietopääoman vahvistamisessa; liite 10/ keskijohto osaamis- ja tieto-

pääoman vahvistamisessa) ja johtamisstrategioiden (kuvio 25) ja järjestelmien (taulukko 

43) organisointia toisen perusoletuksen mukaisesti. 
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Osaamis- ja tietostrategioiden toteutus tehostaa kansainvälistymistä kolmannen peruso-

letuksen mukaisesti. Neljännen perusoletuksen mukaan kansainvälistyjän ylin johto 

(taulukko 31; liite 9/ ylin johto osaamis- ja tietopääoman vahvistamisessa) toteuttaa 

roolinsa eriasteisten ja hierarkkisesti eritasoisten funktioiden kansainvälistymistä tuke-

vien liittoumien osaamisen ja tiedon johtamisessa. 

 

 
 
Kuvio 37. Johdon rooli osaamis- ja tietopääoman vahvistamisessa pk-yrityksen kansainvälisen 
kasvun elinkaarella osaamis- ja tietostrategiassa ja-johtamisessa 
 

 

Seuraavassa kappaleessa 3.3. tarkastellaan liittoumien ja verkostojen roolia kansain-

välisen kasvun elinkaarella. Hyvin keskeinen niiden asema on pk-yrityksen osaamis-  

ja tietopääoman vahvistamisessa ja kansainvälistymisen ja kansainvälisen toiminnan  

eri vaiheissa. Tarkastelulle saadaan perustaa johdon roolien edeltävästä käsittelystä  

kansainvälistymisen eri vaiheissa ja osaamis- ja tietopääoman vahvistamisessa. Seuraa-

va tarkastelu avaa aiempaa enemmän myös liittoumien ja verkostojen muodostamista  

ja niiden merkitystä osaamis- ja tietostrategian toteutuksen sekä kansainvälistyvän  

organisaation oppimisen näkökulmasta. 
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Kappaleiden 3.1. ja 3.2. tarkastelun kumulativinen kokonaisuus tuo liittouma- ja verkos-

totarkasteluun oman moninäkökulmaisuutensa.  

 

3.3. Liittoumat ja verkostot pk-yrityksen kansainvälisen kasvun elinkaarella 

 

3.3.1.  Liittoumat kansainvälisessä kasvussa 

 
Yritysyhteistyön taustalla on kilpailuetu ja/tai sen vahvistaminen. Yhteistyön teoreet-

tiset perinteet ovat toisiaan täydentäviä ja niistä jokainen fokusoi tietyn seikan.  

 
Taulukko 35.  Resurssit ja niiden hankintatavat Belliniin (2000) perustuen 
 
HANKINTATAPA RESURSSI RESURSSIMÄÄRITYS 
markkina / Ylinenpää 1997 yrityksen spesifi resurssi / 

Sanchez, Heene, Thomas 
1996 

yritys omistaa tai kontrolloi tiu-
kasti 

sosiaalinen verkosto / Berglund ja Blomqvist 
1999 

yrityksen osoitettava resurssi 
/ Bellini 2000 

ei omista eikä kontrolloi tiukasti 
mutta voi käyttää 

markkina, sosiaalinen verkosto ja hierarkia / 
Liebeskind, Oliver, Zucker ja Brewer 1996 

ulkoiset resurssit / Claude-
Gaudillat 2000 

voi ainoastaan ostaa ja käyttää 

 

Perustilanne on sama, tehdäänkö itse (hierarkiassa), ostetaanko (markkinat) vai perus-

tetaanko kumppanuus toisen/toisten yritysten ja/tai organisaatioiden kanssa ( Williams-

son 1981). Tarvitaan vaihtoehtoja kyvykkyyksien vahvistamiseen ja kansainvälistymi-

sportfolion toteutukseen. Yhteistyöhön ohjaavat resurssiperusteinen näkemys (Penrose 

1995, Wernerfelt 1984), dynaamisten kyvykkyyksien näkemys (Teece ym 1997, Met-

calfe ja James 2000) ja tietoperusteinen yritysnäkemys (Nonaka ja Takeuchi 1995, 

Grant 1996). Hankintatavoilla on keskinäisiä yhteyksiä ja jokaiseen liittyy innovaatio-

prosessien leviäminen (Rogers 1995) ja levittäminen. Perinteisestä alihankinnasta siirry-

tään vaatimustason kasvaessa asteittain dynaamiseen verkostoitumiseen (Koivisto ja 

Mikkola 2002). Kansainvälistyjällä on erilaisia yhdistelmävaihtoehtoja.  Suhteet arvioi-

daan organisaatio ja liiketoiminnallisen sidoksen näkökulmasta (liite 11/ Koivisto ja 

Mikkola 2002) ja luottamus-/sitoutumisasteella, johon perustuen Sako (1992) jakaa 

toimittaja-tai alihankkijasuhteet. Laajennettu yritys/organisaatio sisältyy verkostoitumi-

sen kolmanteen sukupolveen (liite 11/ Koivisto ja Mikkola 2002; taulukko 22). Perin-

teisten yhteistyötapojen rinnalle on noussut yritysyhteistyön/verkostoitumisen/klaanin 

käsite (liite 11; Ouchi 1980, Jarillo 1993). 

Kyvykkyysjaot (taulukko 36) perustuvat merkittävästi kolmijakoon markkina, teknolo-

gia ja organisaatio. Kansainvälisessä kasvussa tämä jakaantuu tarjonta- ja kysyntämark-

kinoihin, ja organisaatioon sisältäen rakenteen, tieto- sekä osaamispääoman vahvista-

misen. Pienet yritykset ovat suuria sidotumpia paikallisiin kyvykkyysverkostoihin  
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(Almeida ja Kogut 1997). Sisäinen hankinta on pitkäkestoinen, kallis ja satunnainen. 

Menestyjän pitää kontrolloida kilpailuetua sitä vahvistavilla kyvykkyyksillä. Kansain-

välistymisessä sisäinen hankinta ei ole vaihtoehto markkinalle tai liittoumalle. Viimei-

nen optio (Claude-Gaudillat 2000) on liittouma; nopea tapa päästä kyvykkyyksiin kiin-

ni, jakaa riski ja vahvistaa kyvykkyysperustaa. Nämä voidaan nähdä eriasteisina 

kumppanuuksina, sisäinen hankinta operatiivisena (Foley ja Hutchinson 1994).  

 
Taulukko 36. Kyvykkyysjako 
 
BERGLUND JA 
BLOMQVIST 1999 

MOREAU 
2000 

BELLINI 2000 FAI 2000 HAMEL JA 
PRAHALAD 
1994 

markkinakompetenssi 
tekninen kompetenssi 
organisaatiokompetenssi 

organisaatio 
eli erino-
maiset asia-
kassuhteet 

teknologiakompetenssi 
markkinointikompetenssi 
organisaatiokompetenssi 

johtamiskompetenssi 
organisaatiokompetenssi 
teknologiakompetenssi 

markkinoiden 
lähelle pääsy 
yhtenäisyyteen 
liittyvä kompe-
tenssi 
funktionalisuuteen 
liittyvä kompe-
tenssi 

 

Markkinahankinta lyhentää kyvykkyyden hallintaan pääsyä; taktinen eroten riskin jaka-

vasta strategisesta (Claude-Gaudillat 2000, Ståhle ym. 1999). 

Resurssiriippuvuus-, transaktio- ja strateginen valintateoria tarjoavat täydentävät, kil-

pailevat selitykset yhteistyön organisoimiseksi. Resurssiriippuvuusteorian mukaan or-

ganisaatio ei selviä yksin (Pfeffer ja Salancik 1978). Organisaatiot kontrolloivat ympä-

ristöään eristävillä ratkaisuilla, vähentävät epävarmuutta ja turvaavat resurssit. Yrityk-

set etsivät osin yhteistyössä  strategista ja/ tai täydentävää pääomaa (Kogut 1988, Amit 

ja Schoemaker 1993). Niiden yhteistyöratkaisut ovat vertikaalisia, horisontaalisia tai 

yhdistelmiä (Borys ja Jemison 1989). 

Williamsson (1981) määrittelee transaktiot jonkin rajan yli siirrettävinä tavaroina tai 

palveluina. Transaktioihin liittyy kolme ympäristötekijää; teknologinen epävarmuus, va-

rallisuuden spesifisyys ja pieni määrä vaihdantaa. Teknologinen epävarmuus ympäris-

tössä  kuvataan kumppanin opportunistisena käytöksenä (Jarillo 1988).  Varallisuuden 

spesifisyys kasvaa transaktion vaatiessa vain siinä arvoa tuottavaa investointia. Pieni 

määrä vaihdantaa luo kannusteen yhden kumppanin opportunistiselle käytökselle (Hen-

nart 1993). Transaktiokustannusten minimointi tai optimointi on keskeistä. Optimointi 

kohdataan kansainvälistymisessä. Johto joustaa mm. taktisena valintana option takia. 

Transaktionäkemys tukee oikean kumppanin etsintää kustannusten alentamiseksi.  

 
Strategisen valinnan teoria näkee liittoumat ydinkyvykkyyden täydentäjinä. Hallintora-

kenteeseen vaikuttaa liiketoimintastrategian strateginen tärkeys (Kogut 1988, Porter 
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1980). Mitä tärkeämpi liittouma on strategialle, sitä tärkeämpi on pääomarakenne (liite 

11/ esim. itsenäinen toiminta, yhteisyritys). 

Transaktio- ja resurssiriippuvuusteoriat voidaan yhdistää laajemmaksi rakenne- ja johta-

misteoriaksi, joka edellyttää yritysten mukautuvan tai vaikuttavan ympäristöönsä (Vara-

darajan ja Cunningham 1995). Resurssiperusteinen- ja transaktioteoria korostavat 

kumppanin huolellista etsintää strategisissa liittoumissa. 

Liittoumat voidaan ryhmitellä motiiveilla ja toimintotyypeillä (Varadarajan ja Cun-

ningham 1995, taulukko 37). Kahden tai useamman yrityksen kykyjen yhdistäminen 

synnyttää etua (Gomes-Casseras 1996), se on kallista tai mahdotonta markkinatransak-

tiolla, ja fuusio on liittoumaa kalliimpi. Sosiaalisen kontrollin teorian (Ouchi 1979) mu-

kaan yksilöillä ja sosiaalisilla verkostoilla on rooli liittoumassa.  

 
Taulukko 37. Motiivit liittoumien muodostamiseen 
 
DICKSON JA 
WEAVER 1997 

VARADARAJAN JA 
CUNNINGHAM 
1995 

INKPEN JA 
DINUR 1998 

HAGEDOORN 
1993 

HYNES YM 
1998 

VUORENMAA 
2006 

yleinen markki-
naepävarmuus, 
esteet, muuttuva 
skaalatalous 

markkinoille tunkeu-
tuminen 

oppiminen kumppaneilta 
oppiminen 

kustannus-
edut 

riskin jakaminen, 
resurssien tur-
vaaminen 

epävarmuus liittyen 
teknologiseen ky-
syntään ja volatili-
tyyn 

markkinarakenne-
muutokset 

informaation 
jakaminen 

resurssien siir-
täminen 

riskin ja 
epävarmuu-
den alenta-
minen 

tiedon lähelle 
pääsy, resurssien 
hankinta, uuden 
osaamisen luonti 

epävarmuus liittyen 
tulevaan voitto-ja 
kasvupotentiaaliin 

resurssitehokkuus tiedonsiirto-
prosessit 

 organisaation 
oppiminen 

osaamisen ja 
verkoston vahvis-
taminen 

epävarmuus liittyen 
yrityksen ympäris-
tön erityisten kom-
ponenttien ennustet-
tavuuteen 

resurssien hankinta   toimialan 
rakenteen ja 
ajoituksen 
johtaminen 

kumppanien lock 
in; kilpailijoiden 
lock out 

epävarmuus liittyen 
kasvaviin kansain-
välistymis-
vaatimuksiin 

riskin alentaminen    markkinoille 
meno; funktiona-
linen yhteistyö 

 osaamisen vahvista-
minen 

   esteiden ylitys; 
kustannusedut 

     uusi liiketoiminto; 
palveluiden/tuot-
teiden yhdistämi-
nen 

 

Johdon yksilöllisyys / kollektiivisuus vaikuttaa ympäristöhavaintoihin (Wagner 1995). 

Yrityksen motiivit vaikuttavat liittoutumiseen strategisten tavoitteiden turvaamiseksi 

(taulukko 37/Hynes ym. 1998). Osa fokusoi oppimisen, informaation jakamisen ja tie-

donsiirtoprosessit (Inkpen ja Dinur 1998, taulukko 37). 

Kansainvälistymisportfolion optioiden edellytysten , vaikuttavuus ja korvattavuus, täyt-

tämisessä tukeudutaan rakenneteoriaan. Kansainvälisen kasvun liittoumat perustuvat 
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eriasteisuuteen ja hierarkiseen eritasoisuuteen sekä vastaavan tiedon hankintaan ja jalos-

tukseen. Varadarajan ja Cunningham (1995) identifioivat yritys- ja toimialaspesifit ja 

strategiset liittoumat. Määrityksiin liittyy vastavuoroisuus, osin samanarvoinen, keskei-

sen osapuolen strategisuuden asteen määrittämisen sijasta (Cimoli ym. 1998, Foley ym. 

1994, Hamell 1991, Khanna ym. 1998). Määrityksissä sivuutetaan eri näkökulmista eri 

tekijöiden korvattavuus-, vaikuttavuus- jne erot (taulukko 38).  

Gomes-Casseras (1996) optimiehdoissa on yhtäläisyyksiä määrityksiin (taulukko 38). 

Liittoumat eroavat operatiivisen suhteen mukaan. Yritysverkostot liitetään myös virtu-

aaliorganisaatioihin (Davidov ja Malone 1992). Ståhle ym. (2000) määrittävät kumppa-

nuuden tietopääomalla, luottamuksella ja aineellisen tai aineettoman lisäarvon tuottami-

sella. Liittouman arvo muodostuu tavoitteen saavuttamiseen liittyvän korvattavuuden ja 

vaikuttavuuden yhdistelmästä (kuvio 4). 

 

Taulukko  38. Strateginen liittouma, optimiehdot liittoumalle, syntymä ja syyt (Porter 
1980, Hamell 1991, Khanna ym. 1998, Badaracco 1991, Gomes-Casseras 1996) 
 

Strategisen 
liittouman mää-
ritykset 

Gomes-Casseras 1996, 
optimiehdot 

Strategisten liit-
toumien syntymistä 
edistävät 

Syyt strategisiin 
liittoumiin 

Strategisten liit-
toumien luokat 

- kumppanit 
jakavat re-
surssit, kyvyk-
kyydet ja/tai 
tiedon jatku-
vuudella 
- strateginen 
tarkoitus 
- tavoitteet 
sisältävät voi-
ton, tiedon, 
palveluiden 
vaihdon js/tai 
jakamisen 
-  tulevan kil-
pailuaseman 
parantaminen 

- kahden tai useam-
man yrityksen kyky-
jen yhdistämisestä 
täytyy syntyä aina 
- kykyjen yhdistämi-
nen on kallista tai 
mahdotonta puhtaalla 
markkinatransaktiolla 
- täysi fuusio yritysten 
välillä on kalliimpi 
kuin liittouma 

- globalisaatio 
- informaatiosystee-
min kyvykkyydet 
- laatu/ ympäris-
tösysteemit 
- tarjontaketjun joh-
taminen 
- ydinkyvykkyyksien 
ja kilpailukyvyn 
ymmärtäminen 
kansallinen kulttuuri, 
politiikat ja prefe-
renssit 

- kartelloitumi-
nen toimialalla 
- riskin jakami-
nen 
- täydentävien 
resurssien ja 
kyvykkyyksien 
yhdistäminen 
- esteiden ylit-
täminen 
- jaettu sisäistet-
ty tieto 

Pääomaliittouma 
- enemmistö 
yhteisyritys 
- vähemmistö 
yhteisyritys 
- Ei pääomaliit-
touma: 
- lisenssit 
- franchising 
- johtamissopi-
mukset 
- b-to-b järjeste-
lyt 
- tuotanto-ja 
osatoimitus-
sopimukset 
 
 
 

 

 
Kansainvälistymisportfoliossa vaikeimmin korvattavan tekijän ja suurimman vaikutta-

vuuden omaavan tekijän yhdistelmä muodostuu strategiseksi. Vastaavasti pienimmän 

vaikuttavuuden omaavan sekä helpoimmin korvattavan tekijän yhdistelmä muodostuu 

operatiiviseksi. Taktisessa korvattavuus tai vaikuttavuus on korkea (liite 12/ liittouma-

kumppanuuden tasot) ja toinen suuri/heikko. Liittouma yhdistää prosesseja, toiminta-

kulttuureja (Ståhle ym. 2000) poistaen päällekkäisyyksiä. 
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Tätä tukevat Gomes-Casserasin (1996) identifioiman optimiliittouman ehdot ja Ståhlen  

ym. (2000) kumppanuustekijät. Kumppanien näkökulmat eivät välttämättä ole samoja  

(taulukko 38). Tietopääoman vahvistaminen ei luovuttajan kannalta ole strategista vaik- 

ka saajalle on (Hagedoorn 1993). 

Pääomaliittouma toteutuu myös eriasteisena ja hierarkisesti eritasoisena optiona. Pel-

tomäki ja Kamppinen (1994) tutkivat liittoumasuhteiden eriytymistä vanhojen ja uusien 

markkinoiden sekä tuotteiden eri yhdistelmissä. Uusien/uudisteiden tarjonta kotimarkki-

noille voi perustua eriasteisilla liittoumilla komponenttien ja/tai tiedon/osaamisen han-

kintaan koti-, kohde- tai kolmannesta maasta. 

Pekar ja Allio (1994) identifioivat liittoumien neljä muodostumisvaihetta; 1) strateginen 

kehittäminen 2) kumppanin arviointi 3) sopimusneuvottelut, ja 4) liittoumaoperointi. 

Strategian vahvistaminen voi sisältää vahvan logiikan kehittämisen liittoumalle (Doz ja 

Hamel 1998). Kumppanin arviointi voi sisältää valintastrategian ja -kriteerien identifi-

oinnin (Geringer 1991; Contractor ja Lorange 1988). Etsitään täydentäviä taitoja ja re-

sursseja (Geringer 1991, Hamell 1991). Luottamus kuuluu kahden riippumattoman yk-

sikön yhteistyöhön (Morgan ja Hunt 1994). Kommunikaatio ja dialogi rakentavat mo-

lemminpuolisen ymmärryksen. Kumppanin valinta on tärkeimpiä tehtäviä liittoumien 

perustamisessa (Cavusgil ja Evirgen 1997, Glaister ja Buckley 1997). Valinta perustuu 

kykyyn edistää liittouma asemoimaan annetun toimialan organisaatio (Varis ym. 2002). 

 
Kumppanuusaste ja tarkastelukulma asettavat painot välttämättömille (Geringer 1991) 

tehtävän ja/tai kumppanin (liite 12/liittoumakumppanuuden tasot) menestyskriteereille. 

Liittouma-aste määrittää kriteerien painotusten vaihtelun. Tärkein kriteeri on kyky si-

säistää vastuu ja noudattaa sopimuksia (TT 2001 s. 26). Vaikutus vastaanottajan suunni-

telmien etenemiseen on samaa tasoa. Ulkomaisen kumppanin / kumppanien valinnalle 

tarjoavat perustan mm. Geringerin (1991) typologian kriteerit, joita Glaister (1996)  

testasi United Kingdomin alliansseihin. Tärkeimpiä tietoalueita olivat strategisiin motii-

veihin sidoksissa olevat paikallinen markkina-, jakelukanava- ja kulttuuritieto. Kansain-

välisen kumppanin valinnan fokus  on sen tarjoamien vaikutus valitsijan kansainvälis-

tymiseen. 

Toimiva liittouma vaatii mm. seuraavia periaatteita (Kanter 1994): kumppaneilla arvok-

kaita panoksia strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, täydentävyys, investointival-

mius, avoin viestintä, keskinäisen integraation kehittäminen, luottamus ja kumppanuu-

den virallinen status ja muoto. Nämä vaativat eriasteisen luottamuksen. Luottamus on 

menneisyyteen perustuva tulevaisuus suuntautuva yleinen tai erityisluottamus (Hakanen 
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1997). Erityisluottamus korostuu pk-yrityksessä. Henkilökohtaiset kokemukset ja sosi-

aalisten verkostojen kansainvälisen toiminnan kokemus ja luottamus ovat arvokkaita. 

Erityisluottamus korostuu rekrytoitujen tuodessa omat sosiaaliset verkostot (kuvio 8). 

Vastaanottaja  absorboi näiden erityisluottamuksen. Luottamusta lisäävät yhteiset nor-

mit, arvoja tukeva ilmapiiri ja yhtäläisyyksien painotus (Achrol ym. 1990; kuvio 38). 

 
Luottamus ja riskinotto lujittavat toisiaan vuorovaikutuksessa. Toinen ottaa tietoista ris-

kiä osoittaen halua luottamukseen ja suhteeseen.  Arvioidaan toisen kyky ja luotetta-

vuus. Kommunikaatio ja investoinnit (Larsson 1993) laajenevat. Keskinäiseen luotta-

mukseen vaikuttaa osapuolten erilaisuus (kuvio 38). Sen kasvu vähentää halua pitkäai-

kaiseen yhteistyöhön (Powell 1990). Kumppaneilla oltava riittävät yhdistävät tekijät. 

Organisaatioiden yhteensopivuus koostuu kulttuurien, toimintojen ja strategioiden yh-

teensopivuudesta (Achrol ym 1990)  jakautuen strategiseen ja operatiiviseen. Strategiset 

kumppanit eivät tarvitse yhteisiä päämääriä; resurssien omistus ja hyödyntäminen riittää 

(kuvio 39). Kumppanilla voi olla kansainvälistyjän tarvitsemia resursseja ja/tai kyvyk-

kyyksiä, mutta ei vetovoimaa. Se on taktisessa tai strategisessa näkökulmassa ja kump-

pani operatiivisessa (kuvio 39). Yhteistyö vaatii vähimmäismäärän yhteisiä päämääriä 

ja toisen/toisten osapuolten erilaisten päämäärien olemisen hyväksyntää (Doz 1988). 

Intressiristiriitojen eliminoimiseksi osapuolten ja hankkeen päämäärien määrittely on 

kriittinen menestystekijä (kuvio 39; Borys ja Jemison 1989). Yrityksen tiedettävä tois-

ten osapuolten tarpeet ja tavoitteet yhdistävyyden (Slowinski ym 1993) arvioimiseksi. 

Ongelmia aiheutuu kun ihmiset eri yrityskulttuureista, eri sosiaalisilla normeilla ja kie-

lillä työskentelevät yhdessä (Henriksen 1991; kuvio 39).   

 
 
Kuvio 38.  Organisaation luottamusta vahvistavat tekijät 
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Toisen kulttuuria pitää ymmärtää ja sen olemassaolo hyväksyä (Buono 1990). Mitä 

vilkkaampi vuorovaikutus, sitä suurempi tarve kulttuurierojen yhteensopivuudelle (Ach-

rol ym. 1990). Yksi vai useampi yrityskulttuuri ja jos useampi, mitä aste-eroja ja missä 

(kuvio 9). 

Sitoutumiseen kuuluu (Halinen 1994) asenteet ja käytös. Se on aktiivista tai passiivista. 

Proaktiivinen sitoutuminen perustuu kumppaniehdokkaan profiiliin. Joskus lähestytään 

sitomis (lock in) tilannetta ja kumppani torjuu (lock out) sitojan. Syy voi olla kumppa-

nin muut liittoumat tai sitojan muut liittoumat tai optiot. Johdon sitoutuminen ja tuki on 

onnistumiselle kriittinen (Forrest 1992). 

Yrityksen menestys riippuu suoraan sen nopeudesta ja tehokkuudesta oppia ja soveltaa 

tietoa (Denton 1998) ts. osaamis- ja tietopääoman vahvistamisesta. 

Strategisen valinnan teoria sekä integraatio (Kogut 1988, Porter 1980, Jemison 1988) 

tukevat tätä resurssiriippuvuusteoriaan perustuvilla liittoumilla; horisontaalisia (asiak-

kaat ja komponentit), vertikaalisia (osaamispääoma) ja keskinäisiä (osaamispääoma, 

yhteiset projektit; Nielsen B.B. 2000). Varadarajan ja Cunningham (1995) identifioivat 

operatiiviset ja taktiset liittoumat kattavat  yritysspesifit, ohjaavat tekijät ja toimialas-

pesifit, mm kronologiamuutokset sekä ympäristöspesifit tekijät mm. markkinat ja riskin-

jako (taulukko 39). Strategisen valinnan teoria asettaa yrityksen valintatilanteisiin kan-

sainvälistymisessä (Lei ja Slocum 1992, Harrigan 1988 ab). Liittouman luonne on syy 

siihen. Liittouma voi olla välitön tai välillinen; kumppaniin tai kilpailijaan kohdistuva 

torjuntaliittouma tai kansainvälistyjän strategisen liittouman mahdollistava liittouma.   

 
 
Kuvio 39. Pk-yritys ja sen liittoumakumppanien päämäärät, arviointi ja yhteensopivuus 
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Strategisen tiedon tärkeys ja siirron kompleksisuus vaatii organisaatioiden väliset tiimit 

(Kostova 1999). 

Kahden tai useamman organisaation tiimit/ryhmät tai yksilöiden poikkifunktionaaliset 

tiimit / ryhmät voivat palvella kansainvälistymistä. 

Yksilöiden oppimis- ja tiedonsiirtokyky vaihtelee liittouman organisaatiomuodoissa 

(Hagedoorn ja Narula 1996, Osborn ja Baughn 1990). Keskeistä on absorptio ja yksi-

löiden motiivi strategian mukaiseen, omaehtoiseen sitä tukevaan ja optimoivaan oppimi-

seen (kuvio 31). Pääomasopimukset ovat sisäistämisen ja organisaatioiden välisen riip-

puvuuden korkeampaa tasoa kuin ei-pääomasopimukset (Narula ja Hagedoorn 1998 s. 

13). Pääomasopimukset ovat kompleksisempia hoitaa ja kontrolloida sekä kestävät pi-

tempään perustaa ja purkaa (Harrigan 1988b). 

Kasvava kilpailu johtaa joustavampiin ei-pääomasopimuksiin muutostarpeen (Osborn ja 

Baughn 1990; kuvio 42) takia.  

 
Taulukko 39. Liittouman ja strategisen liittouman perusteita (kuvio 40).  
 
SVATKO 1998 VARADARAJAN 

JA CUNNINGHAM 
1995; STRAT. 

WISNIESKI 2001 LORANGE 
YM 1992, 
GLAISTER 
1996 

F A FROST YM 
1997 

- pääsy uusille 
markkinoille 
- pääsy markki-
noinnin tukijärjes-
telmiin 
- rahoitus ja inhi-
milliset resurssit 
- mahdollisuus 
saada arvovaltaa 

- yritysspesifit teki-
jät: vaikuttavat 
liittoumien jakautu-
miseen eriasteisiin 
- toimialaspesifit 
tekijät 
- ympäristötekijät: 
määrittävät liittou-
mien luonnetta, 
ennalta arvioitavaa 
kestoa 

- parempi-
tuote/markkinainfor- 
maation vaihtaminen 
- suurempi markkinoinnin ja 
johtamisen asiantuntemus 
- pääsy uusiin jakelukanaviin 
- lyhyemmät läpimenoajat 
tuotekehityksessä 

- turbulentit 
markkinat 
- nopea tekno-
loginen muutos 
-prior sitoutu-
minen strategi-
siin liittoumiin 
- riskin jakami-
nen 
- markkinat 
- aseman koor-
dinointi 

- pääsy markki-
noille 
- pääsy täydentä-
vän varallisuuden 
ja teknologioiden 
lähelle 
- asema spesifiin 
uuteen teknologi-
aan 

 

Yksinkertainen arvoketju muodostuu kolmesta toiminnosta; teknologinen kehittäminen 

(TD), logistiikka ja operaatiot (LO) ja markkinointi, myynti ja palvelu (MSS). 

Yhteisyritys perustetaan operatiiviseen toimintaan tai sen valmisteluun (kuvio 16). Kan-

sainvälistyjän yhteisyritys on kansainvälistymisportfoliossa optio (kuvio 40). Yhteisyri-

tys mahdollistaa maaspesifin kokemusperäisen tiedon (kuvio 40). Erilaistamisstrategiat 

pyrkivät välttämään yhteisyrityksen (Kogut ja Singh 1988). Vetäytymisoperaatiossa 

yhteisyritys tarjoaa väliaikaisen tai lopullisen tien. 

Liittoumien muodostamiserot vaikuttavat niiden suoritukseen määrittäen täydentävät vs 

synergistiset tietoverkostot (Nielsen B.B. 2000 s. 6). 
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Seuraavassa kappaleessa käsitellään verkostojen rooli pk-yrityksen kansainvälisessä 

kasvussa. Tarkastelulle antaa hyvää perustaa edellisen kappaleen sisältämä liittouma- 

tarkastelu. Seuraava kuten edellisen kappaleen liittoumatarkastelukin avaa myös fokuk-

sessa olevan roolia osaamis- ja tietostrategian toteutuksessa, osaamisen johtamisessa. 

 
 
Kuvio 40. Yhteisyritys pk-yrityksen kansainvälistymisportfoliossa 
 

3.3.2. Verkostojen rooli kansainvälisessä kasvussa 

 

Yritysten sidokset ja verkostot ovat tavoitteiltaan ja muodoltaan hyvin erilaisia ja ne 

voidaan luokitella esimerkiksi (Koivisto & Ahmaniemi 2001, Vesalainen & Murto-

Koivisto 1994, Alasoini ym. 1998/Alasoini 1997): 

- eri arvoketjujen yritysten horisontaaliset oppimis-ja kehittämisverkostot 

- saman arvoketjun eri vaiheiden yritysten vertikaaliset verkostot 

- toimialarajat ylittävät innovaatioverkostot 

Verkostoitumiskykyä voidaan lähestyä (Mäkelin ja Vepsäläinen 1995) käytännön nä-

kökulmasta systeemisinä ominaisuuksina, strategisesta näkökulmasta kasvun, kehityk-

sen ja elinkaaren näkökulmasta sekä osaamisen ja johtamisen näkökulmasta. Kuivanen 

ja Hyötyläinen (1997) rakentavat verkoston keskusyrityksen ympärille. Verkostumisnä-

kökulmat (Mäkelin ja Vepsäläinen 1995) yhdistyvät verkostojohtajan näkökulmaan eri-

laisin painotuksin (taulukko 40). Keskusyrityksen näkökulmasta verkoston hyödyntä-

minen on yrityksen kasvattamista edullisempaa (Pietiläinen ym. 2005). Verkostoyrittä-
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jyydessä yritys keskittyy omaan ydinosaamiseensa ja hankkii verkostoilla täydentävät 

osaamiset. Se ei rakenne isoa organisaatiota vaan pyrkii kumppanuuksilla kasvuun. 

(Toivola 2005). Kansainvälisen kasvun näkökulmasta keskeisiä ovat yhteistyön ja virtu-

aaliorganisaation kasvutiet (kuvio 42). Verkostoitumisen tarkastelu pelkistyy kolmeen 

näkökulmaan (taulukko 40).  

Möller ym. (2004) esittävät kolme strategista verkostotyyppiä. Strategianäkökulmasta 

voidaan verkostoja tarkastella myös mukauttajan ja mukautujan näkökulmasta (Hagel J. 

III 1996). 

 

Taulukko 40. Verkostumisnäkökulmat 
 
NÄKÖKULMA FOKUS VIITE 
sosiopsykologinen luottamus; sitoutuminen; muut osa-alueet Blomqvist 2002, Halinen 

1994, Hakanen 1997 
strateginen yhteistyömotiivit / tavoitteet, yritysten yhteenso-

pivuus; yhteistyön luonne/verkostoidea 
Borys ja Jemison 1989,  
Hakanen 1997  

johtaminen yhteistyön organisaatiorakenne, johtajuus yhteis-
työssä ja liikkeenjohto 

Vesalainen ja Murto-Koivisto 
1994,  Hakanen 1997 

 

Verkostoissa on erotettava vahvat, (eksplisiittiset) ja löyhät, (implisiittiset), sidokset 

(Granovetter 1973). Verkosto voidaan määritellä valikoiduiksi ja vahvoiksi tavoitel-

luiksi yhteyksiksi toimintaympäristössä (Camagni 1991: 155) fokuksena visioperustei-

nen strategia.  Visiointikyvykkyys verkosto-osaamisen osa-alueena viittaa erityisesti 

yhteistyömahdollisuuksien näkemiseen sekä kahden välisissä että moninkeskisissä toi-

mijaverkoissa (Äyväri 2006). Erityisesti  korostuu tulevien yhteistyömahdollisuuksien 

näkeminen liiketoiminnan kannalta. Verkostosuhteen vahvuus (Granovetter 1973) pe-

rustuu sen kestoon, kumppanien homogeenisuuteen, vuorovaikutuksen frekvenssiin tai 

emotionaaliseen sitoutumiseen (Monsted 1994). Hyvin ratkaisevaa on keskinäinen riip-

puvuus (Johanson ja Mattson 1988) ja suhteiden tarkastelu eri näkökulmista (Malecki ja 

Tootle 1996). Pakollisten ja vapaaehtoisten suhteiden luokittelu ei ole identtinen esi-

merkiksi vahvuuden perusteella. Verkostoituminen voi tapahtua verkostoitumisproses-

sin sukupolvien kumuloitumisena (taulukko 22). Vahvuus – heikkous/löyhyys asteikolla 

ja sidoksissa strateginen, taktinen ja operatiivinen asteikko verkostosuhteissa nousee 

arvokkaaksi. 

 

Uutta liiketoimintaa kehittäviä verkostoja korostetaan kansainvälistymisessä kysyntä-ja 

tarjontamarkkinoilla (taulukko 45). Verkosto muodostuu rakenteista, prosesseista ja 

tavoitteista (Alstyne 1997). Kansainvälisen kasvun pk-yrityksen verkostojohtajan ta-

voitteet ovat ensisijainen lähtökohta. 



 132  

Verkostomääritelmän mukaan (Cunningham ja Culligan 1988) keskinäisellä ja suorien 

ja epäsuorien suhteiden linkityksellä identifioidaan yksi tai useampia paikallisia (focal) 

verkostoja. Verkostojohtaja hyödyntää verkostomääritelmää. 

 

Taulukko 41. Yrityksen verkostoasema, verkostopäämäärät ja -kumppanit (Johanson ja 
Mattson 1988; Cunningham ja Culligan 1988) 
 
YRITYKSEN MIK-
ROASEMA 

YRITYKSEN MAK-
ROASEMA 

VERKOSTOPÄÄMÄÄRÄ YHTEISTYÖKUMPPANI 
VERKOSTOSSA 

- yrityksen rooli 
suhteessa toiseen 
yritykseen 

- toisten yritysten 
identiteetti, joiden 
kanssa yritys suorassa 
suhteessa ja epäsuoras-
sa suhteessa verkos-
toon 

- kompetenssin lisäys - täydentävät tarjoajat 

- sen tärkeys toiselle 
yritykselle 

- yrityksen rooli ver-
kostossa 

- teknologinen kehitys - olevat asiakkaat ja täydentävät 
tarjoajat 

- suhteen vahvuus 
toisen yrityksen 
kanssa 

- yrityksen tärkeys 
verkostossa 

- teknologinen sopeutumi-
nen 

- avainasiakkaat 

 - suhteiden vahvuus 
toisten yritysten kanssa 

- arvon lisäys - täydentävät tarjoajat 

  - todellinen lisätiedosto - kilpailijat ja honest broker 
  - teknologian seuraaminen - täydentävät tarjoajat 
  - kilpailijoiden arviointi - henkilökohtaiset kontaktit 

 

Kansainvälistyjän rooli vaihtelee verkostossa ja kansainvälistymisvaiheista ja niiden 

osa-alueista riippuen (taulukko 41). 

Kyvykkyyksien lisäysfunktion laajuus on suhteessa markkinoille tuloon (Cunningham 

ja Culligan 1988). Kansainvälistymisessä verkostoitumisen leveyttä kuvaa verkoston 

monenkeskinen luonne ja syvyyttä  kahdenkeskiset suhteet (taulukko 41). Jacobs ja De 

Man (1996) tarkastelivat verkostoitumisen ulottuvuuksia klusterikäsitteellä. Täydentävät 

suhteet edellyttävät yritysten erityisriippuvuuksia. Yrityksellä on epäsuorat ja spesifit 

vaihtosuhteet verkostonsa organisaatioihin (Johanson ja Mattson 1988) (taulukko 41). 

Mikroverkostoasema liittyy spesifin yksittäisen kumppanuuden suhteeseen, ja makro-

verkostoasema koko verkostosuhteisiin tai sen spesifiin osaan.  

Kansainvälisen kasvun pk-yrityksen makroasema perustuu sen oman strategisen verkos-

ton ydinyrityksen asemaan (taulukko 41). Verkosto muuttuu resurssitarpeen muuttuessa 

(Christenssen ja Lindmark 1997). Kansainvälistyminen on yrityksen ja sen verkoston 

vuorovaikutusprosessi (Smilor ja Gill 1986/ Hurmerinta-Peltomäki ym. 1991). 

Korhonen (1999) esitti kolme tyyppiä sisäänpäin-ulospäin yhteyksiä perustuen sisäiseen 

ja yritysten väliseen vuorovaikutukseen. 

Verkostokatalyytti operoi ulkoisesti ja verkostonedistäjä sisäisesti. Ulkomaanmarkkina-

valinta ja markkinoille tunkeutuminen alkaa pikemminkin verkostokontaktilla kuin  
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johdon strategisilla päätöksillä (Coviello ja Munro 1995, 1997). Organisaation oppimi-

sen laajuus ja tiedonsiirto korreloi liittoumarakenteen kanssa (Anand ja Khanna 2000). 

 

 

 
 
Kuvio 41. Välittäjä (gatekeeper) pk-yrityksen kansainvälisyysportfoliossa  
 

Eriasteisena se sisältää täydentäviä ja synergisiä tietoverkostoja. Yrityksen oppimishalu 

ja -kyky viittaa aiemmissa tutkimuksissa useimmiten yksinomaan kykyyn vastaanottaa ja 

hyödyntää toisten tietämystä ja jakaa sitä organisaatiossaan (Äyväri 2006). 

 

Liittouma sisältää jokaisen kumppanin tietoperustan tietyn osan täydentävän tiedon oh-

jaamiseksi kyvykkyyksiin. Synergiset tietoverkostot ovat useimpien tai kaikkien yritysten 

tietoperustojen kanssa vuorovaikutuksessa. Ne johtavat kaksoissilmukka (douple loop) 

oppimiseen ja luovat (spin off) innovaatioita (Nielsen B B 2000 s.18). Tämä korostuu 

erityisesti pk-yrityksen kansainvälistymisessä kun oppimiselta edellytetään radikaalia 

tasoa. Sitä voidaan kuvata myös organisaation, organisaatiossa toimiven yksilöiden, 

kyvyllä omaksua sille/niille radikaaleja uudisteita (Rogers 1995). Yksisilmukkaoppimi-

nen seuraa tämän jälkeen tapahtuvassa kansainvälistymisessä asteittain. Synergisillä 

alueilla yhteistyö tuo lisäarvoa mukana oleville. Jokainen rekrytointi tuo muodolliseen 

ja/tai epämuodolliseen koulutukseen, ei työtehtäviin, ei organisaatiosuhteisiin ja aikai-

sempaan kokemukseen muissa organisaatioissa perustuvaa tietopääomaa (MacDonald ja 

Williams 1993). Ulkopuolisen informaation hankintaan käytetään ulkopuolisia välittäjiä. 

Joskus virtuaaliliittouma voi myös tarjota mahdollisuuden. 
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Kansainvälistyjä, strategisen verkoston ydinyritys, yhdistää vertikaalisen integraation ja 

perinteisen alihankinnan parhaat puolet, sekä määrää liittouma-asteen (taulukko 42, 

kuvio 42). 

 

Taulukko 42. Liiketoimintaverkkojen perustyypit ja johtajuus (Möller ym. 2004) 
 
LIIKETOI-
MINTA-
VERKKO 

PERUSLIIKETOIMINTA-
VERKOT 

LIIKETOIMINTAA  
UUDISTAVAT VER-
KOT 

UUTTA LIIKETOIMINTAA  
KEHITTÄVÄT VERKOT 

arvojärjestel-
mät 

stabiilit selkeät arvojärjes-
telmät 

vakiintuneet arvojärjes-
telmät, lisäparannuksia 

vasta muodostumassa olevat 
arvojärjestelmät, radikaaleja 
muutoksia 

fokus verkon jäsenten olevan 
ydinosaamisen hyödyntä-
minen 

liiketoimintojen ja/tai 
verkon tuotteiden ja 
palveluiden asteittainen 
uudistaminen 

radikaali uuden teknologian 
tai liiketoiminnan kehittämistä 
ajavan verkon luominen 

verkon raken-
ne 

asiakas-toimittaja ketju 
alan arvojärjestelmäinno-
vaatiot 

keskitetty / vahva vetää 
hajautettu, monenkeski-
nen 

uusien liiketoimintaverkosto-
jen syntyvaiheet: kompleksi-
suus, innovaation uutuusaste, 
kytkeytyneisyys ja syntymi-
sen muutosnopeus ja uuden 
alan syntyprosessina: uusien 
liiketoimintomahdollisuuksien 
etsintä, sovellusvaihe ja tuo-
tanto- ja kanavakilpailuvaihe. 

ydinyritys; 
johtamisky-
vykkyydet 

kyky ennakoida ja luoda 
kysyntää; vahva brandi; 
näkemys alan arvojärjes-
telmästä; johtamis- ja in-
formaatiojärjestelmien 
rakentamiskyky; verkon 
liiketoimintoprosessien 
koordinointi 

osaamisyhteisöjen raja-
aitojen ylittäminen; 
moni-jäsenisten projek-
tiverkkojen johtaminen; 
tiimijohtaminen; luotta-
muksellisen yhteistyö-
kulttuurin kehittäminen; 
ratkaisujen kodifiointi ja 
monistaminen 

generatiivinen oppiminen; 
tulevaisuuden visiointi; kehi-
tysagendan luonti: syntyyn 
vaikuttaminen: verkon luonti: 
luottamuksellisen yhteistyö-
kulttuurin kehittäminen: tie-
tämys- ja osaamisyhteisöjen 
johtaminen 

kehityskump-
pani: 
johtamisky-
vykkyydet 

kumppanien asiakkaiden 
vaativuusaste 
vahva sitoutuminen 
kumppanien kokemus 
erikoisosaaminen 

alansa vahva osaaja; 
yhteistyökyky; tiimi-
työskentelykokemus ja-
vetovastuun kantaminen; 
joustavuus 

alansa vahva ja innovatiivinen 
osaaja: yhteistyöhalukas ja-
kyvykäs: riskinottokyky; kyky 
arvioida verkon alullepanijoi-
ta 
 

 

 
Taulukko 43.  Strategisen verkon luonne ja erilaiset tyypit (Möller ym. 2001)  
 
STRATEGISEN VER-
KON LUONTEEN 
MÄÄRITYSTEKIJÄT 

VERTIKAALISET 
ARVOVERKOT 

HORISONTAALISET 
ARVOVERKOT 

MONIULOTTEISET 
ARVOVERKOT 

- arvoverkon arvotoi-
mintojen ja toimijoiden 
määriteltävyys 
- arvoverkon tai sen 
ydinyrityksen tavoitteet 
- arvoverkon rakenne 
kuvattuna vertikaalisel-
la tai horisontaalislla 
ulottuvuudella  

- toimittajaverkot 
- jakelukanava-  ja 
asiakasverkot 
- vertikaaliset koko-
naisjärjestelmät 

- kilpailuliittoumat lyhyt- 
ja pitkäaikaiset 
- voimavarojen kehittä-
misliittoumat, lyhyt-ja 
pitkäaikaiset 
- markkina-ja kanavaliit-
toumat 
- verkottumisfoorumit, 
yritysvetoiset, institutio-
naliset 

- ydinorganisaatiot, pe-
rustuvat muiden toimi-
joiden arvotoimintojen 
koordinointiin 
- moniulotteiset liiketoi-
mintaverkot 
- uudet arvojärjestelmät 
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Virtuaaliliittoumat korostuvat proaktiivisesti optioina (taulukot 13, 14). Uudistumisver-

kostot (Möller ym. 2004) perustuvat täydentävään erityisosaamiseen (taulukko 42). 

Laajimmillaan verkosto tarkoittaa yrityksen organisaation kaikkia suhteita (Tan ym. 

2001). Yhteisen oppimisen kannalta hajautetut ja monenkeskiset arvoverkot tukevat 

osaamisyhteisöjen syntyä (Möller ym. 2004). Näille strategisen yritysverkoston ja virtu-

aaliyrityksen yhdistelmä tarjoaa kansainvälistymisessä joustavia oppimisrakenteita 

(Hyötyläinen ja Simons 1998). 

 

Arvojärjestelmä määrittää jatkumon eri osiin sijoittuvien strategisten verkkojen haastei-

ta. Kun jatkumon kolmijako – stabiili, vaiheittain uusiutuvat ja tulevaisuuden uudistus-

verkot- liitetään toimijoiden tavoitteisiin ja rakenteisiin päästään strategisten arvoverk-

kojen jaotteluun. 

 
Taulukko 44. Mukauttajan ja mukautujan strategioiden eroja verkostoajatuksen näkö-
kulmasta (Hagel J. III 1996)  
 
ROOLI VERKOSTON MUODOSTUS VERKOSTON MUOTOILU VERKOSTON 

KEHITYS 
mukauttaja 
(shaper) 

- oikean käytettävän teknologian 
valinta 
- nopea markkinoille tunkeutuminen 
- mukautumisen nopeus 

- havainnoinnin aktiivinen 
johtaminen 
- mahdollisuuksista kertomi-
nen 
- taloudellisen herätteen 
luominen muille 

- valitun tekniikan 
parantaminen / 
lisääminen jatku-
vasti 
- standardoinnin 
edistäminen 
- linkittyminen 

mukautuja 
(adapter) 

- parhaan verkoston identifiointi 
ajoissa 
- lyhyen tähtäyksen voittomahdol-
lisuuksiin keskittyminen 
- tiheän informaatioverkoston muo-
dostaminen verkoston toisten jäsen-
ten kanssa 

- aggressiivinen kilpailu 
verkoston osuuksista 
- verkoston mukauttajan 
strategiaan yhdistyminen 

- asiakasvaltauksen 
hyödyntäminen 
- mukauttajan val-
tausten hyödyntä-
minen tai uusien 
verkostojen etsimi-
nen 

 

Kansainvälistymisen näkökulmasta tule erottaa kaupalliset- ja tietoverkostot ( Gelsing 

1992), joiden fokus on informaatiovirta tavaravaihdon sijasta. Informaatio- ja yrityskon-

taktit ovat esimerkki ulkoisten resurssien joustavasta käytöstä (Jarillo 1989). Sidonnat 

(lock in) ja torjunnat (lock out) tapahtuvat yhden toimijan kanssa muodostuvien siteiden 

rajoittaessa siteiden muodostamista toisten kanssa eri syistä (Gulati R. ym. 2000). Pk-

yrityksellä on sidontoihin ja torjuntoihin rajalliset edellytykset kansainvälistymi-

sessä.  

Seuraavaksi esitetään yhteenveto kappaleesta 3.3. liittoumat ja verkostot pk-yrityksen 

kansainvälisen kasvun elinkaarella. 
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3.3.3.  Yhteenveto 

Erilaisilla liittoumilla on osaamis- ja tietopääoman vahvistamiseen sekä ydin- ja laajen-

netun organisaation oppimiseen roolinsa. Liittoumakumppanit eritellään proaktiivisesti 

vaikuttavuudella ja korvattavuudella (liite 12/ liittoumakumppanuuden tasot). Kumppa-

nit priorisoidaan tulevan yhteistyön fokuksena. Olevien ja olleiden kumppanuuksien 

analysointi pk-yrityksen ja henkilöstön tasolla mahdollistaa sosiaalisten (liite 11/yritys-

ten vaihtoehtoiset toimintatavat) verkostojen hyödyntämisen. Molemmilla tasoilla voi-

daan verkostoa vahvistaa erilaisilla optioilla (kuvio 38). Ensisijaista on meno / pääsy jo 

oleviin muiden yritysten/organisaatioiden ratkaisuihin. Se mahdollistuu olevilla ja näi-

den kumppaneilla sekä koti- että ulkomailla. Siihen vaikuttavat niukat resurssit ja kyky 

luoda potentiaaleille kumppaneille kiinnostavia optioita.  

Johto vahvistaa strategisen kansainvälistymisverkoston vahvalla kombinointiosaamisel-

la (T. ja J. Hope 1997). Tarvittavan strategisen ja taktisen tiedon määrä ja laatu (tauluk-

ko 18) määritetään. Verrataan kansainväliset eriasteiset ja hierarkkisesti eritasoiset liit-

toumat suhteessa kansallisiin (liite 12/liittoumakumppanuuden tasot). Erityisen arvok-

kaita ovat liiketoimintaa uudistavat liittoumat, joista osa voi olla välillä levossa. 

Ulkoisten osaamis-ja tietolähteiden yhdistäminen sisäisiin lisääntyy ja edellyttää osaa-

mis-ja tietopääoman vahvistamista (toinen perusoletus). Erilaiset liittoumat osaamisen 

ja tiedon johtamisessa tukevat kansainvälistymistä (neljäs perusoletus). Eriasteiset ja 

-tasoiset liittoumat mahdollistavat kansainvälisen kasvun strategisen verkoston optioi-

neen (kuviot 16, 42). 

 
 
 
Kuvio 42. Pk-yrityksen eriasteiset liittoumat pk-yrityksen kansainvälistymisessä osaamisen 
                  johtamisen näkökulmasta  
 

Strateginen verkosto-organisaatio voidaan siirtää osin tai kokonaan pk-yrityksen hallin-

taan. Se edellyttää varautumista strategian optioiden organisointiin (taulukko 12). 
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Kappaleissa 3.1., 3.2., ja 3.3. suoritettu eri osa-alueiden tarkastelu on luonut kumulatii-

visen kokonaisuuden, jota vasten seuraavassa kappaleessa 3.4. suoritetaan tarkastelu pk-

yrityksen internet näkökulmasta kansainvälisessä kasvussa. Miten pk-yritys pystyy hyö-

dyntämään internet perusteista informaatiosysteemiä toiminnassaan ja ennen kaikkea 

kansainvälisessä kasvussa ja erityisesti siihen liittyvässä osaamisen johtamisessa sisäl-

täen liittoumat, verkostot ja organisaation oppimisen.  

 
 
3.4. Internet pk-yrityksen kansainvälisen kasvun elinkaarella 

 

3.4.1  Pk-yrityksen internet informaatiosysteemi 

 

Internetissä EAI (enterprise application integration) yhdistää yrityksen järjestelmät ja 

tietokannat verkoksi turvaamaan tarvittava tieto (Luomala J. ym. 2001) prosessikeskei-

sissä organisaatioissa. Kansainvälistymisstrategian perustaminen eCRM-ajatteluun ja 

toimittajien sekä asiakkaiden ERM:n arvoketjuihin on proaktiivinen tekijä (kuvio 43). 

Yritysportaali yhdistää kaikki tietojärjestelmäarkkitehtuurin komponentit. Proaktiivi-

nen portaali toimii myös kansainvälistymisen oppimisalustana ja voi sisältää myös kan-

sainvälistymisoptioita (kuvio 43). Pk-yritys voi luoda oman /omia tai hyödyntää olevia 

internet markkinapaikkoja (Ollus M.ym. 2001; kuvio 43). Strateginen informaatiosys-

teemi tukee liiketoimintastrategiaa kilpailuetuun liitettynä. Sitä kuvaa (Pant ym. 1996): 

- strateginen kilpailuetu yhdistettynä liiketoimintastrategiaan 

- avaintavoite; integroitu strateginen informaatiosysteemi ja liiketoimintastrategia 

- käyttäjien, johdon ja informaatiosysteemin koaliitio 

- yrittäjyys (käyttäjäinnovaatio), moninkertainen (alhaalta ylös kehitys ja huipulta 

alas analyysi) 
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Kuvio 43. Yritysportaali optiona pk-yrityksen kansainvälistymisessä  
 

Informaatioteknologia vaikuttaa liiketoimintojen uudelleen määrittelyyn ja uudistami-

seen (Pant ym. 1996). Internet  integroidaan yrityksen sovelluksiin. Ulkopuolisia sovel-

luksia hyödynnetään strategisina kilpailuedun vahvistamiseksi. 

Internet soveltuu informaation ja kansainvälistymistiedon lähelle pääsyyn, käsittelyyn ja 

kommunikointiin (Petersen ym. 1997, Eriksson ym. 1997) ja on globaali yhteistyöym-

päristö. Internet muuntaa liiketoimintaoperaatioita ja -käytäntöjä (Hamill ja Gregory 

1997, Poon ja Jevons 1997). Internet liiketoimintaympäristö vaatii ja tarjoaa radikaalisti 

erilaisen strategisen markkinointilähestymisen (Hamill 1997). 

 

Kommunikoinnissa käytetään eri malleja, joista moni yhdelle malli (kuvio 44) soveltuu 

rajallisenakin kansainvälistymiseen. Moni monelle mallilla on ehkä suurin potentiaali. 

Intranet on yksi mahdollisuus (Zwass 2000, Ringle 1999). Sitä voidaan käyttää reaaliai-

kaisena foorumina, muistiin yhdistettynä oppimisalustana myös henkilöstölle (kuvio 

29). Se soveltuu myös kansainvälistyjälle ja sen laajennetulle organisaatiolle. Internet 

verkko-opetus, sisäinen ja ulkoinen sekä yhdistelmät edellyttävät uudistumista ja autta-

vat siinä. Extranetin, intranetin laajennus, sisäinen verkko on kumppanien ulottuvilla 

(Zwass 2000). 
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Kuvio 44. Intranet pk-yrityksen kansainvälistymisessä  
 

Semanttisen internetin mahdollisuudet ovat auki (Hyvönen 2005ab). Internet voi olla 

kansainvälisyyssuuntautuneille johtajille, transnational piirteiset tai suuntautuneet (ku-

vio 18), vauhdittaja (kuvio 19). Se voi tukea kilpailuedun vahvistamista kansainvälisillä 

/globaaleilla markkinoilla. Se mahdollistaa kansainvälistymisen konventionaalisten vai-

heiden ylittämisen (Bennet 1997), ja on valtatie kansainvälisille ja globaaleille markki-

noille (Hamill ja Gregory 1997, Poon ja Swatman 1995). 

 

Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan internetin roolia pk-yrityksen kansainvälisessä 

kasvussa. Fokuksessa on internetin rooli liittoumissa, informaation hankinnassa, internet 

liiketoimintaympäristönä sekä internetin liiketoimintamallit. 

 

3.4.2. Internet pk-yrityksen kansainvälisessä kasvussa 

 

Hamill (1997) esittää kolmen internetsovelluksen; verkostokommunikaatio, markkina-

älykkyys ja globaali myyntituki kehyksen sen strategisen käytön identifioimiseksi kan-

sainvälisessä markkinoinnissa. Erot kontrollissa ja kommunikaatio-ja jakelukanaviin 

pääsyssä tarjoavat mahdollisuuksia ja haasteita MNC:lle ja kansainvälistymisessä pk-

yrityksille. MNC pyrkii omaksumaan information to transaktion mallin ja pk-yritys 

transaktion to information mallin (Quelch ja Klein 1996). Kansainvälistymiseen internet 
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tarjoaa erilaisia liiketoimintamalleja sekä funktionaalisia www-sivuja. Näiden ja olevien 

resurssien kombinointi tukee kansainvälistymisportfolion optioiden edellyttämien dy-

naamisten kyvykkyyksien hankintaa. Liiketoimintamalleilla on oma(t) ohjaaja(t), joka/ 

jotka liittyy/liittyvät fokukseen, sisäinen tai ulkoinen asiakas, ja ensisijaiseen liiketoi-

mintavaikutukseen; kustannusten alennus tai tulojen kehittäminen (Quelch ym 1996). 

Informaatio-ja verkottumisteknologiat mahdollistavat uuden markkinointiparadigman 

(Hoffman ym 1996, Peppers ja Rogers 1993). Se on yksilöllisyyttä ja asiakasmukaisuut-

ta korostava yksi yhdelle markkinointi (Peppers ja Rogers 1993). 

Cronin (1996) esitti strategisen asemointimatriisin identifioimalla voimat, jotka vaikut-

tavat internetsovellukseen eniten arvoa lisäten ja mahdollistavat kilpailuetuun pääsyn 

yrityksen eri vaiheissa. Sisäiset ohjaavat systeemit ovat yhteistoiminta/ informaatio ja 

systeemien vaatimukset, joiden fokukset ovat korkea markkinapenetratio ja matala kus-

tannustehokkuus. Korkea markkinapenetratio sisäisillä ohjaavilla systeemeillä johtaa 

tuotemuutoksiin ja matala kustannustehokkuus suoritusparannuksiin. Ulkoisina ohjaaji-

na toimivat asiakasyhteys ja kilpailu/teknologia. Internet sovellusten strategisen ase-

moinnin vaihtoehdot sisältävät internet kilpailuedut (taulukko 46) kansainvälistymises-

sä, joka mahdollistaa internet liiketoimintamallien hyödyntämisen.   

Internet liiketoimintamallit ja käyttöstrategioiden organisaatiosuhteet mahdollistavat 

kansainvälistymisessä perinteiseen verrattuna uusia yhdistelmiä.  Kolmannen osapuolen 

markkinapaikan ja onlinekommunikaation yhdistäminen tutkimustiedon jakamiseen 

vertikaalisessa diversifikaatiossa on tällainen.  Fokus voi olla logistisessa sisäänpäin 

vaiheessa tai puolivalmisteiden tarjontapaikkatiedossa kotimaa vaiheen yhteisostoliit-

toumissa.  Kansainvälistymiselle on kriittistä verkosto- tai suhdemarkkinoinnissa kom-

munikoinnin tehokkuus (Johanson ja Vahlne 1977,1990; Hamill 1997). Se sisältää in-

ternet käyttöstrategian (Hamill 1997) ja organisaatioiden väliset suhdetyypit (taulukko 

45).  Liittoumissa kotimarkkinakilpailijat voivat tehostaa kansainvälisiä operaatioita 

internet liiketoimintamalleilla (taulukko 46). Taipuisat kollektiivit tarjoavat arvoketju-

yhteistyön.  Kasaantuvat ja orgaanit kollektiivit mahdollistavat yritys- ja yksilötason 

sisäisen ja ulkoisen sosiaalisen pääoman vahvistamisen ja käytön. IT-johtaminen voi 

olla kilpailuedun lähde (Porter ja Miller 1985, Hamill 1997).  

 
Internet markkinoinnissa tietopääoman yhdistettävyys voi parantaa kansainvälisten 

markkinoiden kehittämistä ja maaspesifin informaation hankintaa ja markkinaintelli-

genssin tukemaa vientisuunnittelua ja strategioiden kehittämistä; kommunikaatio tukee 

verkostumista (Hamill 1997). 
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Taulukko 45. Organisaatioiden suhteet pk-yrityksen näkökulmasta (Golden ja Dollinger 
1993) 
 
LIITTOUMAT TAIPUISAT KOL-

LEKTIIVIT 
KASAANTUVAT 
KOLLEKTIIVIT 

ORGAANISET  
KOLLEKTIIVIT. 

yritykset jatkavat kilpai-
lua, ylläpitävät sopimus-
perusteisia funktionalisia 
toimintoja keskusjohdon 
kontrollissa; horisontaa-
lisen diversifikation 
kaltainen 

yritykset, joilla sopi-
muksellinen järjestely 
symbioottisessa tarkoi-
tuksessa; edustavat 
vertikaalisia linkityk-
siä arvoketjun kautta 

yritykset, kilpailevat 
samalla toimialalla 
mutta eivät sopimuksel-
lisessa suhteessa. 

yritykset edustaen 
perinteistä verkottumista. 

yhteismyynti sopimukset yhteistutkimus, asiakas 
ja toimittaja 

hinnoittelu toimialan 
laajuisella listalla 

yhteinen hallituksen 
jäsenyys 

yhteisyritys sopimukset yhteisyritys toimittajan 
tai asiakkaan kanssa 

tuotanto toimiala stan-
dardeilla 

kauppakamarijäsenyys 

lisenssisopimukset yhteismainonta toimit-
tajan tai asiakkaan 
kanssa 

jakaminen kilpailijoi-
den kanssa 

alueorganisaation kanssa 

yhteisostosopimukset  toimialan laajuinen 
kustannusten käyttö 

aktiivinen esiintyminen 
muissa organisaatioissa 

jaetut kuljetuskustan-
nukset 

   

yhteismainonta    
yhteistutkimus ja  
-koulutus 

   

 

Internettiä käytetään mm. liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksien etsintään, tutki-

miseen, projektiyksityiskohtien yhdistämiseen ja jäsentyneeseen informaation vaihtoon 

(Poon ja Storm 1997). Www-sivut/portaali altistaa yrityksen globaalisti liiketoiminta-

kumppaneille (Petersen ym. 2001), viennin aloitukselle (Bilkey ja Tesar 1977, Wie-

dersheim-Paul ym. 1978), ei pyydetyille kyselyille ja tekee yrityksestä monikansallisen 

(Quelch ym. 1996). 

Ulkomaanmarkkinoille menossa koetaan psyykkisen etäisyyden paradoksi (O´Grady ja 

Lane 1996). Internet eliminoi maantieteen, aikavyöhykkeen, sijainnin ja madaltaa kult-

tuurietäisyyttä (taulukko 8). Se tukee esteiden ylittämistä tietoisesti ja tiedostamatta 

(liite 14/kansainvälistymisesteet). Portaalin erottuvuus  rekrytointiin kasvaa. Internet 

erottelee satunnaiset ja säännölliset viejät (Samiee ja Walters 1990). Se vaikuttaa epä-

suoraan tehokkuuteen ja viennin kasvupotentiaaliin (Samiee 1998). Internet mahdollis-

taa kansainvälisten kysyntä- ja tarjontamarkkinoiden selvittämisen (kuvio 13). Internet 

liiketoimintamalleissa sisäinen ja ulkoinen asiakasfokus tukevat toistensa hyödyntämis-

tä. Nämä fokukset tulkitaan tiedonvälittäjiksi. Internet tarjoaa globaalit KIBS-markkinat 

(Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2001).  

Ne tukevat kansainvälisyysosaamisen dynaamisten kyvykkyyksien vahvistamista (kuvio 

14). Välittäjän arvonlisä on informaation keruussa, lajittelussa ja levittämisessä (Quelch 

ym. 1996). 
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Taulukko 46. Internetin käyttöstrategiakehys (Hamill 1997, Golden ja Dollinger 1993) 
 
ORGANISAATIOIDEN VÄLINEN SUHDE INTERNETIN KÄYTTÖSTRATEGIA 
liittouma: parantaa tehokkuutta, jakaa resurssja, 
parantaa informaatiovirtoja 

koordinoi myyntiä, markkinainformaation jako, 
joint asiakastuki, tutkimusinformaation vaihto 

taipuisat kollektiivit: vertikaalinen diversifikatio, 
parantaa informaatiovirtoja, alentaa TC:a 

tutkimustiedon jako, tuoteinformaation jako, vaih-
taa markkina intelligence tarjoaja-ostaja suhteen 
hyväksi 

kasaantuvat kollektiivit: kokoaa ja jakaa yhteiset 
uhat, mahdollisuudet, teknologiset kokemukset  

asiakaspalautteen keruu kilpailijoista, tiedon saa-
minen toimialan tuote/palvelu vaatimuksista  inter-
netillä 

orgaanit kollektiivit: tarjoaa vapaat ammattipalve-
lut tulevien business mahdollisuuksien vaihdosta 

yhdistää aihe foorumit internetiin osallistumalla 
toimialan keskusteluihin, linkittää web-sivut, vah-
vistaa näkyvyyttä 

 

Keskitetyn ja hajautetun markkinan perusero: välittäjät alentavat ostajien ja myyjien 

kontaktien maksimimäärää informaation keruussa (Buxmann ja Gebauer 1998). Tekno-

logiset ja ei-teknologiset välittäjät voidaan sisäistää. Innovatiiviset informaatioverkos-

tot helpottavat välityspalveluiden tarjontaa madaltaen välittäjäksi tuloa (kuvio 45). Vä-

littäjäyhteistyö voi toteutua eriasteisilla liittoumilla mm. virtuaaliliittoumat (kuvio 45). 

Niissä voi olla mukana kilpailijoita/ kumppaneita (Golden ja Dollinger 1993, Hamill 

1997, Hamill 2001). Välittäjä etsii toimeksiannosta virtuaaliliittouman. Internet helpot-

taa palvelujen globaalia tarjontaa ja innovatiivinen kommunikointi yhteistyötä.   

 

 
 
Kuvio 45. Välittäjä kansainvälistyvän pk-yrityksen internet verkossa  

 

Globaalissa kilpailussa erikoistuneet välittäjät palvelevat sekä kansainvälistymisessä 

että sen jälkeen kansainvälisessä toiminnassa. Kansainvälistymisen aikaiset tehtävät tai 

osa niistä voidaan siirtää myöhemmin esimerkiksi yrityksen laajennetulle organisaatiol-

le. Osasta se itse tai kumppanien kanssa voi muodostaa uuden internet liiketoiminnon. 

Organisaatioiden suhteet voidaan luokitella; matala, keski- ja korkean tason integraatio 

(Lee ym. 2002). Internet voi alentaa transaktio-ja yhteistyökustannuksia. Strateginen 
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liittouma on IOR integraation keskitasolla arvioitu tulevaisuuden muoto (kuvio 46). 

Keskitason integraation tyypin, kuten strateginen liittouma ja organisaatioiden välinen 

verkko, fokus on täydentävä tieto (Gulati 1999, 2000). Kasvu näkökulmasta integraati-

on keskitaso soveltuu parhaiten kansainvälistymiseen. Internetin hyödyllisyys on kor-

kein IOR:n keskitason integraatiossa kumppanien kommunikaation ja vuorovaikutuksen 

ollessa kriittinen tekijä. Korkea integraatio sisältää kumppanien laajat investoinnit ja 

informaation vaihdon.  Verkostot ja liittoumat mahdollistavat tehokkaan tiedon siirron 

ja internet luo ympäristön tämän tyypin IOR:lle. 

Informaation hankinnassa ja markkinoinnissa yritys voi linkittyä avainasiakkaan ja/tai 

toimialaryhmän sivulle ja käyttää kaupallisia sivuja liiketoimintamalleilla (Timmers 

1998, Ollus M.L.ym.2001; kuvio 46). Käyttäjät ohjaavat www.sivuja suodattimena in-

formaatiosivuille (kuvio 47) ja tutkimussivuille (mm. Riggins 1998). Internetillä hanki-

taan sisäistä ja ulkoista tietopääomaa. 

 

Internet sopii tietopääoman jonkin/joidenkin osan /osien ulkoistamiseen kokonaan tai 

osin (mm. kuvio 12). Uusi informaatio tuotetaan elektronisessa muodossa. Eri teknii-

koilla kontrolloidaan lähelle pääsy, etsintä ja suodattaminen (Granstrand 1999). 

 
Kuvio 46.  Organisaatioiden suhteet ja pk-yrityksen kansainvälistyminen 
 

Internet ja sovellukset kuten intra- ja extranet ja sosiaalinen media tarjoavat uusia mah-

dollisuuksia osaamisen vahvistamiseen kansainvälistyvän pk-yrityksen tiimeille ja eri 

ryhmille mm. kuumat ryhmat (taulukko 47). Sisäiset verkot toimivat oppivan organisaa-

tion verkkona tietoperustan ja extranetin tuella. Arvoketjujen ja -systeemien internet 

soveltuvuus korostuu kansainvälistymisessä (taulukko 47). Arvotoimintojen ja sidonnai-
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suuksien muuttaminen internetin strategisella hyödyntämisellä voi vahvistaa kilpailua-

semaa (Venkatraman 1994, Porter ym. 1985; taulukko 47).  

Kansainvälisen kasvun pk-yritykselle internet ilmenee uusina liiketoimintomahdolli-

suuksina. Se ilmaisee modifiointitarpeen, muutostarpeet verkostoissa ja asiakaskunnan 

hoidossa.  

 
 
Kuvio 47. Informaatiovirran hyödyntäminen pk-yrityksen kansainvälistymisessä   
 

Internet luo ja modifioi kansainväistyjän arvosysteemejä. Se kattaa mukautujan ja mu-

kauttajan strategioiden erojen hyödyntämisen verkostossa (taulukko 43). Joukko kilpai-

luetuja realisoituu arvosysteemeissä (Cronin 1993) panokset toimittajilta (ylävirtaan 

arvo), sisäiset operaatiot (arvoketju) ja asiakassuhteet (alavirtaan arvo). 

 
Taulukko 47. Internetin tukitehtävät (Ashill ym. 1997) ja arvoketjun arvotoimintojen    
                      internet yhteensopivuus (mm. Porter ja Miller 1985) 
 
INFORMAATIO TOIMINNON TOTEU-

TUS 
ARVOKETJUN ARVOTOIMINTOJEN INTERNET 
YHTEENSOPIVUUS 

informaation 
vaihto 

sisäisissä verkoissa  
(arvoketju) 

korkea informaatiointensiteetti arvoketjussa tai poten-
tiaalisesti korkea informaatiointensiteetti tuotteessa 

informaation tar-
jonta ja vaihto 

laajemmissa markkinaver-
koissa (arvosysteemit) 

Internetin rooli toimialarakenteessa ja käyttövaikutus 
muutossuhteissa, toimialarakenteessa ja organisaation 
rajoissa 

informaation toi-
mialaspesifisyys 

lisätään toimiala ja brandi 
tietoisuuden tasoa kan-
sainvälisillä markkinoilla 

identifioidaan ja luokitellaan tavat, joilla internet luo 
kilpailuetua alentamalla kustannuksia, parantamalla 
tiedon vaihtoa ja vahvistamalla linkkejä arvotoiminto-
jen ja organisaatioiden välillä 

  kuinka Internet tarjoaa uusia tai kehittyviä liiketoi-
mintoja (informaatio välittäjiä, internet palvelutarjoa-
ja) 

  suunnitelma internet edun ottamiseksi; strategisten 
investointien välttämättömyysaste, organisaatio-ja 
infrastruktuurimuutokset ja uudet linkitykset 
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Internet tarkastelu päättyy seuraavassa kappaleessa esitettävään yhteenvetoon, jossa 

taustalla tähänastinen luvun 3 kumulatiivinen kokonaisuus. 

 

3.4.3. Yhteenveto 

 

Kansainvälistymistä auttaa kansainvälisen kasvun strategiaa tukevan strategisen infor-

maatiosysteemin vahvistaminen (kuvio 48; Vescovi 2000). Internet voi yhdistää kolmen 

kansainvälisen yritysmallin dynaamisia kyvykkyyksiä  (Alarik 2000, Bartlett ja Ghoshal 

1993). Valtioiden rajat ylittävä toimintamalli (transnational) valikoi keskittämisen ja 

hajauttamisen hyödyntäen tietojärjestelmiä. Portaaliin voidaan yhdistää kaikki tietojär-

jestelmäarkkitehtuurin komponentit.  

Intra- ja extranet liittävät laajennettuun organisaatioon eriasteiset liittoumat. Portaalin 

monipuolinen toimiala-, tuote-  ja osaamisspesifi globaali linkittyminen sisään- ja ulos-

päin kansainvälistymiseen optioilla (taulukko 13) vahvistaa sitä. Oman lisänsä tuo mo-

biiliteknologia ja intranet organisaation muistiin, oppimisjärjestelmiin ja strategisiin, 

taktisiin ja operatiivisiin järjestelmiin (kuvio 48). Internet vahvistuu verkostoissa ja tu-

kee tämän tutkimuksen ensimmäistä perusoletusta. 

Osaamis- ja tietostrategioille luotavien johtamisstrategioiden ja -järjestelmien interne-

tyhteys vahvistaa toista perusoletusta. Internet tukee kolmatta perusoletusta osaamis-ja 

tietopääoman vahvistamisessa. 

 
 
Kuvio 48.  Internet pk-yrityksen kansainvälistymisessä ja kansainvälisessä toiminnassa 
 

Seuraavassa kappaleessa esitetään kappaleissa 3.1., 3.2., 3.3., ja 3.4. syvennetty osa-

aluekohtainen mallin tarkastelu kahteen yhteenvetokuvioon tiivistettynä kokonaisuute-
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na. Tällä kokonaisuudella, kuviot 49 ja 50, analysoidaan tämän tutkimuksen empiirises-

sä osassa yritystapaukset. 

 

3.5.  Pk-yrityksen johdon osaamisen johtamisen rooli avatulla kansainvälisen kas-

vun elinkaarella 

 

Luvun kolme osa-aluekohtainen tarkastelu esitetään yhteenvetona kaksiosaisen mallin 

muodossa. Malli esitetään kuviolla 49, vaiheet ja niiden osa-alueet, ja kuviolla 50, toi-

minnallinen sisältö. Kansainvälistyminen ja kansainvälinen toiminta ovat perusta vuoro-

vaikutuksen määrän ja vaatimusten arviointiin. Kuvio 49 avaa sisällön vaatimukset ja 

mahdollisuudet. Holistinen kansainvälistyminen sisältää kaikki dynaamiset funktiot, 

arvoketjut ja -verkostot sekä prosessit (kuvio 48).  Se edellyttää kansainvälistymisstra-

tegioiden resurssitarkastelua. Kansainvälisen kasvun elinkaaren (taulukko 6) vaiheiden 

ja osa-alueiden teknologian, tuotekäsitteen, asiakkaiden, panosten ja strategioiden vaih-

telu korostuu (Moore 1999) johtaen vaihteluun kasvutavoissa ja -poluissa (Churchill ja 

Lewis 1983, Äijö ym. 2005). Mallissa kasvun avaintekijät (Churchill ja Lewis 1983) 

saavat eri painotuksia. Omistajatekijät ovat ratkaisevia omistajayrittäjä tilanteessa. Yri-

tystekijöiden optimi (taulukko 7) käyttö kulminoituu omistajatekijöihin ja -yrittäjän 

kyvykkyyteen. Niillä ohjataan kansainvälistymään ja kansainvälisen kasvun uralle. 

Kasvunäkökulman kriittisiä tekijöitä (taulukko 7) tarkennetaan. Omistajayrittäjä on kes-

keinen organisaation osaamis- ja tietopääoman proaktiivisessa vahvistamisessa sekä 

arvojen ja vision (kuvio 50) määrityksessä ja viestimisessä (taulukko 22). Tätä vahvis-

taa sisällöllinen proaktiivisuus ja optioiden (esim. kuvio 16) sekä reaalioptioiden (tau-

lukko 13) organisointi ja realisointi. Liittoumien eriasteisuus (liite 12/liittoumakump-

panuuden tasot) ja hierarkinen eritasoisuus (kuvio 50) ilmenee. Resurssien proaktiivisen 

vahvistamisen takia funktionaalisen kansainvälistymisen tukitoimintojen kansainvälis-

täminen lisätään (kuvio 49).  Resurssiniukkuutta eliminoidaan vahvistamalla HRM 

(Thom 2001) mallia yrittäjyyskasvatuksella (Kyrö 1997) sekä strategisella ajattelulla 

(Liedtka ym. 1996, Liedtka 1998ab). Sisäisessä verkko-oppimismallissa ne (kuvio 29) 

luovat organisaatioon vahvan sisäisen, proaktiivisen osaamis- ja tietopääoman vahvis-

tamisen. Edellyttääkö se kansainvälistymisen funktionaalisten- ja poikkileikkausstrate-

gioiden (kuvio 49) yhdistämistä? Yksilötason strategioihin fokusoidaan rekrytoinnit, 

eriasteiset yhdistetyt optiot (kuvio 50) sisäisen ja ulkoisen oppimisen ohella (kuvio 29). 

Omistajayrittäjän arvot ja kulttuuri muodostavat organisaation ytimen ja koossapitävän 

rakenteen (kuvio 50). Missä suhteessa pystytään hyödyntämään tehtäväsisältöjä vision, 
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arvot ja kulttuurin tukena/sijaan rekrytoinnissa ja laajennetussa (taulukko 22) organisaa-

tiossa ja ulkoisissa suhteissa on oleellista. Johdon eriasteiset visionäärin, strategistin ja 

kombinointiosaajan (liite 7/ylin johto kansainvälistymisen vaiheissa; T. ja J. Hope) pai-

notukset perusrooleissa ovat erityisfokus. Tämä luo organisaation ja proaktiivisen kan-

sainvälistymisen vahvistamiselle uudenlaista perustaa (kuvio 32). Osaamis-ja tietopää-

oman proaktiivinen vahvistaminen korostaa osaamisen ja tiedon johtamista (kuviot 49 

ja 50).  

Pk-yrityksen rajallinen absorptio kohtaa eriasteiset ja -tasoiset kansainväliset innovaati-

ot (kuvio 50) ilman vahvaa tai tarkkaan fokusoitua kansainvälisyysosaamista. Absorpti-

on vahvistamiseen yhdistetään tarvemodifioitu osaamis- ja tietostrategia, kansainvälinen 

ympäristö (kuvio 50), organisaation ja laajennetun organisaation muisti (kuvio 25). Mi-

kä on vision edellyttämään olevan ulkoisen osaamis-/tietoaukon (kuviot 49, 50) vaiku-

tus absorptioon. Rajoitetaanko organisaatiossa informaation virtausta? 

Miten kumotaan ja aktivoidaan yksilökohtainen absorptio, ja yhdistetään ulkopuolinen 

osaamisen ja tiedon nettolisäys (kuvio 50). Mitä roolikokonaisuutta edellytetään ylim-

mältä ja keskijohdolta, omistajayrittäjältä. Strategisen vision osaamis- ja tietostrategian 

laadinnan ja toteutuksen ongelma on osaamispääoman vahvistaminen ja osaamisen joh-

taminen. Vahvistaminen, oppimisprosessit, rekrytoinnit, optiot (kuvio 50) jne hyödyn-

täen toteutuu mutta osaamisen organisaatiolle luovutettavaksi muuttuminen edellyttää 

erityistä motivaatiota, kannusteita, työtehtävien vetovoimaisuuden vahvistamista orga-

nisaatio häivyttäen. Osaamisen johtamisessa tarvitsee kokonaisuus pilkkoa yksilö-, ryh-

mä-, funktio- ja/tai poikkileikkaus- ja prosessifokuksiin (kuviot 49,50). Osaamisen ja 

tiedon johtaminen luo laajennetun organisaation (taulukko 22). Eriasteisten ja -tasoisten, 

sekä mikro/makro että hierarkia, liittoumien ja verkostojen merkitys kasvu- ja kansain-

välisyysorientoituneille kasvaa globalisaatiossa (kuvio 50). Paljonko kansainvälistymi-

sen uudistusverkostoissa ja -liittoumissa on eriasteisia ja hierarkisesti eritasoisia optioita 

ja reaalioptioita kotimaan kysyntä- ja tarjontamarkkinoilla (kuvio 15). Holistinen liittou-

tumis- ja verkostoitumiskyvykkyyden ennakkomittaus ja systemaattinen proaktiivinen 

kehittäminen tarvitaan. 

 

Mitä funktioiden/prosessien kansainvälistymisessä ja kansainvälisessä toiminnassa tar-

joavat mobiili internet (Saarikoski 2007) ja semanttinen web (Hyvönen 2005ab). Mitä 

tarjoavat internetin tarjonta- ja kysyntämarkkinat? Mitä mobiili internet tuo kansainvä-

listymiseen eri asteilla hierarkisesti ja liiketoiminnassa? Paljonko globalisaatio ja inter-

net supistavat kansainvälistymisen ja kansainvälisen kasvun kulttuurietäisyyttä? Mobiili 
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internetillä tuetut osaamisalustat organisaation ja laajennetun organisaation muistissa 

tarjoavat yksilön, ryhmän ja organisaation oppimiselle visioon perustuvan proaktiivisen 

tuen. Tutkimuksen ensimmäisen perusoletuksen kanssa malli (kuviot 49,50) on linjassa. 

Globaali kilpailu voi vaatia laajempia osaamis- ja tietopääoman vahvistamisen tarpeita 

eri kasvuvaiheissa. Eriasteisten liittoumien sisällöt ovat kansainvälistymisen perinteistä 

tulkintaa laajempia. 

Omistajayrittäjän/johdon fokus on kyky havaita tämä proaktiivisesti. Toinen perusoletus 

sisältyy myös malliin (kuviot 49,50). Ilman suunnitelmallista osaamis- ja tietopääoman 

vahvistamista ei ulkoisia osaamis-ja tietolähteitä kombinoida. Toinen perusoletus edel-

lyttää omistajayrittäjältä/johdolta organisointi-ja kombinointikykyä. Kolmas perusoletus 

tukee mallia kansainvälistymisessä. Kasvun ja kansainvälisen kasvun vision osaamis- ja 

tietostrategia vaatii omistajayrittäjän/johdon roolinhallinta- ja uudistamiskykyä. Malli 

(kuviot 49,50) tukee ja saa neljännen perusoletuksen tuen, joka kokoaa kolmen muun 

perusoletuksen keskeiset tekijät. 
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Kuvio 49.  Pk-yrityksen holistisen kansainvälistyminen, vaiheet ja osa-alueet yhdistettynä 
                  asiakasarvoa generoiviin toimintoihin, tukitoimintoihin ja arvoketjuihin 
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Kuvio  50.  Johdon rooli osaamisen johtamisessa pk-yrityksen kansainvälisen kasvun elinkaarella, 
sisällöllinen osuus 
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4.  EMPIIRINEN TUTKIMUS 
 
Seuraavassa esitetään tämän kvalitatiivisen tutkimuksen empiirisen osan, tapaustutki-

muksen, toteuttaminen. Tapaustutkimus soveltuu empiriaan koska tapaustutkimus on 

tutkimusstrategia, jonka fokus on yksittäisessä tapauksessa ilmenevän dynamiikan ym-

märtämisessä (Eisenhardt 1989 s. 534). Luvun 3 kappaleessa 5  kahdella kuviolla, 49 ja 

50, esitetyllä mallilla analysoidaan tapausyritykset. Analyysi noudattaa monitapaustut-

kimuksen uusintalähestymistä (Yin 1994 s. 49, liite 4/tapaustutkimuksen uudistaminen). 

 
4.1.  Tapaustutkimuksen toteuttaminen 

 
Tutkimus etenee prosessina, jossa keskeisiä toimintoja ovat mm. (Yin 1994): 

- tapaustutkimuksen kohteiden valinta 

- tapausyrityksiin sisäänpääsyn varmistaminen 

- teoreettisen kehyksen jäsentäminen tutkimuksen perustaksi 

- aineiston kerääminen, hallinta ja analyysi sekä aineiston keruun lopettaminen 

Tutkimusstrategia tapaustutkimuksen vaikeimmat kysymykset ovat tutkittavan tapauk-

sen ja kerättävän tiedon määritys sekä kerätyn tiedon käsittely. Tapausten määrä rajat-

tiin kolmeen huomioon ottaen aika- ja kustannusrajoitteet. Tapausten valinnassa hyö-

dynnettiin kohdennus (Yin 1994).  

 
4.1.1.  Tapausyritysten valintakriteerit ja-prosessi 

 
Tutkimuksessa käytetään holistista monitapaustutkimusta (Yin 1994, s. 49, liite 4/ta-

paustutkimuksen uudistaminen). Tapauksilla varmistettiin toimialahajonta ja kansainvä-

listymisen heterogeenisyys. Jokainen tapaus on empiriassa mukana (Yin 1994, s. 52) 

tarkasteltaessa perinteisten toimialojen perheyritysten kansainvälisen kasvun elinkaarta. 

Keskeinen valintakriteeri on perheyritys. Perheyritysfokus on omistajayrittäjän kyky oh-

jata yritys kansainväliseen kasvuun luomalla osaamis- ja tietopääoma sekä organisaatio 

yrittäjäorganisaation sijalle. Strategia on omistajayrittäjän (Packham ym. 2001).  

 
Tapausyritysten kotipaikka on Pohjois-Karjalan maakunnassa ja niiden kansainväliset 

toiminnot suuntautuvat EU-alueelle ja sen ulkopuolelle. EU-alue tarkoittaa aluetta en-

nen laajentumista 01.05.2004. Tapausyritysten keskeinen valintakriteeri: 

- kasvuhakuinen pk-perheyritys, jonka synnyn taustalla omistajayrittäjän oma ura 

tuotannollisella toimialalla, ja jonka kasvu ja kansainvälistyminen on tapahtunut 

pääasiassa kotimaisen suuren laman (1991-1995) jälkeen. 
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Kasvu ja kansainvälistyminen rajattiin 1990-luvun puolivälin jälkeiseen aikaan perustu-

en internetin voimakkaaseen kasvuun ko. ajankohdasta alkaen.  

Tapausyritysten valintakriteerit yksittäin määriteltyinä: 

� Yritykset ovat pk-perheyrityksiä 

Pk-yritys määritellään EU komissionsuositukseen (2003/361/EY). 

� Omistajayrittäjän asema 

Omistajayrittäjä (kuvio 50) toimii operatiivisesti ja/tai yrityksen hallituksessa ja yritys 

on perustettu viimeistään 1980-luvulla. Hallituksen olemassaolo rajaa yritykset osake-

yhtiöihin. Omistajayrittäjän/perustajan rooli kansainvälisessä kasvussa on keskeinen 

(esim. taulukko 4/ Gibb ja Davies 1990, Karlöf 1986). Kansainvälisyys liittyy omista-

jayrittäjän/perustajan kokemukseen (Dichtl 1990, Kotey ja Meredith 1997). 

Osakeyhtiömuoto tukee myös pääomasijoittajayhteistyötä ja ulkopuolisen osaamispää-

oman roolia. Omistaja on yrityksen hallitsevassa asemassa oleva henkilöomistaja. 

� Yritys on aloittanut kansainväliset toiminnot 1990-luvulla 

Kansainvälisiä toimintoja ovat kotimaassa toteutettavat kansainvälisyyden sisältävät toi-

minnot, kansainväliset sisään ja ulospäin vaiheiden osa-alueet sekä kansainvälistymisen 

valmistelun sisäänpäin toiminnot (kuvio 49/Luostarinen ym. 1993, Korhonen 1999, tau-

lukko 8) ja yhteistoimintavaiheen osa-alueet sekä erilaiset kansainvälistymispolut ja- 

yhdistelmät funktionalisina ja poikkileikkaustoimintoina (kuvio 49). 

� Yritykset hyödyntävät toiminnassaan internetiä 

Internetin hyödyntäminen sisältää mm. sähköpostin, www-sivut, intra- ja extranetin, 

portaalit, linkitykset ja liiketoimintastrategiat (kuvio 50). 

� Yritykset ovat palveluita käyttäviä (kuvio 50) tuotannollisia yrityksiä  

Pk-yritys käyttää kansainvälistymisessä ja kansainvälisessä toiminnassa osaamista, tie-

toa, palveluja ja järjestelmiä. Sen rajalliset resurssit eivät riitä kaiken omistamiseen.         

 
Taulukko 48. Valintakriteerien täyttyminen 
 
KRITEERI HAVUKAINEN 

OY 
JOPTEK OY COM-
POSITES 

MANTSINEN 
OY 

pk-yritys kansainvälistymi-
sen.alussa 

p p k 

omistajayrittäjän asema tj + hall.pj tj + hall.jäs. hall.pj 
perustettu 1980-luku 1980-luku 1990-luku 
kansainvälistyminen. 1990-luku 1990-luku 2000 
internetin hyödyntäminen ok ok ok 
tuotteet ja palvelut ok ok ok 

 

Yhden yrityksen perustamisajankohta ja kansainvälistymisen alku jäivät niukasti valin-

takriteerin ulkouolelle (taulukko 48). Osakeyhtiörajaus olisi voinut sisältää hallituksen 
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kokoonpanokriteerin. Tämä olisi avannut miten omistajayrittäjät kykenivät hyödyntä-

mään ulkopuolista saamis-ja tietopääomaa. 

Tapausyritysten valintaprosessi (kuvio 51) eteni siten, että Pohjois-Karjalan TE-kes-

kuksen yritysosaston kansainvälistymisyksikkö priorisoi kriteerit täyttäneet yritykset 

27.08.2003. 

Pohjois-Karjalan kauppakamari priorisoi puolestaan täydennetyn joukon 15.10.2003. 

Prioriteetteinä olivat kriteerien ohella toimialajako (muovi, metalli, puu), toiminnan 

monipuolisuus ja kansainvälistymisen/kansainvälisen toiminnan vaihe. Tutkija valitsi 

kolme tapausyritystä 17.10.2003 (liite 14/tapausyritysten valinta ja asemointi). Hän lä-

hetti niiden toimitusjohtajille kirjeen 20.10. 2003. Hän esitteli itsensä, tutkimuksen ja 

tapausyritysmahdollisuuden (liite 15/yhteydenottomateriaali).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 51.  Tapausyritysten valintaprosessi  

 

Kaksi ehdokasta suostui. Sovittiin ennakkomateriaalilistan lähettäminen ja materiaalin 

toimitus (liite 15/yhteydenottomateriaali). Kolmas yritys lupautui empien. Suostuneista 

toisen vetäytyminen perustui kansainvälistymishankkeeseen, itsearviointiin ja ajankäyt-

töön. Toisen vetäytyminen perustui ylikorostuneeseen osaamisen salaamiseen. Tilalle 

tutkija rekrytoi alkuperäisen ehdokasyrityksen ja toisen ulkopuolelta joukon. 

 
Taulukko 49. Valintaprosessin tekijät 
 

TEKIJÄ TOTEUMA TEKIJÄ TOTEUMA 
yhteyshenkilö jokaisessa tj haastattelu järjestelyt toteutui 
materiaalin toimitus toimi jokaisessa sovi-

tusti 
yrityksen kommentoin-
tioikeus 

toimi 

valtakirjat ei käytetty  kustannukset sovitusti 
toimialajako ei toteutunut toiminnan monipuoli-

suus 
toteutui 

 

 

 
 
 
 
Tutkija teki täyden-
nysvalinnan vuoden 
2004 ensimmäisellä 
puoliskolla 

Tutkija valitsi ehdokkaiden 
perusjoukon, 
Kriteerit 

- sijainti maakun-

nassa 

- toimiala hetero-

geenisuus 

- perhetausta 

 
 
 
 
P-Karjalan TE-
keskus priorisoi 
esitetyn perusjou-
kon 15.10.2003 

 
 
 
 
P-K kauppakama-
ri priorisoi vastaa-
vasti 
17.10.2003 

 
 
 
 
Tutkija teki 
ensimmäisen 
valinnan 
17.10.2003 
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Lopulliset tapausyritykset: Havukainen Oy, Joptek Oy Composites (jatkossa Joptek Oy) 

ja Mantsinen Oy. Valintaprosessin poikkeamat, mm. aikatauluun ja toimialoihin, syntyi-

vät kahdesta vetäytymisestä (taulukko 49). Tutkijan ja tapausyritysten yhteistyölista to-

teutui suunnitelman mukaisesti.  

 
4.1.2. Aineiston keruu ja analyysi  

 
Aineisto kerättiin tapausyrityksiltä, niiden organisaatioissa olevilta ja olleilta, taustaor-

ganisaatioilta ja internetistä. Keruu hyödynsi aineistotriangulaatiota, ts. useita aineisto-

lähteitä, joiden toistensa kattavuus vahvisti tutkimusta (Alkula ym. 1995). Ensin kerät-

tiin taustamateriaali, arkistomateriaalia, dokumentteja ja taulukkomateriaalia. Tapaus-

yritykset tekivät  lisätoimituksen. Tutkija arvioi tapausten www-sivut. Toisen osan 

muodostivat avoin-suljettu haastattelut (liite 16/haastattelut). Ne nauhoitettiin ja puret-

tiin. Ne kestivät puolestatoista kahteen ja puoleen tuntiin. Yksi sähköpostihaastattelu 

tehtiin ja yksi keskijohdon edustaja lupasi vastata kirjallisesti. Kysymysten läpikäynnis-

sä ilmeni epäluulo vastausten menosta omistajayrittäjälle. Lisäksi tehtiin tarkentavia 

puhelinhaastatteluja. Haastattelut tehtiin toukokuun alun ja joulukuun puolivälin 2004 

aikana. Kysymyssarja perustui malliin (liite 16/haastattelujen kysymyssarjat). Sen loo-

gisuus ja ymmärrettävyys testattiin kahdella kokeneella pienyrittäjällä. Se esitettiin yri-

tysten toimitusjohtajille, kahdessa omistajayrittäjä ja yhdessä sekä omistajajohtaja että-

yrittäjä (hallituksen pj.). Muille esitettiin osa sarjasta.  

 
Taulukko 50. Tapausyritysten materiaalin käyttöön saanti 
 
AINEISTO HAVUKAINEN 

OY 
MANTSINEN 
OY 

JOPTEK 
OY  

historiikki x   
liiketoimintasuunnitelma   x 
teknologiastrategia   x 
Internet strategia   x 
kansainvälinen toimialaselvitys   x 
kuntoanalyysi   x 
toimintakertomukset x x x 
kansainvälistymisprojektit x x x 
www-sivut x x x 
yrityksen liikevaihto ja vientijakau-
mataulukot 

x x x 

organisaatiokaavio x x x 
yritystä koskevat tutkimukset x   
omistajajohtaja haastattelu x x x 
keskijohdon haastattelut x x x 
ulkopuoliset haastattelut x   
ulkopuolisen tj:n haastattelu  x  
entinen johdon edust.haastattelu   x 
hallituksen pj:n haastattelu x x  
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Tutkija suoritti ulkopuolista havainnointia tapausyritysvierailuissa ja haastatteluissa 

sekä yhdessä tapauksessa osallistuvaa havainnointia. Kirjallisen aineiston puute ei ollut 

salaamista. Sisältö saatiin omistajayrittäjiltä haastatteluissa. Tutkija käytti menetelmä-

triangulaatiota. 

Keskijohto suhtautui haastatteluissa ylivarovaisesti omistajayrittäjään anonyymista kä-

sittelystä huolimatta, taustalla kriittisyys tämän ratkaisuihin. Kunnioitusta, pelkoa omis-

tajayrittäjää kohtaan, itsensä aliarviointia ja oman aseman suojaamista.  

Haastattelusta vetäydyttiin vain Havukainen Oy:ssä. Omistajayrittäjän yrityskulttuuri; 

sana pitää ! petti. Kysymysten terminologia tarkennettiin haastatteluissa. Vetäytymiset 

aiheuttivat viivettä n. 1,5 kk.  

Aineiston analyysissä tapauksilla selitettiin kansainvälistyminen esitettyjen näkökul-

mien kontekstissa. Aineistot ovat pitkittäisaineistoja, osin historiallisia, osin muistiin ja 

erilaiseen materaaliin perustuvia.  

 
Taulukko 51. Aineiston keruun analyysi 
 
TEKIJÄ TOTEUMA TEKIJÄ TOTEUMA 
haastattelusta kieltäyty-
neet 

2/12 henkilöä kirjallinen materiaali puutteita kohtuullisesti 

kysymyslistat ennakko-
tarkastus 

toteutui kohtuullisesti aikataulu viivästyi 1 ½ kk 

lisämateriaalin toimitus toimi hyvin tutkimuksesta vetäyty-
minen 

2 yritystä, viivettä 

 
Kvalitatiivinen analyysi alkoi aineiston lukemisella ja reflektoinnilla tavoitteena ym-

märtää aineiston todellinen sisältö. Tämä korostui haastatteluanalyysissa. Järjestämällä 

aineisto johtopäätökset voitiin irrottaa yksilöistä, tapahtumista, lausumista ja siirtää kä-

sitteelliselle ja teoreettiselle tasolle osafokuksittain. 

Tapaukset eroavat toisistaan toimialan, iän ja kansainvälisen toiminnan keston ja sisäl-

lön mukaan. Ensin analysoitiin ulkopuolinen aineisto. Yritykset asemoitiin alueellaan 

toimialansa ja kansainvälistyjien kokonaisuuteen (liite 14/tapausyritysten valinta ja 

asemointi).  Sitten käytettiin aikasarja-analyysia, kronologiaa, tilastollisen vertailun 

sivuuttamiseen (Yin 1994 s. 125-126). Kronologia kattaa monia erilaisia muuttujatyyp-

pejä. Aineistoanalyysilla luotiin tapauskohtainen kronologia. Teoreettiset osa-aluekro-

nologiat esitettiin luvussa kolme.  Ne täydennettiin haastattelu- ja tarkennustiedolla ja 

arvioitiin kahdella tekijällä: 

- osaamisen/tietojohtamisen mahdollisuudet tapausyritysten nykytilaan verrattuna 

- internetin osaamisen johtamiselle tarjoamat globaalit mahdollisuudet tiedon han-

kinnassa ja hyödyntämisessä 
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Lisäksi hyödynnettiin osa-aluekronologioiden analyysissa vaihtoehtoisia palvelustrate-

gioita (taulukko 15/Grönroos 1990). 

Tutkimus ei tavoittele tilastollisia yleistyksiä. Tilastollisia menetelmiä ei käytetä, Ta-

pausyritykset analysoidaan itsenään. Osa-aluekronologiat mahdollistivat kansainvälis-

tymisen seurannan. Tapausten nykytilan suhde potentiaaliin nykytilaan hahmotettiin 

osa-aluekronologioiden keskusteluissa. 

 

4.2. Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys 

 

Tapauksia lähestyttiin holistisesti. Toimintatapa on idiografinen eli yksittäisen tapauk-

sen selittäminen sen omassa ainutkertaisessa kontekstissa. Ratkaisut  tapauksissa tehtiin 

siinä ajassa, sen hetkisellä tiedolla ja osaamisella. Vastauksia tutkimuskysymyksiin ha-

ettiin kontekstisidonnaisista tapaushavainnoista. 

Validiteetti jakaantuu käsitevaliditeettiin, sekä sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin.  

Käsite (construct) validiteettia vahvistettiin triangulaatiolla käyttämällä monia lähteitä 

mm nauhoitetut haastattelut, haastattelut organisaation eri tasoilla ja haastateltujen ker-

tomat samoista asioista. Tiedon keruun ensisijaislähteinä haastattelut ja suorat havainnot 

ja toissijaisina mm. tapausten erilainen historiamateriaali sekä sähköinen materiaali ts. 

hyödynnettiin aineistotriangulaatiota. Tapaukset tutkittiin eri teorianäkökulmista joh-

don rooleilla pk-yrityksen kansainvälisen kasvun elinkaarella ts. hyödynnettiin teoriatri-

angulaatiota. Yhdessä tapauksessa tutkija käytti osallistuvaa ja kahdessa ulkoista ha-

vainnointia haastattelujen, arkisto- ja tilastomateriaalien lisäksi ts. hyödynsi menetelmä-

triangulaatiota. Muistiinpanojen ja yhteenvetojen tarkistus vahvisti myös aineiston luo-

tettavuutta. Haastatteluaineiston suoria lainauksia (Hirsjärvi ym 1997) käytettiin analy-

soinnissa. Kokonaisuutena tutkija hyödynsi monitriangulaatiota. Reaali- ja käsitteelli-

nen maailma näyttäytyvät tutkijalle erilaisina kuin yrittäjälle (Hovi ja Hurmerinta-

Peltomäki 1995). Ero minimoitiin esitestauksella ja termien varmentamisella haastatte-

luissa. 

 

Sisäisen validiteetin ongelmat syntyvät tutkijan ja vastaajan vuorovaikutuksesta aiheut-

taen informaation menetyksen. Sisäistä validiteettia tavoiteltiin viitekehyksenä aiemmat 

tutkimukset ja teoriat. Tapauksia kuvattiin aikajanalla ja sitä miksi tapahtui kuin tapah-

tui kulloisessa kontekstissa. Aikajana- tai kronologiaperusteinen kausaalisuhde ilmeni. 

 



 157  

Ulkoista validiteettia lisättiin tutkimuskysymysten ja tapausten valintakriteerien huo-

lellisella tarkastelulla ja valinnalla. Tutkijan vaikutus haastateltaviin oli todennäköisesti 

kaksijakoinen; omistajayrittäjät omasivat riittävän omanarvontunnon ja keskijohdosta 

osa asettui samaan asemaan osan ollessa varsin varautuneita, epäillen vastausten mene-

vän omistajan tietoon ja arkaillen teorioita. Tutkijan vaikutusta neutralisoi ammattitaus-

ta, tottuneisuus yrittäjäkanssakäymiseen (Hovi ja Hurmerinta-Peltomäki 1995). Haasta-

teltavien ja tutkijan sukupuoli ja ikä  lähensivät (Alasuutari 1994) heitä. Haastattelusta 

kukaan ei kieltäytynyt kahden jättäessä sovitun sähköpostihaastattelun hoitamatta, mo-

lemmat samassa tapauksessa. Vastausastetta selittävät tiedonkeruumenetelminä käytetyt 

haastattelu ja sähköpostihaastattelu (Alkula ym. 1995). Tutkimuksesta kieltäytyneiden/ 

vetäytyneiden sijalle tulleet yritykset vastasivat (taulukko 52 ) profiililtaan näitä. 

Reliabiliteetti on validiteetin ohella tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta keskei-

nen käsite. Reliabiliteettia vahvistettiin tutkimuksen protokollan kehittämisellä (Yin 

1994). Protokolla korosti haastattelujen roolia. Tutkija luovutti toimitusjohtajille proto-

kollan tapausyritykseksi pyynnön yhteydessä. Tutkimusprotokollassa esitettiin tapaus-

ten valintakriteerit, tiedon keruu- ja analysointiprosessi. 

 

Taulukko  52. Muutokset tapausyritysnäytteessä, kieltäytyneet vs tilalle tulleet 

YRITYS LIIKEVAIHTO VIENTI HENKILÖSTÖ YRITYKSEN IKÄ 

1. kieltäytynyt pienempi merkittävä sama taso nuorempi 

tilalle tullut suurempi alussa sama taso vanhempi 

2. kieltäytynyt pienempi alussa pienempi vanhempi 

tilalle tullut suurempi merkittävä suurempi nuorempi 

 

Tutkimuksen reliabiliteettia vahvistettiin tapaustutkimuksen tietoperustalla (Yin 1994). 

Tietoperustaan identifioitiin kuusi todistelähdettä (Yin 1994) tutkimuksen taulukkojen, 

kuvioiden, liitteiden, lähdeluettelon ja nauhoitteiden lisäksi. Reliabiliteettia lisättiin esit-

tämällä haastattelukysymykset selkeinä, tarvittaessa avattuina. Jokainen tapaus edusti 

erilaista mahdollisuutta tiedon keruuseen. 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen toistettavuuskriteerin takia tutkimusraportissa otettiin huo-

mioon kvalitatiivisen tutkimuksen reliabiliteettikysymyskriteerit, analyysin arvioitavuus 

ja uskottavuus. Analyysin arvioitavuutta tukee moninäkökulmainen tarkastelu teoreetti-

seen perustaan tukeutuen. Malli mahdollisti tapausten kriittisen tarkastelun ilmaisten 

tutkijan etenemisen asteittaisuuden. Uskottavuutta heikentää se, että tutkija toteutti ana-

lyysin, mutta sitä vahvistaa monitriangulaatio sekä tulosten ja niiden etsimisprosessin 
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avoimuus. Primaarin ja sekundaarisen tiedon inkonsistenssia ei esiintynyt, ts. seuraavi-

en tutkijoiden mahdollisuus tuloksiin kasvoi tässä tutkimuksessa (Yin 1994). 

Tapausten analyysissa ei pyritty yleistettävyyteen. Tavoitteena oli ymmärtää ja tulkita 

yksittäisiä tapauksia niiden kontekstissa hakemalla tietoa mekanismeista ja prosesseista 

ts. pyrittiin käsityksiin ja ymmärrykseen yksityisestä yleiseen. Yhdessä olevien teoreet-

tisten mallien kanssa tutkimuksen tulokset tarjoavat pelkästään perustaa yleistämiselle. 

Tutkimuksen yritystapausanalyysin tuloksia voitanee hyödyntää vastaavanlaisissa kon-

teksteissa toimivien yritysten näkökulmasta eriasteisesti. Lisäksi voitanee tutkimuksen 

tapausten analyysin perusteella arvioida tutkimuksen mallin eri  osatekijöiden asemaa 

tapausyritysten analyysien perusteella laajemminkin. 

Tutkimuksen tapausyritysanalyyseissä esille nousseet mallissa mukana olleet tekijät ja 

analyyseissä esille nousseet malliin tarkennuksina sijoitettavat tekijät vaikuttavat sekä 

teoriassa että käytännössä pk-yrityksen kansainvälistymisen ja kansainvälisen kasvun 

näkökulmista sen taloudelliseen kehitykseen eriasteisesti. Vastaava vaikutus todennä-

köisesti pystytään löytämään merkittävästä laajemmasta vastaavanlaisissa kehitysvai-

heissa olevasta yritysjoukosta. Lukka ja Kasanen (1993) korostavat että uskottavuus ja 

mielenkiinto on osoitettava ongelman ja tulosten kytkennällä taloudellisesti tärkeisiin 

aiheisiin ja osoittamalla miten tuloksia voidaan käyttää teorian tai käytännön kehittämi-

sessä. Tämä tutkimuksen tulokset voidaan kytkeä taloudellisen vaikutuksen kautta pk-

yrityksen osaamispääoman vahvistamiseen ts onnistunut vahvistaminen rakentaa pk-

yrityksen kansainvälistymiselle perustaa. Kokonaisuutena mm. pre start vaiheen merki-

tys pk-yrityksen kansainvälistymiselle palvelee samaa fokusta. 

Monipuolinen triangulaation hyödyntäminen tapausyritysanalyyseissä laajan teoreetti-

sen tarkastelun kanssa toimii tulosten uskottavuuden puolesta (Lukka ja Kasanen 1993, 

Yin 1994) tapausyritysjoukon pienuudesta huolimatta. 

Tapaustutkimuksen tuloksia toivotaan voitavan hyödyntää myös muissa yrityksissä. 

Luotettavuuden kannalta oleellista on tulosten siirrettävyyden aste. Mitä laajemmin tu-

lokset ovat siirrettävissä sitä parempi (Tynjälä 1991). Oleellista tässä on tutkimusympä-

ristön ja sovellusympäristön samanlaisuus (Lincoln ja Cuba 1985, 39-43).  

Tutkimuksen teoreettisen osan sisältämien tutkimusten mahdolliset tulkintavinoumat 

vaikuttavat osaltaan tämän tutkimuksen tulosten siirrettävyyteen ja teoreettisten johto-

päätösten kautta uskottavuuteen (Lukka ja Kasanen 1993). 

Kokonaisuutena tutkimuksen tapausyritysanalyysien tulosten yleistämistä voidaan arvi-

oida kun hypoteesit ja/tai teoriat on testattu suuremmalla näytteellä. 
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5. TUTKIMUKSEN YRITYSTAPAUKSET 

 

Yritystapaukset ovat Havukainen Oy, Joptek Oy ja Mantsinen Oy. 

 
5.1. Tapaus Havukainen Oy 

 

Havukainen Oy oli Kiteellä Keski-Karjalassa toimiva puusepänteollisuuden perheyritys. 

Arvo Havukainen oli toimitusjohtaja. Vaimo ja kaksi lasta työskentelivät yrityksessä. 

Puutuote Havukainen Oy perustettiin 1980 ja nimi muutettiin Havukainen Oy:ksi vuon-

na 1994 (Havukainen Oy, liite 17/ perustiedot, organisaatio ja referenssit). 

Omistajayrittäjä ja keskijohto haastateltiin yhtiön toimistossa. Omistajayrittäjän kolmes-

ta haastattelusta kahden ajankohta muuttui, lisäksi käytiin kaksi pitkää puhelinkeskuste-

lua. Hän toimitti lisämateriaalia. Haastateltavat valitsi tutkija ja sopi haastatteluajat (liite 

16/haastattelut ja kysymyssarjat). Yrittäjä tiesi haastateltavat. Hänen luotettavuutensa ja 

kirjallinen materiaali olivat kriittisen arvioinnin perusta. Seuraavassa analysoidaan osa-

aluekronologioilla yrityksen johdon rooli osaamisen johtamisessa kansainvälisen kas-

vun elinkaarella. 

 
Havukainen Oy  sijoittuu korkean kasvun kehityspolulle (kuvio 50) yrittäjän kasvu-

ambition ja kansainvälisten näkymien perusteella.”Kasvu on rakennettu minuun sisäl-

le,kylä-ja pitäjäsarjat eivät minulle riitä”(A. Havukainen 9.6.2004). Yrittäjäpersoonan 

piirteet yrittäjyys ja opportunistinen omistaja mahdollistivat Asko Oy:lle tuotteiden 

(malli museosta; arvoinnovaatio!) toimituksen ja IKEA- fokuksen kotimaisia ostajia 

sivuuttaen (liite 17/Havukainen, perustiedot, organisaatio ja referenssit).  

 
Taulukko 53.  Havukainen Oy:n kasvukronologia 
 
 
1980  Puutuote Havukainen Oy perustetaan, tuotanto käynnistyy Rokkalan koululla 
          Asko Oy:n toimittajaksi (33 myymälää) 
1984  siirrytään Kiteen kunnan rakennuttamiin laajempiin tiloihin 
1985  tuotantotilojen kaksinkertaistaminen, Kiteen kunta 
1989  uudet tuotantotilat Puhokseen 
1991  Puhos kahteen vuoroon; IKEA yhteistyö alkoi 
1995  päätös keskittyä massiivimäntyisiin ruokapöytiin ( IKEA ) 
1995  lisää tuotantotilaa ja kuivauskapasiteettia, Kiteen kaupunki 
1996  tuotantolinjojen laajennus 
2001  tytäryhtiö Appowood Oy, koivuiset pöydänkannet 
2004  kaikki toiminnot saman katon alle Puhokseen laajennettuihin tiloihin 
2004  IKEA kriisi syksyllä, kustannusleikkaus 30-40 % 
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Kasvukronologia on tuotantolähtöinen markkinalähtöisyyden perustuessa yhden ostajan 

markkinoihin (taulukko 53). 

Kasvu-uran alkuvaiheessa,”suurin ongelma oli oman roolin löytäminen…” (A. Havu-

kainen 9.6.204). Ollako tuotantolinjalla vai johtajana? Opportunistinen omistajayrittäjä 

yhdisti omat ja yrityksen kasvuintressit, toimitilat, kotikaupungin intressiin – uudet työ-

paikat (taulukko 53, kuviot 49 ja 50); pitkäaikainen puiteliittouma, joka jakoi panostuk-

set ja riskin puitteiden osalta. 

Kasvustrategia perustui vahvaan riskinottoon (evolutionaarinen näkökulma), IKEAn 

osuus n 95% liikevaihdosta (liite 17/perustiedot), vahva fokus massiivimäntypöytään 

(1995) ja tuotekehitykseen sekä eriasteisiin liittoumiin (taulukko 53, kuvio 50), joissa 

myös optiota (Appowood Oy, organisaatioiden välinen näkökulma). Yrittäjä vastasi 

strategisesta ajattelusta ja strategian luomisesta,”..nyt miettivät myös muut,” (A. Havu-

kainen 23.06.2004; kuvio 50). Lopullinen kasvu ja kansainvälistymisimpulssi IKEAlta! 

Vai realisoituiko aiemmin saatu, yrittäjän sisäinen, kasvu- ja kansainväistymisimpulssi 

IKEAn kautta. Kumpikin suuntautuminen oli pilkahtanut esille jo aiemminkin, kasvu 

peräisin yrittäjän sisältä ja hän haki kansainvälistymistä tietoisesti jo ennen IKEAa. 

Kasvusstrategia ja IKEA:n tiukka ohjaus johti yhteistyön reaktiivisuuteen  ja riskin ko-

rostumiseen; vastaavuus kärkiyritysvetoiseen teknologiateollisuuteen. Tuotekehitys fo-

kusoitui yksin IKEAn tarpeisiin. Kasvu-uralla omistajayrittäjän johtajuus korostui 

IKEA ohjauksessa vaatimustason kasvaessa. Menestys vaiensi organisaation kriittiset 

arviot (liite 16/haastattelut).”Yrityksen arvot ovat myös omistajan arvot …”(A. Havu-

kainen 23.06.2004; kuvio 50). Henkilöstö, oleva ja rekrytoitu, hyväksyi ainakin muo-

dollisesti kasvuarvot. Arvoista kansainvälisyyttä organisaatio ei kyennyt omimaan, 

IKEAn osto Suomessa. Kasvu vaikutti yrityskulttuurin joustoon yhteistyössä (kuviot 9 

ja 10). ”IKEA-yhteistyössä on jouduttu joustamaan yrityskulttuurissa”(A. Havukainen 

23.6.2004; kuvio 50). Yrityksen sisäisten kulttuurien vaikutus kansainvälistymiseen oli 

rajallinen. Johdon kulttuuri kohtasi IKEA johdon, hierarkisesti suhteellinen, kulttuurin, 

ja jousti (kuvio 50). Suunnittelussa samoin, ohjakset olivat IKEA:lla (kuvio 9). Korvat-

tavuus/riippuvuus tarkastelu voi korvata joustavuuden. IKEA näkökulmasta liittouma 

oli tuotannollisoperatiivinen ja lieventyvä taktinen tuotekehitysliittouma (kuvio 50). 

Yrityksen näkökulma oli vahvan strateginen ts. IKEA:n korvattavuus erittäin vaikea ja 

täysi riippuvuus (kuvio 50). Yritys tarkisti perusstrategiansa syksyn 2004 IKEA II krii-

sissä (vaatimus 30 - 40 %:n kustannustason alentaminen). Kasvu perustui kansainvälis-

tymisen kotimaa (yhteistoiminta kotimaassa toimivan kansainvälisen IKEAn kanssa; 

kuvio 49) ja sisäänpäin vaiheeseen (liite 17/ teknologia ja komponenttituonti; kuvio 49) 
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sisältäen sekä orgaanin- että yhteistyöpolun piirteitä . Epäsuoran viennin kasvu sisälsi 

ulospäinprosessin (sopimusvalmistus; kuvio 49)  ja 2000-luvulla yhteistyövaiheen piir-

teitä. Omistajatekijöille (taulukko 9) kasvu oli selvä ja sitä tukivat talouden yritystekijät. 

Reaktiivisuus oli ratkaiseva johtamiskyky. Proaktiivisuus ilmeni henkilöstön johtamises-

sa (kuvio 5). Resurssi- ja markkina-asematekijöiden strateginen kyky olisi tasapainotta-

nut suoran viennin ja kotimarkkinan kehittämisen (taulukko 9). Korkean kasvun uraan 

yhdistyi vahva sitoutuminen yrittäjän johtajuuteen (kuvio 50), IKEA:n johtajuuteen yri-

tyksen suhteen. Osaamisen johtamisen kulminaatiopiste oli keskittyminen massiivimän-

typöytiin (liite 17/perustiedot, referenssit). Suoran viennin osaamis- ja tietopääoman 

kehittäminen jäi. Tietopääoman ja absorboitavan synergisyys ei kehittynyt (kuvio 50).  

 

Havukainen Oy:n kansainvälistymisstrategia perustui kasvuun epäsuoralla kansain-

välistymisellä (kuvio 49) ulkopuolisessa ohjauksessa missä korostuivat hinta- ja palve-

lustrategiat suhteessa IKEA:an. IKEA otti yhteyttä yrityksen tuotekehitysprojektin tuot-

teiden ollessa esillä Habitaressa 1989 (kansainvälistymisimpulssi vai sen realisoitumi-

nen, todennäköisesti jälkimmäinen). Arvo Havukainen oli harkinnut vientiä parin vuo-

den ajan ja tarkkaillut myös IKEA:a. Yksi sen alihankkija oli IKEA:n toimittaja. Suora 

kansainvälistyminen käynnistyi yrityksen kasvuvaiheessa (epäsuora kansainvälistymi-

nen) ulospäin prosessilla (kuvio 49), viennillä. Suora vienti ei kasvanut (liite 17/perus-

tiedot). ”Tehty vähän vasemmalla kädellä”(A.Havukainen 23.6.2004). Orgaanilla kan-

sainvälistymispolulla (kuvio 49) yritys rakensi epäsuoran viennin kansainvälistä verkos-

toa (IKEA ohjaus). IKEA valitsi Havukaisen.”IKEAn ohjaus tuli päätöksen jälkeen, 

päätös piti tehdä siinä tilanteessa, sillä tiedolla ja osaamisella” (A. Havukainen 23.6. 

2004). Tuotepiirteet ja -kapasiteetti olivat tärkeät epäsuorassa viennissä. Sitoutuneet 

viejät saavat motiivinsa tuotetekijästä; niin myös epäsuorassa viennissä Havukainen Oy. 

Yritys liittoutui (kuvio 50) ulkolaisten alihankkijoiden kanssa (IKEA ohjaus) ja maksoi 

IKEAn venäläisen liimalevykokeilun. IKEA hyödynsi tulokset Venäjä verkostonsa vah-

vistamisessa, joka kriisiytti Havukainen Oy:n 2004. Englanti tuli suoran viennin (kuvio 

50) kohteeksi 1996 tavoitteena IKEA riippuvuuden tasapainotus. Yrityksen osaaminen 

ei riittänyt. IKEA:n vaatimustason nousu johti joustavuusoptioiden organisointiin mm. 

latvialainen Saga, suomalainen Sorvi-Pojat Oy (liite 17/ perustiedot, referenssit ). Mää-

räaikaisen yhteistyön jatkaminen tulevaisuudessa oli ajoitusoptio. IKEA pöydät tuoteop-

tio suhteessa kotimaisiin pienostajiin. 
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Taulukko 54. Havukainen Oy kansainvälisen kasvun kronologia 
 

 
1987-1988  vientikiinnostus herää, suunnitellaan 
1989   alihankintasopimus IKEA:n kanssa 
1991   ensimmäiset toimitukset ( IKEA ) Ivar hyllylevy 
1992   IKEA pöytämallit tuotantoon 
1994   nimenmuutos Havukainen Oy:ksi 
1995   päätös keskittyä vain massiivimäntypöytiin, pienet kotimaiset asiakkaat karsitaan , IKEA do-
minoivaan asemaan 
1996-2000  Saga, Latvia, alihankkija 
1996  Englanti vientikohteeksi 
2000  Englanti keskitetään ns Kakkospesälle 
2002  IKEA:n vaatima Venäjän liimalevykokeilu vei raskaasti tappiolle 
2003  venäläinen liimalevytoimittaja 
2003  USA:n markkinat kohteeksi 
2004  alihankinta Latviasta 
2004  IKEA kriisi syksyllä 
 

 

Kasvuoptio toteutettiin kapasiteetin laajennuksella yhteistyössä mm kotikaupungin 

kanssa, puiteliittouma. IKEA vaikutus? Entä riippuvaisuus/korvattavuus (kuvio 50)? 

Yritys lähti USA:n markkinoille 2003 IKEA vastapainoa hakemaan. IKEA:n näkökul-

masta se omasi tuotanto- ja kasvupotentiaalia. USA:ssa oli toinen kulttuuri ja liiketoi-

mintakulttuuri (kuvio 50). Havukainen Oy tarjoaa nyt itseään, sitä ei etsitä! Sillä ei ollut 

todellista suoran viennin pre start vaihetta tasapainottavassa merkityssisällössä. Se on 

epäsuoran viennin kypsyysvaiheessa. Sillä ei ole suoran kansainvälisen toiminnan orga-

nisaatiota. Organisaatio on enemmän suljettu kuin avoin ylimpään johtoon keskittymi-

sen takia. Sillä on jatkuvasti uudistuvan organisaation piirteitä (kuvio 50). Neljän Eng-

lannin vientivuoden jälkeen (taulukko 54) sen tuotantoyksikkö organisoitiin ja muut 

toiminnot jaettiin sivutehtäviksi (taulukko 18). Tämä oli asteittainen, ei radikaali, ei 

mitään varaumaa tulevaisuuteen sisältävä (kuvio 17) ratkaisu. Suoran viennin vahvistus 

kaatui avainhenkilörekrytointiin (kuvio 50), ei kestetty epäonnistumista, ei kyetty tarvit-

tavan osaamispääoman vahvistamiseen. Kansainvälistymisen johtajuus korostui omista-

jayrittäjässä. Strategiat loi hän, arvot olivat hänen (kuvio 50). Millainen vastaavuus joh-

tajuuden pätevyysteemoilla (taulukko 14) on johtajuudessa? Johtokapasiteetti, yrittäjän 

ohella tuotannon johto,  riitti kasvun alussa, jota veti IKEA. Kasvun yritystekijöistä 

(taulukko 9) epäsuoraan kansainväliseen kasvuun riittivät taloudelliset- ja tuotantohen-

kilöresurssit. Omistajatekijät ylsivät epäsuoraan kansainvälistymiseen IKEA:n tuella. 

Epäsuorassa kansainvälistymisessä yritys palasi take off –vaiheesta mallin kolmanteen 

vaiheeseen (kuvio 49). Kasvuyrityksen johdon keskeisistä piirteistä kaukonäköisyys 

petti (kuvio 50) vai oliko ratkaisu riskistä huolimatta täysin tietoinen? Kuitenkin sidok-
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sen kasvava riski tiedostettiin. Strategialähtöiset osaamis- ja tietotarpeet kohdistuivat 

IKEAan (kuvio 12) strategisina haasteina. 

 
Osaamisen johtamisen rooli Havukainen Oy:n  kansainvälistymisosaamisen reaktii-

visessa vahvistamisessa korostuu yrityksen osaamisstrategiassa (kuvio 50), samoin tek-

nisen laadun strategia. Kansainvälistyminen alkoi kotimaa vaiheella (kuviot 2 ja 49). 

Ennen IKEAa ja yhteistyön aikana yritys vahvisti teknologista osaamis- ja tietopääomaa 

(liite 17/ referenssit; kuvio 50) messuvierailuilla sekä seuraamalla kone- ja laitevalmis-

tajia (ymmärrettiinkö tämä kansainvälistymiseksi?). ”..todellisuudessa kansainvälisty-

misestä ei tiedetty mitään ..” (A.Havukainen 9.6.2004).  IKEAlle ei kotimainen tapa 

kelvannut, se oivallettiin nopeasti;  kehitä tai toinen tulee tilallesi. Yrityksen piti reagoi-

da, IKEA ohjasi mahdollisuuksilla; itse piti tehdä ratkaisut.  

Yritys painotti tuotteet ja palvelut luovia henkilöitä, jotka pitivät IKEAn sen asiakkaana, 

ts vaikeasti korvattaviin korkean arvonlisän henkilöihin (kuvio 50). Suoran viennin 

osaamis- ja tietopääoman tätä osaa yritys ei vahvistanut. IKEA  yhteistyö aloitti yhtiön 

teknologian vahvistamisen (kuvio 50). IKEA määritteli (kuvio 50) Havukainen Oy:n 

suhteellisen osaamisaseman ennen toimittajaksi valintaa  omasta, ei Havukainen Oy:n, 

näkökulmasta. 

 
Taulukko 55. Strateginen osaamisen kronologia 
 

 
1987-1988 kiinnostus kansainvälistymiseen ns. nolla tilanne suhteessa kansainväliseen osaamiseen 
1989 -           kansainvälisen osaamisen kehittäminen alkaa IKEA yhteistyön kautta asteittain; IKEA valitsi Havu-   
                     kaisen ennen kuin Havukainen valitsi IKEA:n 
1991             Ivar hyllylevyn toimitukset alkavat 
1992             tuotteiden vaativuustaso kasvaa; IKEA pakotti yrityksen kehittymään tai joku toinen yritys tulee tilalle 
1994             kansainvälinen ISO-9002 laatujärjestelmä kolmen vuoden työn jälkeen käyttöön: IKEAn laatujärjes- 
                     telmävaatimukset nousivat Havukaisen käynnistettyä oman ohjelmansa 
1995             Devcons OY; uusi tuotannonohjausjärjestelmä, uusi bonuspalkkausjärjestelmä, siirtyminen tiimityös- 
                     kentelyyn 
1995             teknologian aseman korostuminen; henkilöstön kehittäminen, taustalla päätös siirtyä massiivimäntyi- 
                     siin ruokapöydän kansiin ja karsia pienet kotimaiset ostajat 
1996             Englanti vientikohteeksi 
1998             IKEAn toimintapolitiikka muuttuu, ostot keskitetään entistä harvemmalle toimittajalle 
1999             ISO 14000 ympäristöjärjestelmä käyttöön ( IKEA:n ohjaus taustalla ) 
1999             OPDC tilauksiin siirtyminen; toimitukset 15 pv tilauksesta 
2000             tuotekehitysyhteistyö IKEA:n kanssa; Havukainen protopaja, tuotanto halvan tuotannon maissa 
2001             tuotemalliston uusiutumisnopeus kasvaa 
2004             USA:n markkinoille tunkeutuminen 
2004             IKEA kriisi 
 

 
ISO-9002 laatujärjestelmän kehittäminen aloitettiin proaktiivisesti ja 3-4 kuukautta 

myöhemmin IKEA tiedusteli Havukainen Oy:n valmiutta siihen (taulukko 61). IKEA 

kutsui valitsemansa toimittajat yhteiseen laatujärjestelmäpalaveriin; tavoitteena IKEA-

laatu.  Havukainen Oy sovelsi tietämättä tiimiajattelua. Devcons Oy:n konsultointi nosti 
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sen fokukseksi tuotannonohjauksen ja bonuspalkkauksen kanssa.”Tiimit itseohjautuvia 

ja tuotantopäällikkö seuraa..ei se ihan niin yksinkertaista ollut..”(A.Havukainen 23.6. 

2004). Devcons Oy:n tiedonsiirto ja konsultointi oli yksisuuntainen ja ohjaava (liite 1/ 

osaamisen ja tiedon johtaminen kansainvälistymisessa; kuvio 50), kaksisuuntaisuus si-

sältyi valmistelevaan vaiheeseen. Tämä osaamispääoman vahvistaminen kohdistui tuo-

tantoon, ei kansainvälistymiseen! Yritys näytti hyväksyvän toiminnan alihankkijana 

tilanteessa missä ostaja toimiin kotimaassa, mutta jonka markkinat ovat kansainväliset. 

Tämä kansainvälisyys riitti? Suoraa vientiä Englantiin ei resurssoitu riittävästi. Stewar-

tin nelikenttää ei hyödynnetty strategisesti. Keskijohto ei nähnyt kansainvälistymisen 

olevan läpikäyvän. Osa sisäisistä tasoista ja toimintaympäristöistä (kuvio 50) esimerkik-

si mekanistinen (tuotanto) sivuutettiin; kansainvälisen teknologian oppimnen/osaaminen 

fokusoitui (liite 17/referenssit; kuvio 50) johdon kohteissa. Kansainvälistymisen osaa-

mis- ja tietostrategia edellyttää päättymätöntä proaktiivisuusanalyysia (kuvio 50) toteu-

tettuun epäsuoraan vientiin reaktiivisen sijasta. IKEA ohjasi yrityksen järjestelmätoimit-

tajaksi vahvistaen reaktiivista kehittämistä. Se ohjasi myös ISO 14000 

ympäristöjärjestelmän käyttöönoton. IKEA tiu-kensi yrityksen osaamis- ja tietostrategi-

an vahvistamista OPDC -tilauksilla. Yritys muuttui IKEA:n protopajaksi, kolmannen 

sukupolven laajennetun organisaation osaksi (taulukko 25). Lähestyttiin aggressiivisen 

osaamis-ja tietostrategian roolia (kuvio 50) ollen samalla hyväksikäyttäjä. Yritys hyö-

dynsi kosmopoliittina omasta näkökulmastaan vahvaa asiakasdialogia IKEA:n kanssa 

ilman todellista pyrkimystä itsenäistymiseen. 

Finnish Business Help Oy:n käyttö USA:n ja Saksan markkinoilla oli proaktiivista en-

nakoituun IKEA- kehitykseen. Yritys oli ilman IKEAa ja omaa kansainvälisen markki-

noinnin osaamis- ja tietopääomaa. Konsultointi oli toteutusta ilman vastavuoroisuutta 

(liite 2/osaamisen ja tiedon johtaminen kansainvälistymisessä). Suoran ja epäsuoran 

viennin kansainvälisyysinnovaatioiden absorptiot (kuvio 50) eroavat. Epäsuorassa yritys 

keskittyi kotimaan tuotantovaiheeseen ulkomaisten alihankkijoiden osittaisella tuella. 

Havukainen Oy ei systemaattisesti vahvistanut organisaation muistia (kuvio 50) . Yksi-

löiden ja johdon hiljaisen tiedon ja sosiaalisen pääoman (kuvio 5) siirto organisaatiolle 

muodosti yhden kriittisen tekijän. Käytännössä sitä ei tehty. Osaamis- ja tietostrategias-

sa ilmenee IKEAn yliote epäsuoran viennin valta-asemana. 

 
Havukainen Oy:n organisaation absorption vahvistaminen (kuvio 50) osaamis- ja 

tietostrategian mukaiseksi olisi ollut kansainvälistyjälle välttämätön. Vahvistettiin tuo-

tantoon liittyvää teknologian absorptiota.  Vision ( kuvio 50) viestintää visiona organi-
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saatiolle ei yrityksessä tapahtunut. ”…viestitty selvänä ohjeena – ei visiona, jota yhdes-

sä tavoitellaan…”(A.Havukainen 23.6.2004). Keskijohto ei viestinyt visiota suoritta-

valle henkilöstölle, osin epäili sen tarpeellisuuttakin (J.Salmelainen 25.08.2004). Mikä 

oli keskijohdon ja suorittavan portaan absorptiokyky vision vastaanottamiseen ja ym-

märtämiseen? IKEA miellettiin kotimaiseksi, asiat hoidettiin Espoossa. IKEA:n suuri 

volyymi, ei kansainvälisyys, oli esillä (liite 17/perustiedot, referenssit). Englannin 

markkinat synnyttivät muutosvastarinnan. Ei oivallettu; ratkaisuna suora kansainvälis-

tyminen, vastapaino IKEAlle ja turvallisuutta! Vision viestimättömyys vaikutti keski-

johdon ja tuotantohenkilöstön suoran viennin suhteeseen. Oliko kysymys kulttuurietäi-

syydestä fokuksena kansainvälistyminen (kuvio 50). Arvo Havukainen oli auktoriteetti, 

mutta ei kyennyt viestimään ja motivoimaan seuraavia organisaatiotasoja!  

 
Johto viesti osaamisaukkojen tunnistamisen ja kattamisen merkityksen  organisaatiolle 

IKEA:n ohjauksella. Kotimaavaiheen epäsuorassa viennissä (kuvio 49) yritys vahvisti 

yhteistyövaiheessa kansainvälistä osaamis- ja tietopääomaansa sisältäen optiot (tauluk-

ko 16 ja taulukko 56; kuvio 50). Järjestelmien uudistaminen vahvisti yrityksen asemaa 

IKEA- yhteistyössä ja loi perustaa Englannin suoran viennin tuotannolle (taulukko 56). 

Yrityksen koko toiminta oli hyvin vahvasti tuotantofokusoitu. Suoran viennin markki-

nointipäällikkö palkattiin 1999 (kuvio 50). Hän oli IKEAn ostaja, yrityksen vastapuoli 

ja yhteistyökumppani. Hän työskenteli lyhyen jakson ja poistui.  

Suora vienti palautui Arvo Havukaisen sivutehtäväksi; puuttui kyky uusintarekrytointiin 

ja suoran viennin edellyttämä kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen. Osaamisen ja 

tiedon johtamisen strategiassa, yhdistelmä visiota ja oppimista, hyödynnettiin perso-

nointia (kuvio 50). Tuotannon osaamispääomaa vahvistettiin/pidettiin ajantasolla, mutta 

muilta osin osaamispääoman vahvistaminen ei ollut tarvittavaa. Ulkopuolinen tuoteke-

hityspanos, maatuntemus, optiot ja tarjoamakokonaisuudet (liite 18/referenssit) kuuluvat 

osaamisen johtamiseen kansainvälistymisessä. Osaamistarpeet (kuvio 50) tunnistettiin 

IKEAn protopajana ja järjestelmätoimittajana sekä uudistettiin johtamisperustaa ja -

tapaa. IKEA ohjausta noudatettiin, mutta suoran viennin vahvistamiseen ei pystytty. 

 
Epäsuoran viennin uudisteiden omaksuminen laajensi oppimista. Elinkaaren kasvu- ja 

kypsyysvaiheissa epäsuora- ja suoravienti vaihtelivat laskuna ja stabilisuutena (taulukko 

8). Vahvistuneelta absorptiolta (kuvio 50) vaadittiin joustoa USA:n markkinan avaami-

sessa yhtä aikaa IKEA II kriisin ratkaisun kanssa. 
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Taulukko 56. Osaamisen ja tiedon kronologia Havukainen Oy:n kansainvälisessä kas-
vussa 
 
 
1991 – IKEA; ohjannut jatkuvaan osaamistarpeen tunnistamiseen 
1994    ISO 9002 valmiiksi 
1996   tuotannonohjausjärjestelmä käyttöön 
1998   atk-järjestelmä käyttöön 
1999   ISO 14000 ympäristöjärjestelmä, aloitettiin ennen kuin IKEA sitä vaati ( proaktiivisuus) 
1999   markkinointipäällikön rekrytointi suoraa vientiä varten, kohdemaina USA, Saksa ja Ranska ;  
           Martti Niemi – poistui 2001 
   -       tuotekehitykseen ulkomainen osaamispanos Saksasta, siirtyi Appowood Oy:öön 
   -      Venäjän ja Ranskan maatuntemuksen hankinta; rekrytointi ja optioiden rakentaminen; Appo- 
          wood Oy tukena 
   -      tarvittavien kumppanuuksien hankinta ; mm USA ja sen vaatimat kokonaisuudet ( tuolit puuttui-  
          vat), samoin Saksa ( tuolit ) 
2001-2002  malliston vaihdos lähes 70% ja hintataso alas 20% - kriisi ; IKEA kriisi I 
2002  siirtyminen järjestelmätoimittajaksi – oppimistarve, IKEA 
2003  Finnish Business Help Oy Eurokonsult, USA 
2004  IKEA kriisi  II syksyllä 2004 
 

 

Teknologia- ja tuotanto-osaamisen absorptiota helpotti yrityksen tietopääoma (liite 18/ 

referenssit), teknologian vahvistamista tehtiin, se liittyi tuotantoon; IKEA. Suoran vien-

nin vahvistaminen sisälsi IKEA kriisit I ja II; kansainvälistymiskyvykkyyksien (kuviot 

13, 14, 15) ja johdon vahvistamistarve (kuviot 4, 12). Osaamisen ja tiedon johtaminen 

mahdollisti epäsuoran kansainvälisen toiminnan pitäen rinnalla suoran viennin näyttee-

nä; sen toiminnot hoidettiin oheistoimintoina organisaatiossa. 

 
Havukainen Oy:n johdon rooli osaamis-ja tietopääoman vahvistamisessa (kuvio 50) 

jakaantui ylimmän ja keskijohdon kesken, Keskijohto vahvisti osaamis- ja tietopääo-

man. Siinä voidaan havaita palvelustrategian piirteitä (taulukko 27). Inhimillisen pää-

oman vahvistamisessa ylin johto oli rekrytoija, mm. markkinointipäällikkö 1999 ja 

mahdollistaja sekä keskijohto toteuttaja helpottamalla organisaation oppimista. Ylin 

johto loi strategisen verkoston, joka sisälsi kansainvälisen osaamisen ja tiedon siirron  

(kuvio 50) organisaatioon oppimalla (kuvio 27; kuvio 50).  Sosiaalista pääomaa vahvis-

tettiin tehtävien hajauttamisella sekä rekrytoinnilla. Tämä ei kuitenkaan suuntautunut 

yrityksen näkökulmasta suoran viennin vahvistamiseen tasapainottajaksi. Tehtävien 

jakaminen ei vahvistanut tietoperustaa tukemaan absorptiota ja strategisen fokuksen 

vahvistamista.  

Ylinjohto organisoi kotimaisen ja kansainvälisen tuotekehitysosaamisen ja sen optiot. 

Tuotekehitystavoitteen antoi IKEA. IKEA yhteistyön ulkopuolella optiot organisoi ylin-

johto (taulukko 16) ja vahvisti asiakaspääomaa IKEA suhteessa sekä Englannin viennis-

sä keskijohdon kanssa. 
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Taulukko 57. Havukainen Oy:n johdon roolikronologia kansainvälistymisessä 
 
 
- inhimillisen pääoman rakentaminen; markkinointijohtaja 1999-2001 Saksaa, Ranskaa ja USA varten ; ylin johto  
  rekrytoijana 
- inhimillisen pääoman vahvistaminen ; kurssit, hlö-kohtaiset ohjelmat / ylin johto – keskijohto / keskijohto 
- kumppanuuksien luominen mm vientirenkaan tyyppinen ratkaisumalli USA:n markkinoille esillä ; ylin johto 
- USA:n markkinoita ajatellen yhteisyritys vs. INCAP -vaihtoehto ; ylin johto 
- kansainvälisten tehtävien jakaminen koko organisaatiolle ; toteutus keskijohto 
- uudistuspääoman luominen ; ulkoiset kontaktit ja tuotekehitys (Saksa ja Ranska ) ; ylin johto 
- asiakaspääoman syveneminen 1991 – IKEA yhteistyön kautta ; ylin johto käynnistäjänä, keskijohto organisoijana 
- asiakaspääoman syventäminen ja Englanti 1996  keskijohto 
- välillinen vienti, suora vienti, komponenttien osto ulkoa, osaamisen osto ulkoa jne; ylin johto avaa ja toteuttaa  
  osin, keskijohto toteuttaa 
- messut, seminaarit, vierailut jne. keskijohto laajasti, ylin johto delegoijana 
 

 

Ylin johto teki avaukset ja delegoi komponenttien oston, osaamisen hankinnan, optioi-

den organisoinnin jne ja keskijohto toteutti (kuvio 50). Omistajayrittäjä voidaan kuvata 

positiivisessa merkityssisällössä opportunistiksi sisältäen yrittäjyys, kyky luoda ja yllä-

pitää verkostoja sekä heijastumia transnational yrittäjyydestä (kuvio 50). Ylinjohto on-

nistui epäsuoran viennin riskinotossa toistaiseksi; IKEA kriisit tulivat. Suoraa vientiä ei 

yritetty toteuttaa. Ylimmältä johdolta puuttui kielitaito, kansainvälinen kokemus ja tun-

temus sekä tarvittavan kansainvälisen osaamisen rekrytointi organisaatioon vastaamaan 

suorasta viennistä. 

 
Osaamispääoman vahvistamisessa Havukainen Oy tarvitsi liittoumia. Liittoumat 

voidaan jakaa yrityksen suoraan ja IKEA:n välillisesti synnyttämiin; kaikki ei pääoma-

liittoumia (kuvio 50). Ensimmäinen oli yhtiökumppanuus Karhu Oy:n Kiteen tehtaan 

paikallisjohtaja Voitto Vattulaisen kanssa. Hän toi sosiaalista pääomaa mm. hallitus-

työskentelyyn (kuvio 50). Kiteen kunnan/kaupungin liittouma vapautti yhtiön resurssit 

optioksi strategian fokukseen. Puuraaka-aineen hankinta Enso-Gutzeit Oy:ltä pitkäai-

kaisella sopimuksella teki samoin (kuvio 49). Kumppaneilla oli kriittisen suuri osuus 

kuten IKEAlla. Arvo Havukainen rakensi menestyksen kolmen vahvan kumppanin va-

raan; tilat, raaka-aine ja ostaja, jokaista yksi.  

Virtuaalinen tuotekehitysliittouma (kuvio 50) Lahden Muotoiluinstituutin kanssa hyö-

dynnettiin IKEA-yhteistyössä ja Englannin viennissä. IKEA-sopimus v. 1989 oli takti-

nen. Yritys kansainvälistyi epäsuoralla viennillä kotimaavaiheessa ilman kansainvälistä 

osaamista. Kansainvälistyminen ei ollut holistinen vaan rajallinen. 

Liittouma muuttui strategiseksi 1995 tuote/asiakasvalinnalla. IKEA ohjasi yrityksen 

kansainvälisen osaamisen ja tiedon vahvistamista oppivana- jopa oppimisen sateenvar-

joliittoumana.  

 



 168  

Moni aiempi kumppani, mm. latvialainen Saga, Devcons Oy, Sorvipojat Oy muuttui 

optioksi. Näillä oli sen näkökulmasta merkittäviä resursseja. Ulkomaisten liittoumien 

(kuvio 50) kaava; IKEA havaitsi, selvitti taustaa ja viesti tiedon sille, joka toteutti liit-

touman tai vetäytyi (A. Havukainen 23.6.2004) toimi. Liittoumat palvelivat ensisijaises-

ti Havukainen Oy:n tuotantoa ts IKEAa, sen ostajaa. 

 
Taulukko 58.  Havukainen Oy:n liittoumien kronologia  
 
 
1980-1991  Voitto Vattulainen osakkaana Karhu Oy:n paikallisjohtaja ; taktinen liittouma Havukaisen  
            näkökulmasta  
1984   Kiteen kunta/kaupunki; tuotantotilat,  strateginen liittouma 
1990   puutavaran hankinta keskitetään Enso-Gutzeit Oy:lle; taktinen liittouma 
1990-1991  Lahden muotoiluinstituutti; virtuaaliliittouma 
1989  IKEA sopimus, taktinen liittouma Havukaisen näkökulmasta 
1992  autokuljetukset yksityiselle yrittäjälle; taktinen liittouma 
1995  kuljetukset Kiitolinjalle, strateginen ratkaisu; kuljetetaan vain Lahteen 
1995  IKEA strategiseksi liittoumaksi Havukaisen näkökulmasta 
1995-1998  Devons Oy virtuaali/strateginen liittouma 
1994-2002  Sorvipojat Oy strateginen liittouma; myös optio 
1996-2000  Saga, Latvia, virtuaali/strateginen liittouma; myös optio 
2000  Appowood Oy, taktinen liittouma, optio 
2004  strategiset liittoumat / IKEAn ohjaus: 
               -  latvialainen koivulevyn toimittaja 
               -  ei sorvattujen pöydän jalkojen toimittaja - kotimaa 
               -  venäläinen liimalevyn toimittaja 
2004  Sorvipojat Oy, operatiivinen liittouma 
2004  Finnish Business HELP Oy Eurokonsult , virtuaali/strateginen liittouma 
2004  USA liittoumavaihtoehdot valmistelussa; tavoitteena sovellus IKEA mallista 
 

 

Tähän sisältyi oppivan liittouman (kuvio 50) IKEA-Havukainen yksi osaprosessi osaa-

mis- ja tietopääoman vahvistamisessa. Osaamista hankittiin IKEA:n toimittajakeskuste-

luista; tiedonvälittäjiä osaltaan. Latvialainen Saga toimitti maa- ja toimialatietoa, joka ei 

kilpaillut sen  kanssa. Latvialainen liimalevyn toimittaja etsi komponenttitoimittajaa 

koska tämä tukisi myös sitä (A. Havukainen 05.07. 2004). Alihankkijat olivat spesifejä 

tiedonvälittäjiä (kuvio 41; kuvio 50)). Mitkä huonekalutehdaskontakteista olivat IKEA 

vaikutteisia ja sen korvaavuuteen liittyviä jäi epäselväksi. 

Liittoumien lisäksi Havukainen Oy loi verkostoja (kuvio 50) kansainvälisen kasvun 

elinkaarella. Se ei luonut suoran kansainvälistymisen (kuvio 49) verkostoja epäsuoran 

kansainvälistymisen tapaan. Orgaanin kansainvälistymispolun (kuvio 49) lähtötason 

reaktiivinen kansainvälistyminen nousi 2004 syksyllä. Elinkaaren vaiheiden muutos 

aiheutti liittoumien eriasteisuuden sekä vaihtelua epäsuorassa ja suorassa viennissä (ku-

vio 49).  

Yritys loi kymmenen eriasteisen liittouman verkoston  IKEA kumppanuuden rooliin 

(kuvio 50). Sen kolmen strategisen toimittajan; suomalainen, latvialainen ja venäläinen, 
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korvattavuus oli vaikea (taulukko 58). Finnish Business Help Oy, virtuaali/strateginen 

liittouma USA:n ja Saksan markkinoille olisi voinut aikaistua ajatellen IKEA II-kriisiä 

syksyllä 2004. Yritys ajautui entistä vahvemmin IKEA:n hintakilpailutuskierteeseen 

(taulukot 54 ja 56). Kasvun yritystekijöistä yritys hyödynsi liittoumia osin IKEA:n oh-

jauksessa elinkaaren vaiheissa 2 – 4 (taulukko 8). IKEA kriisien I ja II fokus oli vaihei-

den selviytymisprosessi. Optioiden, osaamisen ja tiedon johtamisen liittoumien ja ver-

koston organisointi (kuvio 50) IKEAn jälkeiselle ajalle oli vaihtoehto oman organisaa-

tion suoralle vahvistamiselle (vrt. liite 17/perustiedot, organisaatio). 

Internet tarvittiin osaamispääoman vahvistamisessa kasvuun, kansainvälistymiseen, 

oppimiseen sekä liittoumien ja verkostojen rakentamisessa (kuvio 50). Internet tiedet-

tiin, mutta internetstrategiaa ei ollut (kuvio 50). Web-sivut eivät olleet kansainvälisty-

misen ja kansainvälisen toiminnan portaali (kuvio 43; kuvio 50). Kysyntä- ja tarjonta-

markkinaportaaleihin yhtiö ei linkittynyt. Yritys kehittyi protopajaksi ilman IKEA- 

extranettia. Internet toiminnot tulevat USA:n ostajien myötä (A. Havukainen 23.06. 

2004; taulukko 59). Finpron internetpalveluja ei hyödynnetty. Yrityksellä ei ole mm 

henkilöstön oppimiseen intranettia (kuvio 30) muistiin liitettynä (kuvio 25) osaamis-  

ja tietopääoman vahvistamiseksi eikä extranettia (kuvio 50). Ei laadittu suunnitelmaa 

internetin hyödyntämiseksi strategisessa verkostossa ja päämiessuhteessa. Epäsuoran 

viennin hallitsevuus ja omistajayrittäjän internet suhde siirsi tämän tulevaisuuteen. 

 
Taulukko 59. Internet Havukainen Oy:n kansainvälistymisessä 
 
 

- omistajajohtaja Arvo Havukainen ei käytä Internetiä 
- käyttöpäällikkö hyödyntää Internetiä etsimällä eri toimittajien ja asiakkaiden mallistoja 
- Saku Havukainen etsii Internetin avulla mm. helojen toimittajia, havaittu erittäin hyödylliseksi; 

kohteena koko maailma, Aasia pois luettuna 
- uusien asiakkaiden etsinnässä yhtiö on käyttänyt Internetiä; asiakas saatu mm. Englannista 
- teknologian hankinnassa käytetty Internetiä: seurataan maailmalla olevia ratkaisumalleja ja eri-

tyisesti yksityiskohtia, mm. hiomakone 
- intranet-järjestelmää yrityksellä ei ole 
- extranet-järjestelmää yrityksellä ei ole 
- Finpron internet palveluita ei ole kansainvälistymisessä hyödynnetty 
- internet-perusteinen toiminta mukaan kun USA:n tulevat ostajat valittu 
- www.havukainen.fi 

 

 

Tapaus Havukainen Oy:n toiminnasta tehdään mallin (kuviot 49,50) näkökulmasta joh-

topäätökset sekä arvioidaan tapauksen sisältämiä vaihtoehtoja. Kasvuun liittyen päädy-

tään seuraaviin johtopäätöksiin. Positiivinen opportunismi päätöksenteossa ohjasi 

yrityksen Asko Oy:n toimittajana kotimarkkinakasvuun. Mallin elinkaarella yritys si-

joittuu osin vaiheisiin III ja IV (taulukko 7) ts. kasvun valinta ja polun vaihto (kuvio 
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49). Tämä ilmeni IKEA:n valitessa yrityksen toimittajakseen 1990-luvun alussa, 2001 

IKEA I kriisissä ja syksyn 2004 IKEA II kriisissä (taulukot 54, 56). Proaktiivisuutta 

kotimaa, vaiheet I ja II, vaiheessa (kuvio 49) kansainväliseen kasvuun ei voida havaita 

(kuvio 49). Kasvu perustui hyvin vahvaan riskinottoon. IKEAn valittua Havukainen 

Oy:n alihankkijaksi, nousi IKEA:n osuus 95 %:tiin liikevaihdosta (liite 17/perustiedot); 

täydellinen riippuvuus. Yritys perustui  erittäin vahvaan johtajuuteen (kuvio 50). Yrittä-

jä ymmärsi delegoinnin, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen (kuvio 50). Yritys 

yrittäjävetoisen johtamisen mallilla, ei organisaationa (liite 17/perustiedot, organisaatio, 

referenssit) yhteen päämieheen sitoutuen. Yrittäjä haki kasvua (kuvio 5) vahvalla keskit-

tämisellä, organisaation vahvistamisella (taulukko 3; kuvio 50). Mitä puhtaampi oppor-

tunistisen omistajan rooli, ja tehokkaampi delegointi olisi vaikuttanut suoraan kansain-

välistymiseen? Yrittäjästä pk-teollisuusyrityksen johtajaksi osoitti onnistumista 2004. 

Kansainväliseen toimintaan siirtymisen päämuuttujista  yritys poikkeaa kansainväli-

syyskokemuksen ja toimialan suhteen, IKEA- rooli asiakasmukaisuutena pitää. Organi-

saation johdon ja strategisen ajattelun vahvistamisen yhdistäminen (kuvio 12) IKEA I 

kriisi / suora vienti päätöksessä olisi ollut perusteltua. Olisiko ”one man show” sijasta 

”many men show” tai ”many persons show” johtamisfunktio lieventänyt IKEA- riippu-

vuutta? Ongelma oli johtokapasiteetti (kuvio 4; kuvio 50), ja resurssipula tarvittavien 

kyvykkyyksien vahvistamiseksi. IKEA- suhteen vahvistumisen 1995 jälkeen havaitaan 

piirteitä perusstrategiasta (taulukko 12./ 3). Se perustuu skaalaan ja tuotantoyksikkö-

suuntautumiseen ts. kustannusjohtajuuteen  sisältäen tieto-, osaamis- ja laatutekijöiden 

hyödyntämisen mm. kilpailu italialaisten kanssa (lakkaprobleema). Oliko tuotannon 

kehittämisfokuksen taustalla IKEA:n tietoinen linjaus? IKEA:n fokus jouduttiin arvioi-

maan.  

 
Arvo Havukainen arvioi IKEAa tietämättä yrityksensä olevan sen seurannassa. Proak-

tiivisuus pilkahtaa tässä ja IKEA- yhteistyössä oma-aloitteisena osaamis-ja tietopää-

oman vahvistamisena (kuvio 50). Systemaattinen proaktiivisuus IKEA:n suhteen olisi 

kasvattanut suoran viennin ja kotimaan markkinaosuutta. Miten IKEA olisi reagoinut? 

IKEA riippuvuus ja korvattavuus olisi parantunut (kuvio 50)! Olisiko tämä hallittu! 

Proaktiivinen strategia olisi ollut kiinnostava (kuvio 10)! Kansainvälistymisen ammat-

timainen johtaminen ei onnistunut omistajayrittäjältä (taulukko 7). Hänelle arvoilla on 

vahva asema. Mitä arvojen vahvempi sisäinen viestintä olisi vaikuttanut mm. suoran 

viennin ja osaamisen vahvistamiseen (kuvio 50)?  Kasvua puusepänverstaasta pk-yri-

tykseksi olisi tukenut hallituksen vahvistaminen kasvu- ja kansainvälisyysosaamisella. 
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Kansainvälistyminen ja vienti kiinnosti Havukaista kasvun alusta alkaen (kuvio 50). 

Yrityksen vientikiinnostus auttoi IKEA:n vaatimustason täyttämisessä. Se tukeutui 

IKEAn osaamis- ja tietopääomaan eikä vahvistanut organisaatiotaan (kuvio 50). Luo-

vuttiinko tietoisesti itsenäisyyden tavoitteesta? Suoralla viennillä Englantiin haettiin 

tasapainotusta onnistumatta. Ranskaa tunnusteltiin 2001 ja 2003 aloitettiin USA:n 

markkinoiden selvitys. Kansainvälisyysosaamisen ja -tiedon taso paljastui (kuvio 50). 

Yrityk-sen kasvu- ja kansainvälistymispolku (taulukko 8) alkoi ilman kansainvälistä 

kokemusta orgaanilla polulla, ja jatkui yhteistyöpolulle IKEA seuraten (kuvio 49). Suo-

ra vienti ke-hittyi organisaatioon hajautettuna. Mallin (taulukko 8, kuvio 49) vaihetta V 

ei saavutettu epäsuoran viennin sitoessa yritys- ja omistajatekijät. IKEA- suhteessa luo-

tiin eriasteiset optiot sekä koti- että ulkomaisiin yrityksiin ja henkilöihin vahvistamaan 

myös suoraa vientiä (kuvio 50). Yrityksen kansainvälistymisstrategia sisältyy IKEA:n 

kasvustrategiaan. Strategia reaktiivisena, hitaana ja konventionalisena oli hyvin perin-

teinen epäsuorassa ja suorassa viennissä (kuvio 50). Johdon motiivissa proaktiivisuutta, 

mutta strategiassa ei. Strategisten haasteiden (kuvio 12; kuvio 50) kasvufokus oli vah-

vasti kotimaa/epäsuora vienti. IKEA/ tuontialihankinnalla oli rooli kotimaan alihankin-

nan ohella. Yksipuolisuus korostuu! Haasteista puuttuivat tasapainoisuus ja IKEA- rat-

kaisussa 1995 vedottu turvallisuus (taulukko 55). Oliko turvallisuustarkastelun fokus 

henkilöstö yrityksen sijasta? 

Korvaamattomia etuja yrityksellä ei ollut. Elinkaaren sisäänpäinvaihe  kohdistui epä-

suoran viennin vahvistamiseen ja siihen liittyi ulospäin yhteistyöprosessin osa-alueita 

elinkaaren IV-vaiheessa (taulukko 8; kuvio 49). IKEA- kriiseissä I ja II voidaan havaita 

yhteistyövaiheen piirteitä epäsuorassa viennissä. Miksi ei vahvistettu verkostoa ja luotu 

turvallisuutta IKEA- mallilla; IKEA I kriisin varoitus jo 2001? Born Global -vertailu 

korostaa kansainvälistä verkostoa, intranettia, ulkoistamista ja poikkeavaa ympäristö 

tulkintaa. 

 
Suora vienti loi toisen liiketoimintayksikön ja kansainvälistymisportfolion (kuvio 50) 

tavoitteena IKEA vastapaino. IKEA poislukien kansainvälistymisportfolio jäi toiseksi. 

IKEA -vastapaino olisi vaatinut absorption, osaamis- ja tietopääoman vahvistamista ja 

vahvaa resurssointia (kuviot 25 ja 26). Epäsuoran, ei suoran kansainvälistymisen ver-

kostoa vahvistettiin. Vastapainoa IKEAlle ei haettu epäsuoran viennin alueelta. Miksi? 

Omistajayrittäjä organisoi kansainvälistymisoptioita (kuvio 50) mm. ranskalainen 

opiskelija ja saksalainen suunnitteluosaaminen (A. Havukaisen 05.07.2004). Supistavia-

, joustavuus-, tuote- ja ajoitusoptioita ei IKEA- yhteistyössä käytetty. Supistava optio 
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olisi 2000- luvulla ollut järkevä. Optioilla, mm. ulkomaiset toimittajat, luotiin mahdolli-

suuksia suoralle kansainvälistymiselle. Optiot IKEAn rinnalla olisivat tarjonneet suoran 

viennin sekä kotimarkkinan vahvistamisen. Koivumateriaalin siirto Appowood Oy:lle 

johti tuote-, tuotanto- että markkinaoptioihin (kuvio 50). Tämä hajoitti resursseja, mutta 

oliko taustalla pyrkimys hakea turvallisuutta toisen yhtiön mallilla. 

 

Kuinka vahvasti omistajayrittäjä halusi suoraa kansainvälistymistä? Hän suodatti sisäi-

set ja ulkoiset vaikutteet, ja vahvisti mm informaation hankintaverkostoja (kuvio 50). 

Muu fokus olisi vahvistanut toisin verkostoa ja organisaatiota. Omistajayrittäjän kyky 

hyväksyä kansainvälistymispaine liittyy yksilöllisiin kulttuuripiirteisiin (kuvio 50). 

IKEA II kriisi vaati suoran viennin ja kotimaan nopeaa vahvistamista. Yksi mahdolli-

suus oli IKEA- tyyppisten päämiesten löytäminen. Tämä vaatii aikaperspektiiviä, johon 

ei varauduttu IKEA I kriisistä huolimatta (taulukko 56). Tämä olisi vaatinut proaktiivi-

suutta toimintaan sen takia hyvin paljon aikaisemmin ja sen lisäksi vahvaa panostusta. 

IKEA- suhde toi reaktiivisen kansainvälisyyden osaamis- ja tietotason vahvistamisen 

(liite 17/perustiedot, referenssit). Laatuosaaminen ja -tieto vahvistettiin proaktiivisesti ja 

reaktiivisesti (kuvio 50). ISO 14000 ympäristöjärjestelmän, OPDC-tilausten ja kansain-

välisen tuotekehitysosaamisen taustalla oli IKEA:n reaktiivinen vaikutus.  

Englannin markkinoiden suoran viennin yksikköä ei organisoitu. Tuotannon kansainvä-

lisen kasvun osaamis- ja tietopääoma organisoitiin, mallin (kuvio 49, taulukko 8) elin-

kaaren III ja IV vaiheissa IKEA ohjauksella tuotannon kasvun avaintekijöillä (taulukko 

9.). Yritys turvautui virtuaaliliittoumiin Englannin markkinoiden vahvistamiseksi ja 

USA:n avaamiseksi (kuvio 50). Pyrittiin siirtämään IKEA- malli USA:n markkinoille.  

Resurssit ja aikajänne ei riittänyt. Yrityksen kansainvälistymistä kuvaa ennen alkua 

(pre-start) vaiheen ”opitaan tekemällä” (taulukko 7, Äijö ym. 2005) suorassa viennissä. 

Absorption vahvistaminen tarvitaan. 

IKEA  sidonnainen osaamis- ja tietostrategia rakennettiin reaktiivisesti epäsuoraan 

vientiin. Samalla olisi voitu rakentaa proaktiivinen strategia suoralle viennille Englan-

nin viennin alun (taulukko 57) tai IKEA I kriisin yhteydessä (taulukko 58). Sitä ei yri-

tetty, koska resurssit eivät riittäneet ja turvattiin IKEAan. Suoran viennin vienti-infor-

maatio hankittiin välittäjillä (kuvio 50) ja suoraan. Yrityksen muistia ei ollut (kuvio 50). 

Epäsuoraa informaation hankintaa tuki IKEA. Osaamis- ja tietoaukon määritys, sulke-

minen sisäisellä vs. ulkoisella osaamisella ja tiedolla riittävän aggressiivisesti olisi tuke-

nut vahvistamista ja muistin hyödyntämistä (kuvio 50). Erilaiset johtamisteknologiat 

(kuvio 50) ja muisti olisivat tukeneet kilpailuedun vahvistamista. Absorption vahvista-
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minen olisi edellyttänyt rekrytointia ja liittoumia. Entä arvoinnovaation rooli kansainvä-

listymisessä (kuvio 50)? Oliko hintakilpailu ainoa mahdollisuus? Palvelustrategian liit-

täminen tuotteisiin ei IKEA alueella? 

Kansainvälistymisessä osaamisen johtaminen ei saavuttanut siltä edellytettävää tasoa. 

Epäsuora vienti tapahtui IKEA:n ohjauksella edellyttäen ylimmältä johdolta kykyä vies-

tiä (osin käskyjä, osin toimintaohjeita; A. Havukainen 05.07.2004) reaktiivisesti osaa-

mis- ja tietoaukon sulkemisen tärkeys keskijohdolle. Organisaatio ei sisäistänyt Englan-

nin viennin aloittamista. Tieto-, kokemus- ja osaamispääoma suoran viennin vahvista-

misen absorptioon ei riittänyt (kuvio 50). Kansainvälistymisosaamisen ja -tiedon johta-

minen asemoituu lähtötasolle; IKEA- toiminnoissa vahvan reaktiivisesti (taulukko 7). 

 
Yritys keskittyi massiivimäntyyn. Omistajayrittäjä loi option (kuvio 50) koivuun Ap-

powood Oy:n osakkuudella ja toimitusjohtajuudella. Sinne luotiin myös ei IKEA- si-

donnainen tuotekehitysosaaminen optioksi saksankielisellä alueella. Se tuki myös Venä-

jän ja Ranskan maatuntemuksen hankinnassa ja optioiden organisoinnissa (taulukko 

56). Miksi omistajayrittäjä toimi näin Appowood Oy:ssä? Mihin tämä perustui? Yritys 

ei rakentanut pitkää suhdetta kansainvälisyysosaamisen konsulttitoimistoon. Miksi? 

Oliko tavoitteena rakentaa toinen yhtiö suoralle viennille vai epäsuoralle viennille yhtiö 

vailla IKEA vaikutusta? Oliko taustalla yrittäjän tietoinen ratkaisu IKEA riippuvuutta 

vastaan? 

 

Yrittäjän visio oli yrityksen perusta (kuvio 50). Omaksuiko ja sitoutuiko keskijohto sii-

hen? Vision viestintä linjalle tai linjoille (epäsuora ja suora vienti) olisi voinut tuoda 

vahvemman tuloksen. Ilmeisesti keskijohdolta ja linjoilta puuttui viestin vastaanottami-

seen tarvittavat valmiudet. Vahvan omistajayrittäjän ja laaja-alaisen strategian luonnin 

yhdistäminen on vaikeaa. Menestyvillä pienyrityksillä on paremmin koulutettu henki-

löstö (liite 1/osaamisen ja tiedon johtaminen kansainvälistymisessä), fokusoidut asiakas-

tarpeet ja myynnin jälkeiset toiminnot. Havukainen Oy eroaa tästä. Henkilöstöeron eli-

minointi olisi merkittävä tekijä. Asiakastarvefokus oli IKEA. 

Osaamis- ja tietopääoma ei riittänyt pitkäjänteiseen kansainvälistymisstrategiaan. Joh-

don vahvistaminen vientiosaamisella ja -tiedolla on välttämätöntä ( kuvio 30). Organi-

soidaanko suora vienti liittoumilla? Pystytäänkö kloonaamaan IKEA- malli USA: n 

markkinoilla? Organisoidaanko tiedon uudelleenkäyttö, entä täsmäkopiointi ja oppimi-

nen muistiin. Vientimarkkinatutkimuksella, -tuella ja -intelligenssillä kerätty informaa-

tio antaisi uusia virikkeitä. Tuotanto-osaamista ja -tietoa siirrettiin Englannin viennin 
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yksikköön (Kakkospesä), mutta ei luotu muuta osaamis- ja tietopääomaa. Yksiköstä tuli 

kevyt.  IKEA riski arvioitiin todennäköisesti oikein. Toiminta oli fokusoitua osaamisen 

johtamista. Oliko omistajayrittäjän Appowood Oy:n toimitusjohtajuus järkevä muistaen 

IKEA –riski? Olisiko ollut järkevämpää siirtyä Havukainen Oy:n hallituksen pj:ksi ja 

rekrytoida kansainvälisen liiketoiminnan osaamis- ja tietopääoma toimitusjohtajaksi? 

Kasvun avaintekijöiden hallinta ja vahvistaminen kohdistui IKEA- kansainvälisyyteen 

itsenäisyyttä vahvistavan toiminnan sijasta (liite 1/osaamisen ja tiedon johtaminen kan-

sainvälistymisessä; kuvio 50). Olisiko IKEA sallinut yrityksen suoran viennin ja koti-

markkinan volyymin kasvaa? Internet välittäjillä ei ollut niiden tarjonta-asemaa vastaa-

vaa roolia IKEA:n ja yrittäjän internet suhteen takia. Mikä oli internet suhteen merkitys 

yrityksen etenemiselle suhteessa IKEAn vaikutusvaltaan? 

 
Kansainvälisen kasvun elinkaarella johdolla on useita keskeisiä rooleja ja roolipaino-

tuksia (kuvio 50).   Omistajayrittäjä teki IKEA päätöksen. Hän organisoi kombinointi-

osaajana eriasteisia liittoumia (kuvio 50). Tämä sisälsi kronologisesti mm. johtajan, 

delegoijan ja tienavaajan (facilitator) roolit. IKEA ohjasi tätä. Markkinointipäällikön 

rekrytointi IKEA:lta suoraan vientiin epäonnistui. Seurasi IKEA kriisi I. Pettikö tilan-

nearvio- ja riskinottokyky kun lisäriskinotto olisi mahdollistanut kokonaisriskin keven-

tämisen elinkaaren vaiheissa III ja IV. Keskijohto odotti ohjeita ja käskyjä omistajayrit-

täjältä tämän delegointipyrkimyksestä huolimatta. Johtokapasiteetti ei riittänyt. Perheen 

ote vahvistui lasten tultua mukaan toimintaan. Esimerkiksi hallitukseen ei syntynyt yrit-

täjää sparraavaa keskustelua. 2000-luvun alusta osaamis-ja tietopääomaa vahvistettiin 

mutta liian lievästi (taulukko 59). Epäsuoran viennin kasvu hämäsi ja sivuutti kansain-

välistymisen vaatiman. 

 

”Oman roolin ymmärtäminen oli ehkä vaikein asia”(A.Havukainen 9.6.2004). Yrittäjän 

pitää tehdä ero yrittäjän ja omistajajohtajan välillä, on rekrytoitava, delegoitava, autetta-

va ja oltava strategisti (kuvio 50). Olisiko pitänyt delegoida ja vahvemmin rekrytoida 

kansainvälistä osaamista ja tietoa sekä hyödyntää kombinointiosaamista suoraan vien-

tiin tasapainottajaksi. Oliko IKEA:n ote liian vahva, kun optio- ja tuotekehitysorgani-

soinnit toteutuivat ei-IKEA alueella?  Olisiko tämä luonut vahvemman keskijohdon, 

selvemmän eron epäsuoraan ja suoraan kansainvälistymiseen sekä kotimaan myyntiin? 

Keskijohto voisi toimia organisaation oppimisessa (kuvio 50) kohteena ja toteuttajana. 

Johto voisi modifioida roolejaan; ylivahva omistajayrittäjyys ongelma.Yrittäjä ilman 

kielitaitoa ja kansainvälisyysosaamista oli eturintamassa kansainvälistymisessä!  
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Yrityksen organisaatio on matala ja ohut. Sen tueksi yritys organisoi liittoumat kan-

sainvälisen kasvun elinkaarella (kuvio 50). Omistajayrittäjän asema ja rooli korostui 

strategisesti ja operatiivisesti (liite 17/perustiedot, organisaatio, referenssit). Hän toteutti 

strategisen suunnittelun, valitsi kumppanit  IKEA: n ohjauksessa. Syntyi kattava entis-

ten kumppanien optioverkosto (kuvio 50). Omistajayrittäjä hyödynsi jaksoittain virtu-

aaliliittoumia. Toimitiloissa, raaka-aineissa ja kuljetuksissa toimittiin yhden kumppanin 

kanssa (kuvio 50). IKEA:n omassa verkostossa oli eriasteisia jäseniä ja näistä osalla 

IKEA- ohjauksessa oma verkostonsa. IKEA- suhde muuttui taktisesta strategiseksi ja 

osaamisen ja tiedon kehittämis- ja tuotekehitysliittoumaksi johtaen täydelliseen riippu-

vuuteen. IKEA:n korvattavuus on muuta kuin yrityksen korvattavuus IKEA: lle (kuvio 

50). Yritys eteni kansainvälisen verkoston vahvistamisessa kypsyysvaiheeseen (tauluk-

ko 8) epäsuoran viennin tuotannossa. Yritys ajautui operatiiviseksi IKEA:n ollessa täysin 

strateginen kumppani. Vahvempi asema olisi tarjonnut IKEAsta paremman hyödyn 

suoraan kansainvälistymiseen. Millainen oli IKEA:n ja sen luottamus (liite 2/yhteistyö-

verkostot)? IKEA:n luottamus muuttui varmuudeksi sen otteen tiukentuessa. Kasvoiko 

epävarmuus sen takia? Tukiko epäsuoran viennin verkosto suoran kansainvälistymisen 

vahvistamista? Mikä oli IKEA:n rooli tässä? Mahdollistaako uusi tilanne suoran viennin 

liittoumat  IKEA:n kanssa?  

 
Liittoumat olivat ei-pääomaliittoumia (kuvio 50), ts. yritys suuntautui ns. alemman 

teknologian tai kypsän sektorin yritykseksi (liite 2/verkostotutkimuksia). Olisiko pää-

omaliittouma latvialaisen ja/tai venäläisen alihankkijan kanssa siirtänyt riskin niille laa-

jemmin? Liittoumia käytettiin kotimaan kasvussa ja epäsuorassa viennissä. Suoran 

viennin elinkaarelta puuttui  sosiaalisen pääoman ja globaalien tietointensiivisten yksi-

köiden verkoston käyttö (kuvio 50). Tämä kulminoitui yrittäjään ja hänen kielitaitoonsa, 

internetin hyödyntämättömyyteen sekä suoran viennin ja jakavan epäsuoran viennin 

toissijaiseen asemaan, hänen ratkaisuunsa. Yrityksen organisaation rajallisuus johti vir-

tuaalisten liittoumien korostamiseen. Pystyykö yritys organisoimaan kansainvälistymi-

sen erilaiset arvoverkot  liiketoimintaa radikaalisti uudistavina liiketoimintaverkostoina 

(kuvio 50).  

 
Internetsivut eivät muodosta kansainvälistymisportaalia (kuvio 50), mikä heijastaa 

osin IKEA- sidosta; kaikki laskettiin sen varaan ja resursseja ei kohdistettu muualle to-

sissaan. IKEA- extranettia ei ole, ei omaa intranettia palvelemaan eri funktioita sekä 

toimimaan organisaation oppimisen ja muistin alustana (kuvio 50).   
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Kansainvälistyminen asettaa internetin uuteen asemaan. Internet yhdistää ostajan myyn-

tiin ja suunnitteluun ja extranet mahdollistaa ei IKEA- yhteistyön asioita. Havukainen 

Oy voisi yhdistää informaation hankintaan, jakamiseen ja levitykseen kansainvälisty-

misnäkökulmasta teknologisen- ja markkinatiedon sekä sosiaalisen pääoman. Internet ja 

Havukainen Oy on tarkasteltava em seikkojen ohella kolmella rinnakkaisfokuksella; in-

ternet kansainvälistymisessä, kansainvälisessä markkinoinnissa sekä osaamis- ja tieto-

pääoman vahvistamisessa (kuvio 50). 

 

Yhteenvetona voidaan todeta Havukainen Oy:n  riskinoton IKEA- yhteistyössä joh-

taneen vahvaan epäsuoraan kansainväliseen kasvuun (taulukko 60), ja vuonna 2004 

IKEA II kriisin seurauksena sekä yrityksen että Appowood Oy:n ongelmiin. Millä rat-

kaisulla yritys olisi saavuttanut vastaavan kasvun ja menestyksen? Oppiminen, osaami-

nen ja kyvykkyydet kumuloituvat polkuriippuvina ja tässä yritykset eroavat. Kansainvä-

listymisen menestystä ja tasoa ei selitä johdon koulutustaso. Ei ole kaavaa koulutusta-

son, omistusmuodon, kansainvälistymisen ja liiketoimintamenestyksen välillä (liite 1/ 

kansainvälistymistutkimuksia).  

 
Taulukko 60. Yhteenveto Havukainen Oy:n kansainvälistymisestä 
 
OSA-ALUE PERUSTA/MOTIIVI FOKUS TILA 
kasvu omistajayrittäjän si-

sään rakennettu 
kasvu kotimaassa omilla 
malleilla 

suuri joukko asiakkaita 
ASKO ja ISKU mm. 

kansainvälistyminen päämies, IKEA, tiukka 
ohjaus 
- 
vastapainon luominen 

epäsuora vienti; epäsuora 
kansainvälistyminen epä-
suora vientituotanto+ ver-
kosto 
suoran viennin rakentami-
nen 

tasapainoton, yli suuri 
riski kotimaan pikku-
asiakkaat karsittu 
ei onnistunut 

tieto-ja osaamisstra-
tegia, 
osaamisen johtami-
nen 

reaktiivinen (IKEA) 
proaktiivinen (esim 
Englanti) 

epäsuora kansainvälistymi-
nen 
suora kansainvälistyminen 

reaktiivinen 
proaktiivisen sijasta 

organisaation oppi-
minen 

reaktiivinen (IKEAn 
ohjaus) 

teknis-tuotannollinen fokus korjattava 

johdon rooli ylinjohto; kasvun 
johtajuus 
keskijohto; ylimmän 
johdon ohjaus 

ylin johto: IKEA- seuraa-
minen ja optiot ulkopuolel-
le 
keskijohto; toteuttaminen  

ylinjohto:johdettava, ei 
johtava 
keskijohto: rajottava  

liittoumat ja verkos-
tot 

kaikkea ei itse IKEA:n ohjauksen seuraa-
minen;  
oman verkoston rakentami-
nen 
puiteliittoumien hyödyntä-
minen 

vinoutunut fokus 
- 
vahva tuki 

internet henkilökohtainen in-
tressi 

ei olemassa 
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Yrityksen kansainvälistymispolussa yhdistyvät orgaanin ja yhteistyö polkujen eri tasot, 

alussa orgaani vaihe; ei aiempaa kokemusta ja opitaan tekemällä. Yritys siirtyi yhteis-

työpolulle asiakasseurantaan ja yhteistyöhön IKEAn tiukassa ohjauksessa (taulukko 60; 

liite 21/ tapausyritysten osaamisen johtaminen aikajanalla) orgaanin kasvun lähtötasolla 

reaktiivisena (kuvio 49). 

 
Suoran viennin kehittäminen pysähtyi orgaanin kasvun alkuun stabilisoitumiseen. 

Osaamis- ja tietopääoman vahvistamista ei aloitettu (taulukko 60; liite 22/tapaus-

yritysten osaamisen johtaminen aikajanalla).  

Kasvunäkökulmasta yritys on vaiheessa IV, voitollisuus ja kasvu, omaten vaiheen V 

piirteitä, ja palautui syksyn 2004 kriisin kautta vaiheeseen 3 (taulukko 8, kuvio 49). 

IKEA ei sallinut osuutensa rajoittamista yrityksen kannalta turvalliseksi. Johto ei pysty-

nyt, halunnut(!) proaktiivisesti tasapainottamaan IKEAa kotimarkkinoilla ja suoralla 

viennillä (taulukko 60). Johto hajoitti resurssiaan myös Appowood Oy:öön.  

 

5.2.  Tapaus Joptek Oy Composites 

 
Ensin kuvataan Joptek Oy ja sen jälkeen sen johdon rooli osaamisen johtamisessa kan-

sainvälisen kasvun elinkaarella mallin osa-alue kronologioilla (kuviot 49 ja 50). 

Lokakuussa 1985 perustettiin Rakennussuunnittelutoimisto Jorma Pulkkinen Tmi., joka 

kehittyi Joptek Oy Compositesiksi vuonna 2000 (liite 18/perustiedot, organisaatio, refe-

renssit). Yritys toimi suunnittelu- ja insinööritoimistona vuoteen 1991. 

Omistajayrittäjä ja kaksi keskijohdosta haastateltiin yhtiön kokoustilassa viidessä haas-

tattelussa (liite 16/haastattelut). Omistava keskijohto vastasi hyvin suoraan; osin jälkiar-

viointia. Toimitusjohtajaksi rekrytoitu pois siirtynyt henkilö haastateltiin uudessa työ-

paikassa työajan jälkeen. Haastateltavat valitsi tutkija ja sopi haastatteluajat (liite 16/ 

haastattelut). 

 
Joptek Oy oli kasvussa  pitkään perinteisen pk-yrityksen kehityspolulla, joka sisälsi 

komposiittirakenteiden hyödyntämisen vahvistamisen. Kasvun taustalla on omistajayrit-

täjän ura Neste Oy:n suunnitteluosastolla 1973 - 1985. Yrityksen alku sisälsi muovi-

komposiittien tuotekehityksen Lite-projektissa, ja Nestehaus hankkeen muovikomposiit-

tituotannon 1988-1991. Teknisen laadun- ja hintastrategia heijastuvat taustalla (taulukko 

15). Yrittäjäpersoona ja kyvykkyys ratkaisivat kasvun (taulukko 3), joka oli omistajan 

päätös perustuen tilauksiin, referensseihin (kuvio 6) ja taustalla vuosien tuotekehitystyö.  

Oy Transtech Ltd:n tilaama Pendolinojunan lattiarakenteiden suunnittelu, tuotekehitys 
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ja valmistus kansainvälisen urakkakilpailun jälkeen ja optio vuoteen 2005 oli läpimurto. 

Komposiittirakenteiden kehitys vuosina 1988 - 1993 mahdollisti sen. Strategia oli erit-

täin proaktiivinen (kuvio 10; kuviot 50).  

 
Taulukko 61. Joptek Oy kasvukronologia 
 
 
1985  Rakennussuunnittelutoimisto Jorma Pulkkinen T:mi. perustettiin 
1991  Nestehaus tuotekehityshankkeeseen liittyvä tuotanto toteutui 
1993  Transtech Ltd:n Pendolino-junan lattiarakenteiden suunnittelu, tuotekehitys ja valmistus 
1994  uudet toimitilat Lieksan Teollisuuskylässä, kaikki saman katon alle; Kvaerner Masa-Yards´lle  
           kylpyhuone-elementtien osia ja tuotekehityssopimus 
1995  IC-junaprojektiin mukaan ( Transtech Ltd ) 
1995  uusi kevytrakennetehdas käyttöön, liikevaihto kasvoi 79% 
1996  tuotantotilojen laajennus Lieksan Teollisuuskylä Oy:n toimesta 
1997  rakennuselementtien toimitukset Lieksan Teollisuuskylä Oy:lle 
2003  kylpyhuone-elementit rakentamiseen ensivaiheessa kotimaan markkinoille 
 

 

Merkittävä rooli oli omistajayrittäjän osin tiedostamattomilla sosiaalisilla taidoilla (ku-

vio 50). 

Yritys joutui luomaan organisaation (liite 18/perustiedot, organisaatio) , ja rakenteet 

uudelle toimialalle; suunnittelu - teollinen yhdistäen strategisen muutoksen ja proaktii-

visuuden (kuvio 17; kuvio 50 ; taulukko 18). Loistoristeilijöiden kylpyhuone-element-

tien osien toimitus Kvaerner Masa-Yards´lle alkoi. Seuraavana vuonna päästiin mukaan 

Oy Transtech Ltd:n IC-junaprojektiin. 

Yritys toimitti rakennuselementit Lieksan Teollisuuskylä Oy:lle (puiteliittouma) tuotan-

totilojensa laajennukseen ts. kasvusta tuli osa muusta kuin ydinliiketoiminnasta. 2003 se 

toi kylpyhuone-elementit kotimaan markkinoille suhdanteita  tasapainottamaan. Kasvun 

teoreettinen strategianäkökulma yhdisti evolutionaarisen ja organisaatioiden välisen nä-

kökulman. Omistajayrittäjässä yhdistyvät yrittäjäyrityksen  ja omistajayrittäjän  piirteet 

ts. proaktiivisuus, innovatiivisuus, riskinotto, uuden tuotteen ja/tai markkinan kehittämi-

sellä kilpailu (liite 6/perusstrategia ja omistajayrittäjätyypit; kuvio 50). Perusstrategiaa 

hallitsevat etsijä ja differoija. Kasvu sitoutui Kvaerner Masa-Yardsin kautta Pohjois-

Amerikan risteilijämarkkinoihin ja Oy Transtech Ltd  kautta  kotimaan rautatiekaluston 

uudistamiseen. Tuotekehitysyhteistyö toi ulkopuolisten luottamuksen komposiittiosaa-

miseen, johon spesifillä toimiala osaamisella hankittiin lisäluottamus (taulukko 61). 

  

Yrityksen elinkaaren kansainvälistymisen ennen alkua (pre-start) vaiheessa  yhdisty-

vät orgaani ja yhteistyö kansainvälistymispolku kotimaavaiheessa (kuvio 49). Kotimai-
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nen kasvu toteutui junaliiketoiminnassa kansainvälisenä kilpailuna. Epäsuora vienti oli 

myös kilpailua kansainvälisten yritysten kanssa.  

Joptek Oy kansainvälistymisstrategian toteutus  alkoi komponentti- ja osatoimituksi-

en epäsuoralla viennillä ts. toimituksilla Kvaerner Masa-Yards´n loistoristeilijöihin. 

Rautatiekalustotoimitukset kilpailivat kansainvälisellä vaatimustasolla kotimaan mark-

kinoilla. Ensimmäinen suora vientikauppa tehtiin Fiat Ferroviarion kanssa Pendolinon 

osista optiona (kuvio 49). Hinta- ja teknisen laadun strategiat olivat keskeiset. Kansain-

välistyminen tapahtui suoraan ja epäsuoraan teknologian ja raaka-aineiden hankinnalla 

(kuvio 49). Kvaerner Masa-Yards´n risteilijätoimitukset vaativat kansainvälistä tuotan-

to-osaamista ja tietoa, jota hankittiin asiakkailta (kuvio 50). Kyettiin luomaan vahvoja 

yhteistyösuhteita henkilötasolla; omistajayrittäjä. Vientineuvotteluissa ja tarjousten te-

kemisessä hankittiin kansainvälistä osaamista ja tietoa. Finpron osaamis- ja tietoanalyy-

sit johtivat avainhenkilöiden koulutusohjelmaan ja rekrytointeihin (taulukko 62; kuvio 

50). Pyrittiin organisoimaan kansainvälistymisoptioita mm. irlantilainen hunajakenno-

valmistaja ja tanskalaisen junan wc-valmistaja ja laajentumisoptio. Kansainvälistymis-

optioiden organisointi alkoi 1980-luvun lopulla komposiittikehityksellä (mm. liite 18/ 

perustiedot, organisaatio, referenssit ; kuvio 50).  Venäjän rautatiemarkkinaselvitys 

1990-luvun alussa ja uudelleen 2001-2002 loi perustan optiolle. Yritys loi suhteet (tau-

lukko 62) Tverin ja Pietarin junavaunutehtaisiin Lokakuun rautateiden ohella. Tausta 

luotiin aiemmin epäsuoralla länsimaisella kontaktilla. 

” Jos Venäjän markkinat avautuisivat sieltä hankittu kontaktipinta ei ole vähäinen.” (J. 

Pulkkinen 15.7.2004).  Kansainvälistymisen sisäänpäin vaihe (kuvio 49) liittyi proses-

siin; teknologian hankinta, kumppanuudet (optioiden organisointipyrkimys), raaka-

aineiden ja komponenttien hankinta.   

 
Taulukko 62. Joptek Oy:n kansainvälisen kasvun kronologia 
 
 
1994  epäsuoran viennin toimitukset Kvaerner Masa-Yards´n risteilijöihin, kylpyhuoneet           
1999  ensimmäinen suora vientikauppa Fiat Ferroviarian kanssa Pendolino-junan osista 
2000  organisaation kehittämisen aloittaminen 
2000  vientineuvotteluja Englannissa, Espanjassa, Ranskassa ja Saksassa 
          junan osia välittäjän kautta Venäjälle 
2001 Finpro-kansainvälistymisprojekti 
2001 lokakuussa junakomposiittien vientisuunnitelma Eurooppaan 
2001-2002 Venäjän rautatiekaluston valmistukseen perehtyminen; rautatieministeriö, Lokakuun  
         rautatiet,    
         Pietarin suuret tehtaat ja Tverin tehtaat, 
         Tverin tehtaan johdon tutustuminen Joptek Oy Composites toimintaan Lieksassa      
2002  vientikaupat Ruotsiin ja Espanjaan 
2003  vientitoimitukset Masa Yards´n Piikkiön tehtaan kanssa Miamiin USA:han risteilijöiden saneerauk-   
          seen 
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Ulospäin prosessi ilmenee USA:n toimituksissa. Kansainvälistymispolkujen piirteet, ei 

kansainvälistä kokemusta omaava johto (pre start / ennen alkua vaihe) orgaanin kasvun 

polulla, yhteinen (Masa-Yards) kehitys- ja teknologinen kehitystyö orgaanilla polulla 

(taulukko 7) aloitus (start) vaiheessa. 

Kasvu ja pyrkimys kansainvälisille markkinoille oli (liite 18/perustiedot, organisaatio, 

referenssit) muutos yrittäjävetoisesta suunnittelutoimistosta tuotantolaitokseksi (tauluk-

ko 18). Organisaatio sopeutui proaktiivisesti ympäristöön jatkuvasti uudistuvana (tau-

lukko 19); uudistumaan ja rakentumaan pyrkivä.  Suljetun organisaation piirteitä on 

havaittavissa. Myynnistä vastasi toimitusjohtaja halliten koti- mutta ei suoria ulkomaan-

markkinoita; yrityksen kasvutekijät. 

Organisaation vahvistamisessa (kuvio 50) omistajayrittäjä delegoi oleville ja rekrytoi-

duille tukeutuen vision (kuvio 50) viestintään keskijohdolle. Avainhenkilöstön osaamis-

ja tietopääoman analyysitulos oli odotettua paljon heikompi (kuvio 50). Toistuvat epä-

onnistuneet rekrytoinnit kuluttivat taloudellisia ja henkisiä resursseja ja hidastivat ete-

nemistä.”Puuttui kansainvälinen kokemus ja kielitaito”(J.Pulkkinen 15.7.2004). ”Rek-

rytoinneissa tilannetta ei selitä sijainti!Yrityskulttuuri! Joptek yrityskulttuuri oli Jorma 

vetoinen, Jorma yritti puheissa muutosta, mutta…fokus ei ole oikeassa asiassa.” 

(J.Jukola 2.8.2004).  Henkilöstöfokus oli vaikeasti korvattava matalan ja korkean arvon-

lisän henkilöstö, missä osaaminen ratkaisee. USA:n markkinoille yritys pääsi kotimaan 

markkinoiden asiakassuhteen Masa-Yards´n Piikkiö telakan hyödyntämisellä (liite 18/ 

perustiedot, organisaatio, referenssit; taulukko 62). 

 
Osaamisen johtamisessa osaamis-ja tietostrategia (kuvio 50) heijastaa teknisen laa-

dun strategiaa (taulukko 15.) sivuuttaen kansainvälisen liiketoiminta- ja liittoumaosaa-

misen. Sen kriittinen arviointi ulottuu tuotekehitykseen ja Neste-yhteistyöhön. Kansain-

välisen vaatimustason kehitys analysoitiin proaktiivisesti. Pendolino-projekti, tuoteke-

hityskilpailu ja toimitukset optioineen merkitsivät tuotannon kansainvälistä osaamis-

tasovertailua, osaamis- ja tietoaukkojen reaktiivista täyttöä ulkoisella junatiedolla (ku-

vio 50). Kvaerner Masa-Yards´n kylpyhuone-elementtitoimitukset merkitsivät samaa. 

Ensimmäinen suora vientikauppa oli 1999 Pendolinon lattiaelementtien myynti Fiat 

Ferroviariolle (liite 18/ referenssit). Mercury Urvalin Oulun konttori ja Finpro tekivät 

osaamis- ja tietotasoanalyysin. Sisäisen ja ulkoisen koulutuksen sekä rekrytointien piti 

kattaa osaamis- ja tietoaukot (taulukko 63; kuvio 50), jouduttiin rekrytointikierteeseen. 

ISO 9001 laatujärjestelmää vahvistettiin. Osaamis- ja tietotasoa vahvistettiin auditoin-

nilla; mm. Bombardier, Talgo Transtech, Kone Oy:n Italian tehdas, Ahlstom lupasi au-
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ditoida, samoin ABB ja Philips. Bombardierin auditointi oli ISO-järjestelmää laajempi 

(taulukko 63). 

 
Taulukko 63. Strategisen osaamisen kronologia 
 

 
1989  Lite-projekti muovikomposiittien  tuotekehitys 
1990  Neste-House, muovikomposiittien koetalo 
   -  teknologiatasoa kartoitettiin mm. rakennusalan tuotteille VTT skandinavia ja Puola; julkisivu-ja märkätilaelemen-
tit 
1993  Oy Transtech Ltd, Pendolino projekti 
1994  Kvaerner Masa-Yards; kylpyhuone-elementit 
2000  ISO 9001 laatujärjestelmä käyttöön helmikuussa ja auditointi syyskuussa 
2000  käynnistettiin valmistelu järjestelmätoimittajaksi siirtymisestä 
2001  Mercury Urval Oulun toimisto; avainhenkilöiden analyysi 
2001  Finpron kartoitus, osaamisaukot 
2001  kilpailijakartoitus Euroopassa; rautatiet 
2001  teknologia-analyysiin perustuva teknologiastrategia kesäkuussa 
   -  auditoinnin hyödyntäminen mm. Bombardier, Talgo Transtech, Kone Oy:n Italian tehdas, Alstom tulossa, ABB ja 
viimeksi Philips 
 

 

”Kansainvälistymisen osaamisaukkoa jouduttiin kuromaan kiinni koko ajan.” (J.Pulkki-

nen 10.8.2004). Korkean arvonlisän rekrytoinnit epäonnistuivat pahiten. Euroopan rau-

tatiekaluston valmistajista tehtiin teknologiakartoitus. Sen olisi pitänyt kattaa kaikki 

funktiot ja prosessit, ei yhtä osa-aluetta. Osaamis- ja tietopääoman vahvistamisen fokus 

oli teknologia suunnittelutoimistojatkumona (liite 18/perustiedot, organisaatio, referens-

sit). Kansainvälisen osaamis- ja tietopääoman vahvistaminen jäi toiseksi. 

Absorptio (kuvio 50) on enemmän kuin investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen. 

Kansainvälistymistiedon absorptiota auttaa synerginen sisäinen sosiaalinen pääoma, 

jonka puute korostui yrityksessä. Yritys hyödynsi sekä sisäistä, investoinnit tuotekehi-

tykseen, että ulkoista, oppiminen kumppaneilta ym oppimista pystymättä radikaaliin 

muutokseen. Poisoppiminen oli ongelmallista. (kuvio 50) Osaamis- ja tietostrategia 

kohdentui kasvun yritys- (henkilöstön laatu, järjestelmät ja yrityksen asema markkinoil-

la) ja omistajatekijöihin (kyvykkyys). Kotimarkkinoiden suunnittelutoimiston haamu 

säilyi taustalla. 

 

Osaamis-ja tietostrategia edellytti absorption vahvistamista. Johtamishankkeet ilmai-

sevat osaamisen ja tiedon johtamisen yhteydet toimintoihin. Visio viestittiin liiketoimin-

tasuunnitelmalla (J. Pulkkinen 11.08. 2004), laatujärjestelmällä ja teknologiastrategialla 

(kuvio 50). Omistajayrittäjä viesti sivuun siirtymistä. Se ei personoituneessa organisaa-

tiossa vaikuttanut positiivisesti. Tilanne muuttui ristiriitaiseksi, ei tunnistettu todelli-

suutta. Vision viestinnästä puuttui henkilötason fokus ”mitä vision saavuttaminen mi-

nulta henkilökohtaisesti edellyttää ”. Osaamisen johtaminen ei onnistunut epäsuorassa 
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eikä suorassa viennissä (kuvio 49). Rekrytoinnit ja oppimisen organisointi eivät eden-

neet (kuvio 50). Kasvun yritystekijät eivät vahvistuneet. Johtamishankkeet jäivät kes-

ken.  

 
Taulukko 64. Joptek Oy:n johdon osaamisen roolikronologia kansainvälistymisessä 
 
1995   kaksivuotinen yrityksen kehittämisohjelma painoalueina markkinointi ja tuotantoteknologia 
1995   yhtiö mukaan VTT:n 3-vuotiseen komposiittirakenteiden valmistusta kehittävään tuotekehitys 
           projektiin 
1996   sykyllä palkattiin tuotantopäällikkö, lopetti syksyllä 1998 
1996   Control 9000 järjestelmä toiminnanohjaukseen 
1996   tuotekehitysprojekti VTT materiaalitekniikan kanssa tavoitteena uudet palonkestovaatimukset     
           täyttävä lujitemuovikerrosrakenne 
1998   liimojen pitkäaikaiskestävyyttä kehittävä ja testaava tutkimus-ja kehitysprojekti VTT:n kanssa;  
           mukana 15 suomalaista yritystä 
1999   kerroslevyrakenteiset tavaravaunujen katteet tuotekehitysprojektin tuloksena Talgo-Transtech  
           Oy:lle 
1999   johtoa vahvistettiin rekrytoimalla myynti-, tuotanto-, osto-ja suunnittelupäälliköt 
2000   ISO 9001 laatujärjestelmä 
2001   teknologiastrategia 
2001   eAskel-raportti kehittämistoimenpiteineen 
2002   verkkoliiketoiminnan kehittämissuunnitelma 
2002   auditointien tulosten hyödyntäminen mm Bombardier, Talgo-Transtech, Kone OY:n Italian teh- 
           das, Ahlstom tulossa, ABB ja Philips 
 

Strategisessa johtamisessa vallitsi omistajayrittäjän visio, oppiminen strategisena joh-

tamisena fokus Kvaerner Masa-Yards´n tarpeet sekä juna-ja laivateollisuuden kilpai-

luympäristön muutos. 

Omistajayrittäjä oivalsi teknologian ja materiaalien kehityksen. Ongelma oli tarvittava 

rekrytointi. Muistin vahvistaminen ja hyödyntäminen jäi (kuvio 50). Siihen ei liitetty 

sisäisen oppimisen prosesseja. Johto yritti liittää asiakasläheisyyteen kombinointiosaa-

misen juna-ja laivasektorin asiakkaiden substanssiosaamiseen räätälöidyillä ratkaisuilla. 

2000-luvun organisaatio joutui osaamis- ja tietotarpeiden tunnistuskierteeseen, laatujär-

jestelmän, teknologiastrategian, eAskel-raportin ja verkkoliiketoiminnan tarpeet ja tois-

tuvat auditoinnit (taulukko 64) seurasivat toisiaan (kuvio 50). 

Ne ulottuivat funktionaalisista yksilökohtaisiin ja johtamisperustan asiakasosaamisesta 

liiketoimintaosaamiseen ja tuotantoteknisiin  ratkaisuihin. Tulevien työpaikkojen ennus-

taminen  ei onnistunut kansainvälistymisen oppimisprosesseilla. Suoran kansainvälisty-

misen ja palvelustrategian osaamis- ja tietopääoman vahvistamista (kuvio 50) ei tehty 

paitsi teknisen laadun strategia.      

 
Kansainvälisen osaamis- ja tietopääoman vahvistaminen (kuvio 50) alkoi 1980-luvun 

lopulla komposiittiosaamisella omistajayrittäjän toimiessa innovaattorina ja organisoi-

jana. Omistajayrittäjä ratkaisi tavan ja keskijohto toteutti, paitsi itseensä kohdistuvan 
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rekrytoinnin. Omistajayrittäjä delegoi keskijohdolle, ja kombinointiosaajana ja innova-

tiivisena tietojohtajana ulospäin (liite 8/ylin johto osaamis- ja tietopääoman vahvistami-

sessa) mm. tuotekehitys- ja asiakaskumppanuuksissa. Omistajayrittäjä viesti oppimisen 

tärkeyttä ja omaa vetäytymistään. Vuonna 1999 tulevaksi toimitusjohtajaksi valittu ajoi 

läpi kansainvälistymisohjelman, jonka koulutusohjelma ei toteutunut (kuvio 50). Osa 

keskijohtoa ja tuotantohenkilöstöä kehittyi 2000-luvulla kansainvälisissä tehtävissä. 

Taustalla olleen suunnittelutoimiston pienosakkaissa ilmeni sisäisen yrittäjyyden (kuvio 

50)  piirteitä, joita välttämättä omistajayrittäjä ei oivaltanut riittävästi sitoa muutospro-

sessiin mukaan. Uudistuspääoman vahvistamisessa omistajayrittäjä oli proaktiivinen 

innovaattori ja visionaari uusien materiaali- ja tuoteyhdistelmien hyödyntämisessä mm. 

suomalais-saksalais-japanilaisessa materiaaliketjussa.  Omistajayrittäjä lähestyi transna-

tional yrittäjän roolia tunnistaen avainkyvykkyyksien olevan maailmanlaajuinen oppi-

minen ja kyky tajuta uudet trendit. Menestyvät omistajayrittäjät havaitsevat proaktiivi-

sesti radikaalin muutostarpeen (kuvio 50). Ylin johto ei toiminut proaktiivisena strate-

gistina. Ylin johto fokusoi osaamis- ja tietopääoman vahvistajan roolin ennen alkua 

(pre-start)  vaiheessa teknologiaosaamiseen (kuvio 50). Keskijohdon välittäjän ja orga-

nisoijan roolit jäivät vajaiksi (taulukko 65).  

Kasvun avaintekijät eivät saaneet riittävää huomiota. Tuleva (v. 2001) toimitusjohtaja 

loi kehittämisohjelman ym. ts. toimi proaktiivisena analysoijana, helpottajana ja dele-

goijana sekä toteuttajana. Kansainvälisellä liikkeenjohtokokemuksella hän analysoi or-

ganisaation ja funktioiden realistisen tason (kuvio 50).  

 
Taulukko 65. Joptek Oy:n johdon roolikronologia kansainvälistymisessä 
 
 
Ylinjohto 
- innovaattori ; kasvun ja kansainvälistymisen perusta ylimmän johdon tuotekehitysosaamisessa (Neste Oy , VTT) 
- delegoija, mutta toisaalta hallitseva (organisaation rakentamispyrkimys vuodesta 2000-) inhimillisen ja sosiaa- 
  lisen pääoman lisäys 
- johto oppimisessa kannustaja; keskijohto ja asentajat ; inhimillisen pääoman vahvistaminen 
- avaukset asiakkaisiin ja kumppanuuksiin; alitteentekijä (tuotekehitys, taloudelliset ja fyysiset resurssit) 
- resurssien järjestäjä (mm. Japani ja Glaiht Gmh ja TKK ) 
- johto ratkaisee osaamispääoman rakennustavan; inhimillinen ja sosiaalinen pääoma sekä aineeton varallisuus 
 
Valittu tuleva tj. (poistui 2001) 
- osaamispääoman rakentaja – jäi kesken 
- verkkoliiketoiminnan rakentaminen – jäi kesken 
 
Keskijohto 
- inhimillisen pääoman hankinta: oppiminen, in ja out- rekrytointi (Quinn ym. 1996) 
- tarjousten valmistelu ja tarjousten purkaminen ja tehdyn analysointi/oppiminen 
- johdon ratkaisujen toteuttaminen osaamispääoman rakentamisessa (Floyd ja Wooldridge 1994) 
- työssä oppimisen organisointi, rekrytointi ulkoa mutta myös tutkimuslaitoksilta ja konsulteilta sekä messuilta (T. ja 
J. Hope 1997) 
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Yritys kamppaili kasvun avaintekijöiden vahvistamisen ja toimialan vaihdon ristiaallo-

kossa. Sisäisten funktioiden kansainvälistyminen oli myös kohde,”…ei ymmärretty että 

niiden pitää olla kansainvälistymisessä myös erilaiset.” (J.Jukola 2.8. 2004). Toiminnot 

eivät alkaneet suunnitellusti (taulukko 65). Kasvu- ja kansainvälistymisstrategioita ei 

aikataulutettu kokonaisprosessiin (kuvio 50). Keskijohdon rooli oppimisessa ei edennyt  

mm. tehtyjen tarjousten analysointia periaatteella ” mitä voisimme tehdä toisin?” 

(02.08.2004 J.Jukola), ei tehty. Tuleva toimitusjohtaja v. 1999, tiesi analyysien jälkeen 

tarvittavan osaamis- ja tietopääoman tason. Johto ei löytänyt oikeita rooleja sen vahvis-

tamiseksi eikä tietojärjestelmien hyödyntämiseksi. Teknisen laadun strategia korostui 

mm palvelustrategia kohtasi esteitä (taulukko 15). 

 
Liittoumat heijastavat teknisen laadun strategiaa ja palvelustrategian liittoumien estei-

tä. Eriasteisuus määrittyy liittouman korvattavuusasteella (kuvio 50). Omistajayrittäjän 

1980-luvun lopun yhteistyö (Neste Oy) loi perustan tulevalle kehitykselle. Neste yhteis-

työ oli strateginen tulevaisuuden liittouma. Komposiittiosaaminen ja -tieto mahdollisti 

Pendolino-projektin (liite 18/referenssit) tuloksena strategisen suhteen Oy Transtech 

Ltd:n kanssa. Tuotekehityssopimus Kvaerner Masa-Yard s´n kanssa loistoristeilijöiden 

kylpyhuoneiden lattiaosien valmistuksesta on nähtävä strategisena liittoumana. Juna- ja 

laivaliiketoimintojen tuotekehitysliittoumien fokus oli resurssien hankinta ja käytön 

turvaaminen. Yritys solmi tuotekehityssopimuksia (kuvio 50) potentiaalien ostajien 

kanssa liittämällä komposiittitiedon ja -osaamisen toimialasubstanssiin. Tähän perustui 

elinkaaren ennen alkua, pre-start, vaiheen epäsuora ja suora kansainvälistyminen.   

 
Taulukko 66. Joptek Oy:n liittoumien kronologia  
 
 
1989   Neste Oy, muovikomposiittien tuotekehitys, Lite-projekti 
1990   Neste Chemicals/Neste-Haus muovikomposiittien koetalo; Neste strateginen 
1993   Oy Transtech Ltd:n Pendolino-junan lattiarakenteiden suunnittelu, tuotekehitys ja valmistus sekä  
            optio 2005, strateginen 
1994   Kvaerner Masa-Yards´n kanssa tuotekehityssopimus risteilijöiden kylpyhuoneen lattiaosien val- 
            mistuksesta, strateginen 
1994   Lieksan Teollisuuskylä Oy , tuotantotilat, strateginen 
1996   Finnvera Oyj rahoitus, strateginen 
1998   Karinvest Oy, pääomasijoittaminen, taktinen 
1999   Talgo-Transtech Oy ( Oy Transtech Ltd:n seuraaja) junan osat; taktinen 
2000   kumppanuusneuvotteluja 
2003   Kvaerner Masa-Yards Piikkiön tehdas, Miamin saneerauslaivat, Piikkiö hankkii tilaukset, Joptek  
            toimittaa; strateginen 
 

Osaamisen ja tiedon johtamisen näkökulmasta liittoumat Lieksan Teollisuuskylä Oy:n 

(tuotantotilat), Finnvera Oyj (rahoitus) ja Karinvest Oy (pääomasijoitus) kanssa voidaan 

nähdä eri osa-aluenäkökulmasta (taulukko 66).  
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Tuotantotiloissa yrityksellä oli osaamista, rahoituksessa tarve ja pääomasijoittajassa 

sekä rahoituksen että osaamisen tarve kansainvälisen kasvun näkökulmasta. Pääomasi-

joittajan kansainvälinen osaaminen ei ollut tarvittavaa tasoa. 

Yritys  vapautui näillä kumppanuuksilla osin osaamis- ja tietopääoman vahvistamisesta, 

sai käyttöönsä kumppanien osaamisen ja tiedon myös liikkeenjohdossa ja merkittävän 

sosiaalisen pääoman. Pääomaliittoumilla yritys loi vahvan perustan kasvulle ja kansain-

välistymiselle. 

Yhteistyö Talgo-Transtech Oy:n ja Kvaerner Masa-Yards´Piikkiön kanssa voidaan näh-

dä oppivana- ja liiketoimintaliittoumana (kuvio 50). Talgo liittoumasta neuvoteltiin, 

mutta se halusi säilyttää toimittajien kilpailuttamismahdollisuuden. Talgon ja Kvaerner 

Masa-Yards´n korvaaminen on Joptek Oy:lle hyvin vaikeaa, mutta jos Joptek Oy:llä on 

vahva tilauskanta, sen korvaaminen ei ole helppoa. Talgon 50:stä alihankkijasta se on 

yksi, mutta Kvaerner Masa-Yards´n 3-4 avaintoimittajan joukossa. Se neuvotteli alihan-

kinnasta myös Siemensin, Ahlstomin ja Bombardierin kanssa. Se ei pystynyt muutta-

maan epäsuoran viennin asiakassuhteita suoran viennin taktisiksi/strategisiksi liittou-

miksi. 

Yritys on Talgon ja Kvaerner Masa-Yards´n verkostoissa eriasteisesti. Se ei kyennyt 

luomaan omaa strategista verkostoa (kuvio 50). Tuotannon kansainvälistymisosaami-

nen ja -tieto hankittiin Kvaerner Masa-Yards´n ja Talgon siirtämällä teknologialla. Kan-

sainvälinen junaosaaminen ja-tieto on peräisin Talgolta ja loistoristeilijäosaaminen ja-

tieto Kvaerner Masa-Yards´ lta. Toimialakohtaisen komposiittiosaamisen ja-tiedon yh-

distäminen materiaaliosaamiseen nosti yrityksen suuryritysten strategisiin verkostoihin 

ja myös mahdollisti sen oman strategisen verkoston. Eriasteisilla liittoumilla katettiin 

yritys-ja omistajatekijöiden puutteita. Osaamisen ja tiedon johtaminen eriasteisilla liit-

toumilla ei edennyt palvelu- ja imagostrategian eikä internetin hyödyntämiseen (kuvio 

50). 

Internetin hyödyntämisvalmiudet ilmenevät informatiivisilla www-sivuilla. Niitä käy-

tettiin tiedonhankinnassa mm. tavaran toimittajien ja asiakkaiden etsintä, junakalustoti-

laukset, laivojen rakennuskohteisiin perehtyminen ja kilpailijakartoitukset (kuvio 50). 

Masa-Yards´n ja Talgo-Transtech Oy:n kanssa extranetin kaatoi järjestelmien yhteenso-

pimattomuus! Intranet investoitiin mutta sitä ei hyödynnetty priorisoinnista huolimatta. 

”Näitä ei ole varmaankaan kansallisessa ja kansainvälisessä toiminnassa liiemmin 

hyödynnetty,” (J. Pulkkinen 15.05.2004). Yritys laaditutti verkkoliiketoiminnan kehit-

tämissuunnitelman (kuvio 50), josta toteutettiin www-sivut (taulukko 67). 
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Taulukko 67. Internet Joptek Oy:n kansainvälistymisessä 
 
 
2001  Masa-Yards´n ja Talgo-Transtech Oy:n kanssa selvitettiin extranet-järjestelmän käyttöönottoa,  
           ei yhteensopivuutta 
2001  eAskel-raportti kehittämishankkeineen 
2002  Otso Consulting Oy, verkkoliiketoiminnan kehittämissuunnitelma 
2002  www-sivut; englanti, saksa ja suomi 
 
Ei linkitystä: 
 

- www.ShipyardXchange 
- www.railway-technology.com 
- www.ship-technology.com 

 
 

Yritys ei linkittynyt kansainvälisiin juna- ja laivanrakennusportaaleihin (kuvio 50). In-

ternetin suunnitelma-asteisuus ilmeni osaamisen ja tiedon johtamisessa 

 
Arvioitaessa tapaus Joptek Oy:n johdon osaamisen johtamista mallilla (kuvio 49 ja 50) 

voidaan yrityksen kasvusta tehdä seuraavat johtopäätökset. 

Omistajayrittäjä (Jorma Pulkkinen 15.07.04) teki kasvupäätöksen kotimaisten referens-

sitilausten (Pendolino ja Masa-Yards) perusteella. Ilman tuotekehitystyötä ja suunnitte-

lutoimistoaikaa niitä ei olisi saatu. Kasvun esteillä, yrityksen koko, rahoitus sekä osaa-

minen on vastineet elinkaariajattelun kasvun avaintekijöissä (kuvio 50). Taustalla on 

kansainvälistymispolkujen (kuvio 49) piirteitä. Kansainvälinen kokemattomuus ja 

tekemällä oppiminen orgaanin kasvun polulla; kehitystyö pääasiakkaiden kanssa yhteis-

työ polulla sekä komposiittirakenneteknologiat born global -polulta tasolla I  kuvaavat 

yrityksen etenemistä. Yritys pysähtyi elossasäilymisvaiheeseen (vaihe II)  omaten seu-

raavan vaiheen piirteitä (taulukko 8). Kasvun avaintekijöiden vahvistaminen ei onnistu-

nut. Yritykseen liittyi tuotekehitysosaamisen vahvistaminen kansainväliselle tasolle ja 

tarjouskilpailuissa selviytyminen. 

 
Kasvu-ura alkoi perinteisen pk-yrityksen matalan kasvun kehityspolulla, sitten siirryt-

tiin kohtuullisen kasvun polulle ja päädyttiin korkean kasvun polun tavoitteluun. Vahva 

kasvu fokusoi juna- ja loistoristeilijätoiminnot. Keskittyminen ennen alkua (pre-start) 

vaiheeseen (kuvio 49) ja epäsuoraan osa-alueeseen suoran sijasta olisi vaatinut resurssit 

ja otteen. Proaktiivinen resurssitarpeen kattamissuunnitelma (kuvio 50) olisi tarvittu 

teollisuusyritykseksi muuntamiseen. Tuotekehitykseen oli kilpailueturesursseja. Olisiko 

proaktiivinen hankinta tuotannolle antanut toisenlaisen kasvu- ja kansainvälistymispe-

rustan. Omistajayrittäjän sosiaaliset taidot (kuvio 50) olivat keskeiset. Hän hallitsi  

kombinointiosaamisen, mutta ei suunnittelutoimiston muuntamista tuotantolaitokseksi. 
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Kehittäminen alkoi vahvalla johtajuudella muuntuen johtamiseksi. Olisiko vahvempi 

makrojohtajuus säästänyt yrityksen paljolta? Kasvuyrityksen arvot ovat perheyritykses-

sä omistajayrittäjän arvot (kuvio 50). Miten ne kasvun ja kansainvälistymisen vaiheissa 

kohtasivat rekrytoitavien arvot? Miten vaikuttivat suunnittelutoimiston arvot ja henki? 

Vaikutus  rekrytointien epäonnistumiseen? Kuinka vahvasti omistajayrittäjä sitoutui 

kulttuuripiirteiltään (kuvio 50) kansainvälistymiseen? Omistajayrittäjän omasta näkö-

kulmasta sitoutuminen ei ollut ongelma. 

 

Kasvu perustui komposiittirakenteiden tuotekehitysosaamisen vahvistamiseen (pre- 

start) ja kansainvälisyyteen. Kansainvälisyys sisältyy materiaaleihin sekä suoraan että 

epäsuoraan jo suunnittelutoimiston ajalla, pre start vaihetta. Yritys (liite 18/referenssit) 

kuuluu USA:n lentokoneteollisuuden komposiittiteknologian juna-, laiva- ja rakennus-

teollisuuden soveltajien uranuurtajiin. Yrityksen mahdollisuus kansainvälisiin toimituk-

siin oli kumppanien kansainvälisyysosaaminen tarjous-ja neuvotteluvaiheissa (kuvio 

50). Kansainvälinen tieto hyödynnettiin tuotekehityksessä, kansainvälisen tason kompo-

siittiosaamisen kansallisissa tarjouskilpailuissa sekä kotimaisessa kumppanuudessa. 

Tarjouskilpailussa alihankintatoimituksista kotimaiselle päämiehelle kansainvälisten 

markkinoiden loistoristeilijöihin onnistuttiin. Se määritti alihankkijoiden kansainvälisen 

tason hintalaatuvaatimukset. Suorat vientitoimitukset jäivät vaatimattomiksi (kuvio 50). 

Nopean kasvun ja vahvan tuotekehityksen rinnalla alkoi organisaation vahvistaminen 

(kuvio 50) ja kansainvälisentason asiakashankinta sekä osaamis- ja tietopääoman riittä-

mätön vahvistaminen. Kansainvälisen tason komposiittiosaaminen mahdollisti kasvun 

mutta yritys- ja osin omistajatekijät rajoittivat. Suoran viennin orgaani polku (kuvio 49) 

oli ristiriitainen – kansainvälistyminen reaktiivisesti huolimatta suunnitelmista tasolla II 

ja tasolle III yritys kurotti pystymättä irtautumaan projektitoiminnasta. Yhteistyö polulla 

(kuvio 49) yritys pysähtyi kahden pääasiakkaan toimitusyhteistyöhön. 

 
Kasvu kotimaassa, kansainvälisyyden vahvistaminen sekä uusien liiketoimintojen or-

ganisointi  hajoitti resurssien vahvistamisen ja käytön. Kansainvälistymisstrategia 

(kuvio 50) kattoi osa-alueet; epäsuora ja suora vienti sekä kysyntä- ja tarjontamarkki-

nat. Kotimarkkinoilta haettiin tasapainoa. Epäsuoran viennin markkinat olivat kapeat; 

osaa voidaan pitää suoraan globaaleina (risteilijät). Rajoittiko tuotekehityssidonnaisuus 

jakelu-/tunkeutumismetodeissa tietointensiivistä kansainvälistymisstrategiaa. Se kehitti 

erottavat kyvykkyydet komposiiteissa. Oliko kysymys enemmän komposiittiteknologian 

uusista sovelluksista? Laajeniko komposiittien sovellusportfolio hallitsemattomasti? 
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Laajentumisen perustaminen aina uuteen tuotekehitykseen on kallista (kts. liite 18/refe-

renssit). Tässä ilmeni vahvasti omistajayrittäjän tuotekehitystausta?  Kustannusperustei-

sen liittoutuman mahdollisuus? Kasvatettiinko strategisten haasteiden koria liian voi-

makkaasti. Tuotteella ja tuotekapasiteetilla oli vahva rooli epäsuorassa viennissä. Kai-

pasiko kansainvälisen osaamis- ja tietopääoman vahvistaminen selvempää priorisointia? 

Tuleva kansainvälistymisstrategia ratkaisee yrityksen sijainnin  HRM :n kanssa. Vahva 

sidos kahteen suureen asiakkaaseen ohjasi suoran kansainvälistymisen optioiden (kuvio 

50) omaehtoisen organisoinnin. Yritys loi optiot Venäjän rautatiekalustomarkkinoille; 

liittoutumat mittakaavan takia? Kotimaisten pääasiakkaiden käyttö USA:n suorassa 

viennissä olisi liittänyt yhteistyöpolkuun (kuvio 49) asiakasseurannan ja orgaanin polun 

tasolle III, kasvun. Järjestelmällinen sisäänpäin kotimaan kehittäminen (kuvio 49; tau-

lukko 8) olisi mahdollistanut siirtymisen ulospäin prosessiin. Jatkuvasti uudistuvan or-

ganisaation (kuvio 50) positiivisia piirteitä ei saavutettu. Ei kyetty hankkimaan kansain-

välistä osaamista ja tietoa eikä riittävää tuotanto-ja projektiosaamista.  

 
Tuotantolaitokseksi muutos vaati organisaation luomista, tuotantotiedon ja- osaamisen 

vahvistamista, osaamisstrategiaa (kuvio 50). Suunnittelutoimiston elämä päättyi ja 

teollisuusyrityksen synty ja kasvu yhdistyivät;  kasvutekijät perustana. Kansainvälisen 

kasvun osaamis- ja tietovaatimusten ennakointi ja uudistuskyvyn vahvistaminen eivät 

olleet osaamis- ja tietostrategiassa. Finpron analyysi paljasti puutteet. Osaamis- ja 

tietopääoman vahvistamiseen yritys ei luonut pitkäjänteistä vuorovaikutussuhdetta kan-

sainvälisyysosaamisen ja -tiedon organisaatioihin. Epärealistinen usko kansainvälisty-

misen helppouteen aiheutti osan ongelmista. Ei osattu rekrytoida koko kohdetaloutta, 

sitoutuminen  ei muodostunut tarvittavaksi. Rekrytointi vaatii riittävän kulttuuri-ja ar-

vovastaavuuden kohteen, rekrytoitavan ja kohdetalouden, yrityksen ja yhteisön kesken 

(kuvio 50). 

 
Omistajayrittäjä yliarvioi kansainvälisyysvalmiudet (Mercury Urval ja Finpro selvitys) 

ja kansainvälistymisen nopeuden. Miten olisi vaikuttanut osaamisaukkojen järjestelmäl-

linen kattaminen. Tuotekehitystausta saattoi hämärtää kansainvälisyysosaamisen ja-tie-

don vahvistamista. Olisiko siitä irtaantuminen fokusoinut vahvemmin muiden funktioi-

den kansainvälistämisen. Euroopan rautatiekaluston valmistajaselvityksen olisi pitänyt 

kattaa kaikki funktiot, ei ainoastaan teknologiaa. Teknologiaosaamisessa ja tiedossa 

yritystä voidaan pitää aggressiivisena (kuvio 50). Yrityksen sisäinen kansainvälistymi-

sen oppiminen ei toiminut. Tietoperustan ja muistin puuttuminen esti niiden käytön 

(taulukko 23) heikentäen myös absorption vahvistamista ( kuvio 26; kuvio 50). Vienti-
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informaation hankinta oli kontaktointia resurssipulan takia  ja sisäiset lähteet korostui-

vat. Kerääminen fokusoi epäviralliset kanavat. Suoran viennin tukeminen vienti-infor-

maatiolla olisi vaatinut resurssien vahvistamista ja informaation laadun parantamista. 

 
Osaamisen johtamisessa (kuvio 50) keskijohdon purkautuneet työsuhteet aiheuttivat 

taloudellisia ja toiminnallisia rasitteita.  Osaamisen ja tiedon ostaminen ulkoa ja levit-

täminen organisaatioon (liite 18/perustiedot, organisaatio, referenssit) ei onnistunut. 

Sisäinen oppiminen ei toiminut. Finpron osaamisanalyysi (taulukko 63) toi ylimmälle 

johdolle osaamis-ja tietoaukkojen kattamisen. Varattuja resursseja ei käytetty. Erilaisia 

johtamisteknologioita ei hyödynnetty tietopääoman vahvistamisessa ja käytössä. Ylim-

män johdon osaamisen ja tiedon johtamiseen ei luotu realistista aikataulutettua (tauluk-

ko 27.) inhimillisten resurssien osafunktioiden vahvistamisohjelmaa (HRM; kuvio 50). 

Tuotekehityksen osaamisen ja tiedon johtamisesta vastasi omistajayrittäjä. 

 
Keskijohdon onnistunut rekrytointi olisi luonut paremmat valmiudet. Rekrytoitiin nope-

asti ilman toimialaosaamista. Olisiko kansainvälisyysinformaation sisäisen ja ulkoisen 

hankinnan fokusointi tarvittu. Omistajayrittäjän visionaarin ja proaktiivisen strategistin 

(kuvio 50) roolit mahdollistivat mutta eivät toteuttaneet kansainvälisen erikoisosaamis-

pääoman vahvistamista. 

 
Omistajayrittäjän kiinnostus teknologiaan ja tuotekehitykseen ilmeni osaamisen ja tie-

don johtamisessa. Kansainvälistymiskoulutuksen fokusointi olisi tarvittu. Kansainvä-

lisyysstrategian uudistamisen pitää sisältää pitkäjänteinen HRM ohjelma. Tilanteen to-

dellinen hyödyntäminen edellyttää resurssien määrällistä ja laadullista vahvistamista. 

Oliko kansainvälistyminen kotimarkkinoiden suoraa jatkoa ja kansallisten markkinoiden 

osa? Oliko johtamishankkeiden tarkastelu tätä? Analyyseihin (kuvio 50) perustuva in-

himillisen pääoman vahvistaminen rekrytointeineen ja organisaation oppimisineen on 

välttämätön. Tietojohtamisen personointistrategian (kuvio 50) vahvempaa painotusta 

tarvitaan. Kasvu kansallisilla markkinoilla vahvistaa myös kansainvälisyyspääomaa. 

Yksilötason osaamisen ja sosiaalisen pääoman vahvistaminen vaikuttaa kansainvälisen 

kasvun kyvykkyyksiin (kuvio 50). Kansainvälistymisellä ja tuotekehityksellä kasvu vie 

organisaation ja/tai sen osan uuteen ympäristöön. Se vaatii jatkuvaa absorption vahvis-

tamista ja organisaation oppimista (kuvio 50). 

 
 
Johdon roolissa omistajayrittäjän tuotekehityssuuntautuneisuus (arvoinnovaatioiden 

etsintä komposiittiteknologialle, kuvio 50 ) ennen alkua (pre start) vaiheessa mahdollisti 
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kasvun ja muuntumisen (liite 18/perustiedot, organisaatio, referenssit; kuvio 50) tuotan-

tolaitokseksi. Kansainvälisen järjestelmätoimittajan rooli siirtyy tulevaisuuteen. Omista-

jayrittäjä viesti vision keskijohdolle, jonka viestintä suoritustasolle ei toiminut. Viestintä 

sisälsi omistajayrittäjän vetäytymisen, johon ei ollut mahdollisuutta. Hänen johdolla 

laadittiin liiketoimintasuunnitelmat. Tulevaksi toimitusjohtajaksi v. 1999 rekrytoitu to-

teutti Euroopan junateollisuuskartoituksen ym selvitykset ja ohjelmat. Niiden käyttö 

hiipui hänen poistumiseen ja keskijohdon vaihtuvuuteen. Yritettiin liian paljon, liian 

nopeasti, liian rajallisin resurssein; kasvun avaintekijät nousivat rajoitteiksi. Omista-

jayrittäjä toimi kansainvälistyvänä kasvuyrittäjänä suurella riskillä pyrkien säilyttä-

mään vahvan imagon yrityksen kustannuksella. Kansainväliset osaamis-ja tietovaati-

mukset avautuivat auditoinneissa (kuvio 50). 

 
Omistajayrittäjä oli yrityksen strategisti ja viestijä, mutta ei proaktiivinen kansainvä-

listymisessä. Silloin hän olisi voinut ennakoida kriisin puhkeamisen. Miten perustaja-

osakkaiden parempi mukautuminen voimakkaaseen kasvuun ja nopeaan kansainvälis-

tymiseen olisi vaikuttanut? Ylinjohto kansainvälisyysosaamisen rakentajana (taulukko 

3) ja helpottajana  ei vahvistanut organisaatiota pitkäjänteisesti. Mitä hallituksen selkeä 

rooli ja realismi suhteessa omistajayrittäjään olisi vaikuttanut. Hallituksella oli mahdol-

lisuus reagoida varhaisessa vaiheessa! Kehitys vaati omistajayrittäjältä paljon ja muutti 

hänen asemansa. 

 
Perusliittoumat olivat Neste Oy:n ja VTT:n kanssa komposiittiosaamisen vahvistami-

seksi (liite 18/referenssit; kuvio 50). Kvaerner Masa-Yards´n näkökulmasta Joptek Oy 

strateginen ts. vaikeasti korvattava ja Talgo-Transtech Ltd:n (liite 19/referenssit) näkö-

kulmasta taktinen. Nämä muodostavat yhteistyö kansainvälistymispolun ennen alkua 

(pre-start;kuvio 49) tasoa vastaavan epäsuoran viennin tekijät. Ylinjohto ei kyennyt hyö-

dyntämään kansainvälisiä kysyntä- ja tarjontamarkkinoita mm funktionalisella tuonnil-

la (kuvio 49). 

 
Yritys ei pystynyt Kvaerner Masa-Yards´n Piikkiön tehtaan Miamin projektia lukuun 

ottamatta (ulospäin prosessi, kuvio 49). liittoutumaan kummankaan suurasiakkaan kans-

sa. Tuotekehitysyhteistyö rajoitti muuta yhteistyötä. Suora vienti ilman vahvaa kump-

pania on ongelmallista pitkään. Hyödyntääkseen tuotekehityksensä pitää eliminoida 

hankekohtaiset rajoitteet ja määrittää toteutusehdot. Omistajayrittäjä  loi strategiset 

liittoumat Lieksan Teollisuuskylä Oy:n, tuotantotilat, ja Finnvera Oyj;n, pääomahuolto, 

kanssa. Nämä taktisen pääomasijoittaja Karinvest Oy:n kanssa loivat taloudellisen pe-



 191  

rustan ja liikkeenjohdollisen tuen, mutta eivät kansainvälistä osaamista; kasvun yritys- 

ja omistajatekijät. 

Rautatiekalusto- ja risteilijämarkkinat sekä vahvat asiakkaat ohjasivat yritystä rajoitta-

en  resurssien ohella suoran viennin vahvistamista. Toisiko horisontaalinen liittoutumi-

nen tarjonnan vahvistamiseen vakautta. Yritys ei kyennyt korvaamaan vientirenkaasta 

torjuntaa. Sen kyky kansainvälistymisen osaamis- ja tietoliittoumiin olisi parantunut  

ja korvannut osin toimialaspesifit rekrytoinnit (kuvio 5). Talgo Transtech Ltd halusi 

säilyttää kilpailutusmahdollisuuden liittouman sijasta. Kvaerner Masa-Yards Piikkiölle 

yritys tarjosi sopivan työnjaon (kuvio 49). Toisiko tuotekehitysliittoumien rajoitteiden 

eliminointi kansainväliset liittoumat? 

Yritys toteutti ennen alkua (pre-start) vaiheessa (kucio 49) liittoumat ja siirsi ne epä-

suoran kansainvälistymisen kasvuvaiheeseen. Miksi ei luotu tuotantoa tasapainottavia 

liittoumia (liite 18/referenssit). Kahden tai useamman yksilötason liittouman luonti ver-

kostoksi ilmaisi sekä passiivisten että aktiivisten liittoumien suhteet muutoksineen. Ne 

kuvasivat osaamis- ja tietopääoman vahvistamista ja johtamista sosiopsykologisesta 

näkökulmasta. Tämä verkosto vahvistaa organisaation oppimista (kuvio 50).  

 
Tasapainottajaksi kehitetty kylpyhuonelinja (liite 18/referenssit) ei johtanut strategi-

seen verkostoon (kuvio 50). Suuren/suurempien kansainvälistyneiden yritysten verkos-

tojen jäsenyys ja oma strateginen liiketoimintaa uudistava verkosto olisi ollut tärkeää. 

Kansainvälistymiseen yritys etsi kumppania kotimaasta ja Keski-Euroopasta. Se ei to-

teutunut.  Toiminta loi kuitenkin kontaktien kautta tunnettuutta; optioiden aihioita. 

Yrityksen www-sivut olivat varsin onnistuneet. Eurooppalaisiin juna- ja laivaportaalei-

hin niitä ei linkitetty (kuvio 50). Intranettia ei ollut. Tämä siirsi muistin ja web –oppi-

mistuen kehittämisen. Asiakas extranet siirtyi. Verkkoliiketoiminnan kehittäminen jou-

tui sivuraiteelle inhimillisen ja fyysisen resurssipulan takia. Erityistarkastelun tarvitsee  

internet sovellusten hyödyntäminen organisaation oppimisessa ja muistin vahvistami-

sessa (kuvio 50). Keskeistä on informaation hankinta suoraan ja välittäjiltä. Kansainvä-

listen/ globaalien välittäjien käyttö (kuvio 50) voi antaa mahdollisuuksia kysyntä- ja 

tarjontamarkkinoilla. Suunnittelussa, tuotekehityksessä, asiakaspalvelussa ja oppimi-

sessa intra- ja extranet mahdollistavat sisäisen ja ulkoisen yhteistyön. Sisäisen sosiaali-

sen pääoman ja internetin yhdistäminen fokuksena ulkopuolisen kansainvälisyystiedon 

hankinta tuo uutta (kuvio 50). Linkittyminen kansainvälisiin portaaleihin kysyntä- ja 

tarjontamarkkinoilla vie internetin strategiseen käyttöön (kuvio 50).  
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Kokonaisuutena tapaus Joptek Oy:stä voidaan todeta yrityksen  syntyneen toistuvasti 

uudelleen (kuvio 50) tuotekehitykseen ja komposiitteihin perustuen. Olisiko tämä tapah-

tunut ilman puitteistoliittoumia ja/tai olisiko ilman suuria rekrytointiongelmia pystytty 

parempaan. Yritys kasvoi vaiheelle IV epäsuoralla kansainvälistymisellä ja muodolli-

sesti ts. organisaation luonti, delegointi ym palautuen vaiheiden II ja III yhdistelmään, 

vaiheelle III ( kuvio 49; taulukko 8). Kansainvälistyminen orgaanin polun ennen alkua 

(pre-start) vaiheella (kuvio 50) ja yhteistyöpolulla tapahtui kahdella asiakassuhteella, 

joihin kasvu (taulukko 85) ja myös epäsuora kansainvälistyminen perustui (kuvio 49). 

 
Taulukko 68. Yhteenveto Joptek Oy:n kansainvälistymisessä 
 

OSA-ALUE PERUSTE/MOTIIVI FOKUS TILA 
kasvu komposiittiperusteinen 

tuotekehitys 
kansainvälisen tason päämiehet 
- 
hotelli ja kerrostalomarkkinat 

vahva riippuvuus 
 
ei onnistunut 

kansainvälis-
tyminen 

kansainväliset päämiehet 
 
tasapainottaminen 

epäsuora kansainvälistyminen ja 
epäsuora vienti 
suora kansainvälistyminen, 
suora vienti 

vahva riippuvuus 
ei onnistunut 

tieto- ja osaa-
misstrategia 
osaamisen 
johtaminen 

teknologiastrategia 
 
suora kansainvälistymi-
nen, suora vienti 

teknologia ei kansainvälistymi-
nen 
 
kansainvälisen liiketoiminta-
osaamisen vahvistaminen 

resurssiniukkuus 
 
ei onnistunut 

organisaation 
oppiminen 

organisaation tieto- ja 
osaamisanalyysit 

toimintokohtainen kansainväli-
syysosaaminen 

suunnitelmat, ei 
toteutusta 

johdon rooli ylin johto: johtajuus 
keskijohto: toteuttami-
nen  

kansainvälisyysosaamisen vah-
vistaminen / keskijohdon vah-
vistaminen 

suunnitelmat ei 
toteutuneet; rekry-
tointiongelmat 

liittoumat ja 
verkostot 

kansainvälisille markki-
noille pääsy 

suoran viennin aloittaminen 
- 
jakelu-ja asennusliittoumat 

pilotti risteilijöiden 
hyttien saneeraus 
Miamissa 
ei onnistunut 

internet verkkoliiketoiminnan 
suunnitelma 

informaation hankinta korostuu www-sivut, muu-
ten toteuttamatta 

 

Holistista kansainvälistä osaamis-ja tietopääomaa pitää vahvistaa. Osaamis-ja tietopää-

oman vahvistaminen sekä tuotteiden ja tuotannon uudistaminen vaativat vahvoja resurs-

seja. 

 
Kylpyhuoneista ei kyetty luomaan kolmatta ja suhdanteita tasapainottavaa liiketoimin-

toa. Analyysit, selvitykset, suunnitelmat tehtiin, mutta ei toteutettu (taulukko 68; liite 

21/tapausyritysten osaamisen johtaminen aikajanalla; kuvio 50). Aluksi yhtiön hallitus 

koostui insinööritoimiston pienosakkaista ts. työntekijöistä. Kokoonpano muuttui kaksi-

vaiheisesti ulkopuolisen resurssin tullessa mukaan. Omistajayrittäjän ja hallituksen pa-

rempi yhteistyö olisi luonut yhtiölle uusia mahdollisuuksia.  
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5.3.  Tapaus Mantsinen Oy 

 

Konepaja Mantsinen Oy:n perustamiskirja allekirjoitettiin 17.04.1998 ja yhtiö merkittiin 

kaupparekisteriin 15.06.1998. Kotipaikka on Liperin kunta Pohjois-Karjalan maakunta-

keskus Joensuun kupeessa. Yritys muuttui 23.01.2002 Mantsinen Oy:ksi. Neljä nauhoi-

tettua haastattelua tehtiin yrityksen tiloissa (liite 16/haastattelut). Seuraavassa analysoi-

daan tapausyritys Mantsinen Oy luvun kolme mallin (kuviot 49, 50) osa-aluekronolo-

gioilla.  

 

Kasvunäkökulmasta Mantsinen Oy voidaan kuvata teknisen laadun- ja palvelustrate-

gian  korkean kasvu-uran yritykseksi. Taustalla on Koneurakointi Mantsinen Oy:n pe-

rustaminen 1974 Enso-Gutzeit Oy:n (myöh. Stora-Enso) Uimaharjun tehtaan puu-ura-

kointiin. Urakoinnissa yritys hankki kilpailuedun tekemällä asiat muista poiketen. 

”Miksi tämä tehdään näin? Voitaisko tämä tehdä toisella tavalla? Kyseenalaistami-

nen…” (V.Mantsinen 1.10.2004). Siitä tuli tuotekehityspaja (Veli Mantsinen 01.10.04). 

Koneurakointi modifioi (kuvio 50), osin pakosta, ostamiaan koneita 1970 - 80 lukujen 

vaihteesta (arvoinnovaatio!). Veli Mantsinen kävi Liebherrn tehtaalla kesällä 1997. Se 

oli konepajan perustamishetki (taulukko 67). ”Tuo käynti oli piste mistä konepajan syn-

ty lähti-todellinen päätös syntyi siellä ja sillä hetkellä” (V. Mantsinen 1.10.2004). Vi-

rallisesti se perustettiin seuraavana vuonna. ”Kasvupäätös oli sama kuin yrityksen pe-

rustamispäätös, se perustuu Velin visioon” (A.Hakkarainen 22. 10.2004; kuvio 50).  

Tuotanto alkoi omaan käyttöön valmistuksella ja kolmen koneen ulos valmistuksella 

(liite 19/perustiedot, organisaatio, preferenssit). Ensimmäisen (arvoinnovaatio; kuvio 

50) suunnitteli yksityinen suunnittelutoimisto Liperin Ylämyllyltä. 

 
Perustamisen taustalla yrittäjän vahva visio ja tahto (taulukko 3; kuvio 50); kansainvä-

linen potentiaali (liite 19/perustiedot, organisaatio, preferenssit, liite 21/tapausyritysten 

osaamisen johtaminen aikajanalla). Konepaja koneurakoinnin tarpeisiin olisi ollut ylimi-

toitettu (optio, kuvio 50). Proaktiivinen tilainvestointi ilmaisi; kaikki valmiina kasvuun 

(taulukko 69; kuvio 50). Yritys syntyi koneurakoinnin ja sen tytäryhtiöiden tarpeista ja 

markkinoilta. Vuoden 1999 lopulla kotimaan markkinoille, ja v 2000 alusta kansainvä-

listyminen (kuvio 50). Omistajayrittäjä on opportunistisen yrittäjän, positiivisesti, ja 

strategistin yhdistelmä, hallitustason toimijana. Hän delegoi ja rekrytoi. Häntä arvioi-

daan johtajuuskäsitteellä (taulukko 3) hallituksen puheenjohtajana. ”Velin voimakas 

tahto ja tuntemus---satamat oli perusta ja metsäteollisuus toinen” (A.Hakkarainen 22. 
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10. 2004). Kasvu perustui ennen alkua (pre start) vaiheeseen (kuvio 50, yrityksen pe-

rustaminen).  

Luotiin valmius (optio) kansainvälisen kasvun ennen alkua ja alku (pre-start ja start ) 

vaiheisiin erityisesti sisäänpäin vaiheessa (kuvio 49). Kasvu tasapainotettiin kotimaassa 

kansainvälisellä yhteistyöllä; yhteistyövaihe (kuvio 49). 

 
Taulukko 69. Mantsinen Oy: kasvukronologia 
 
 
1997-98  Koneurakointi Mantsinen Oy:n koneenrakennus   
1997       Veli Mantsinen Liebherrin tehdasvierailu, konepajan perustamispäätös 
1998       Konepaja Mantsinen Oy perustettiin 
1999       Konepaja Mantsinen Oy kotimaan markkinoilla, toinen vuosipuolisko 
2000        tuotantotilojen laajennus , asteittain käyttöön 2001 kevääseen mennessä, liikevaihdon raju  
                kasvu (liite 27) 
2000       yhteistyösopimus Hitachi´n kanssa 
2002       eroon Hitachista, Catepillar toiseksi kumppaniksi, oman agenttiverkoston rakentaminen 
2003       kasvu notkahtaa 
2004       uudelleen kasvuun 
 

 

Vuoden 2003 notkahdus johti oman agenttiverkoston perustamiseen, ja uuteen kasvuun 

2004 (taulukko 69). Kasvun perusta oli Hitachin peruskone (taulukko 69; kuvio 49) ja 

myynti- ja huolto-organisaatio (kuvio 50). Myyntiverkosto ei onnistunut; kaivinkone-

myynti oli eri asia kuin materiaalinkäsittelykoneet. Myyntiyhteistyö purettiin ja huolto-

yhteistyö jatkui. Solmittiin Catepillar liittouma, ja rakennettiin oma agenttiverkosto 

(taulukot 69 ja 70). Strategia kuvastaa evolutionaarista ja organisaatioiden välistä näkö-

kulmaa. Strategiatyyppinä havaitaan omistajayrittäjän piirteitä (liite 6/perusstrategia ja 

omistajayrittäjätyypit), proaktiivisuus, uudistustoiminnan korostus. Strategiset haasteet 

(kuvio 12) olivat tuotantotiloista omaan agenttiverkostoon; oman tuotemerkin lansee-

raamiseen, kopioista ja suurista kilpailijoista selviytymiseen, lisänä kansainvälistymis-

portfolio (kuvio 50). Yritys- ja omistajatekijöistä  huolehdittiin alusta alkaen. 

Kansainvälistyminen perustui teknisen laadun- ja palvelustrategiaan (taulukko 15). 

Tuotekilpailuedulla kotimaan kasvu laajeni nopeasti vienniksi, ei ainoastaan tuote vaan 

toimintakonsepti. Informaatiota saatiin koneurakoinnilta ja sen tytäryhtiöiltä ulkomaan 

satamatoiminnoista (Venäjä ja Baltia) (liite 20/perustiedot, organisaatio, preferenssit; 

kuvio 50). Vienti alkoi strategisena yhteistyönä Hitachin (taulukko 69, kuvio 50) myyn-

ti- ja huoltoverkostolla. Yrityksellä oli kansainvälisyysportfolio (kuvio 13; kuvio 50). 

Kansainvälinen kyvykkyys  toi mittavasti innovaatioita (kuvio 50). Kasvu perustui or-

gaanin ja yhteistyöpolun liittämiseen ulospäin- ja yhteistyöprosessi vaiheiden valittuihin 

osa-alueisiin (kuvio 49); tuontikomponentit ja know-how (taulukot 69 ja 70, kuvio 49). 
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Born global -piirteet, ydinteknologioiden kehittäminen ja johdon kansainvälinen ko-

kemus (kuvio 50) korostuivat (taulukko 8). Avaintekijät  olivat henkilöstö, osaamiseen 

liittyvä informaatio, markkina-asema (tausta) sekä omistajakyvykkyydet (kuvio 50). 

Konepajan perustaminen sisälsi tietoista ja tiedostamatonta optioiden organisointia ja 

käyttöä (kuvio 50). Venäjällä rakennetaan reaalioptiota terminaali-investoinneilla (V. 

Mantsinen 10.11.04; A. Hakkarainen 04.11. 2004; taulukko 16) vanhojen kotimaisten 

kumppanien kanssa (taulukot 16, 70; kuvio 50). ”Venäjää aliarvioidaan, ei uskota sen 

mahdollisuuksiin, jotka ovat mielettömät”. (V,  Mantsinen 1.10. 2004). Organisaatio 

muunnettiin  ensin perustamis- ja kasvuvaiheessa, ja laajennettu organisaatio Hitachin 

sopimuksen muuttamisessa (kuvio 50). Kansainvälinen osa siitä tehtiin samalla koti-

maan organisaation  kanssa. 

”Yrityksen johtamiskapasiteetti, Velin päätös hankkia toimitusjohtaja. Nämä aluemyyn-

tijohtajat, eivät johda täällä mitään, mutta johtavat koko agenttiverkostoa” (. Hakkarai-

nen 22.10.2004; kuvio 50). 

 

Taulukko 70. Mantsinen Oy:n kansainvälisen kasvun kronologia 

 
 
1997-98  ennakoiva osaamistasoselvitys koneurakoinnin toimesta markkinoinnista 
2000       alussa käynnistettiin vuoden 2001 kesäkuuhun ulottunut kansainvälistymisprojekti  tavoit- 
               teena vientimarkkinoiden avaaminen materiaalinkäsittelykoneliiketoiminnassa 
2000       yhteistyösopimus Hitachi Construction Machinery Europan kanssa; myyntiorganisaatio 
2000-2003 kansainvälisyysosaamisen rekrytointi 
2001  toimitusjohtajan vaihdos, Ari Hakkarainen rekrytoitiin kansainvälistyminen perusteena 
2002  yhteistyösopimus Hitachin kanssa muutetaan, myynti omalle agenttiverkostolle 
2002  yhteistyösopimus Catepillarin kanssa komponenttihankinnasta 
2002-2004 investoinnit Venäjälle 
2002 kansainvälistymishanke, agenttiverkoston uusiminen ; Iso-Britannia, Itäinen Keski-Eurooppa, IVY, 
Pohjois-Amerikka, Ranska, Saksa, Venäjä 
 

 

Prosessia voidaan pitää proaktiivisena ja strategisena (taulukko 18). Organisaatio (liite 

20/ perustiedot, organisaatio, preferenssit) painottuu avoimeksi ja uudistuvaksi. 

Omistajayrittäjän arvot ja kulttuuri vaikuttavat vahvoina ja lisäksi rekrytoitujen kulttuu-

ripiirteet (taulukko 19; kuvio 50 ). Vahvalla omistajayrittäjällä oli johtajuusrooli halli-

tuksen puheenjohtajana (kuvio 50). Osaamisen ja tiedon johtaminen vei yrityksen kan-

sainvälisille kasvaville markkinoille kolmella liiketoiminta-alueella Koneurakointi 

Mantsinen Oy:n kokemuksia ja referenssejä hyödyntäen (liite 19/perustiedot, organisaa-

tio, preferenssit).  
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Yrityksen osaamis- ja tietostrategia (kuvio 50) kuvastaa teknisen laadun ja palvelu-

strategian (taulukko 15) yhdistelmää, sekä palvelustrategian ja erityyppisen kansainväli-

syysosaamisen vahvistamista. Osaamis- ja tietostrategia perustuu ennen alkua (pre 

start) vaiheeseen (kuvio 49, yrityksen perustaminen). Koneurakointi modifioi ostamansa 

koneet ja loi konepajan perustan 1997 -98 toimituksilla kotimaisille tilaajille. Koneura-

koinnin paja muodosti Mantsinen Oy:n tuotannon ytimen (liite 19/perustiedeot, organi-

saatio, preferenssit). Paja siirtyi teknologisen osaamis-ja tietoaukon kattajaksi (kuvio 

50). Koneurakointi toteutti teknologian kansainvälisen tason osaamis-ja tietoanalyysin 

proaktiivisesti (kuvio 50). Teknologiaosaamista rekrytoitiin yrityksistä ja huippuosaajia 

oppilaitoksista. Suunnitteluyritys Ylämyllyltä siirtyi pääosin konepajaan (kuvio 50). 

Omistajayrittäjä rekrytoi kansainvälisen markkinointiosaamisen (taulukko 71). Kan-

sainvälinen huolto-osaaminen ostettiin Hitachilta ja Catepillarilta. Agenttiverkosto täytti 

kansainvälisen myynnin osaamisaukon. ”… tässä mekin mietittiin mitkä ne ovat ts. 

Mantsisen tunnettuus” (A.Hakkarainen 22.10. 2004). Osaamis-ja tietostrategia oli hy-

väksikäyttäjän strategia. Teknologiaosaaminen hankittiin osin sisäisesti, kansainvälinen 

tieto ja osaaminen valtaosin ulkoa. Strategia oli aggressiivinen (kuvio 50) teknologisesti 

ja markkinoinnillisesti. Yritys haki/hakee erottavia tekijöitä tuotteisiin ja niihin yhdistet-

täviin palveluihin (liite 21/tapausyritysten osaamisen johtaminen aikajanalla) ja sitä 

kautta palvelukokonaisuuksia. 

 
Taulukko 71. Strategisen osaamisen kronologia 
 

 
1997-98 Koneurakointi Mantsinen Oy, pilottikoneiden rakentaminen, koneurakoinnin kansainvälinen osaaminen, 

teknologinen  
               osaaminen 
1998       Konepaja Mantsinen Oy perustettiin; kansainvälistä konepajaosaamista mutta kansainvälinen markkinoin- 
               tiosaaminen nolla 
2000       Hitachi yhteistyösopimus, osaamisen siirto Hitachin myynti-ja huoltoverkoston toiminnasta 
2000 -03  kansainvälinen myynti-ja osto-osaaminen rekrytoitiin markkinoiden eri osa-alueilta 
2002       Hitachi myyntiverkosto sivuun ja oman agenttiverkoston rakentaminen 
2002 -04 Venäjä investoinnit 
 

 

Osaamis- ja tietopääoman uudistamisessa se hyödynsi kumulatiivista oppimista sekä si-

säistä ja ulkopuolista tiedonhankintaa .”..kerran vuodessa vähintään osaamisanalyysi, 

yrityksen joka osa-alueella,”(A.Hakkarainen 4.11.2004). Sosiaalinen pääoma vahvistet-

tiin rekrytoimalla ja liittoumilla. Organisaatio voidaan kuvata orgaaniksi toimintaympä-

ristöksi (taulukko 22). Yrityksen muisti (kuvio 50) rakentui kansainvälistymisessä yksi-

löiden muisteista ja arkistoista. Intranet mahdollisti sen kollektiivisen ja osakollektiivi-

sen vahvistamisen (kuvio 26). Absorptio (kuvio 50) vahvistui ulkopuolisen tiedon ja 

osaamisen rekrytoinnilla  sekä agenttiverkostolla ja kumppanuuksilla (taulukko 71). 
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Tiedon sulauttaminen muistiin  hyödynsi ja vahvisti sosiaalista pääomaa  sekä kumuloi-

tuvaa oppimiskykyä (kuvio 50). Organisaation vahvistaminen paransi absorptiota. Fo-

kus oli satamat, metsäteollisuuden puunkäsittely ja keruu. Ne mahdollistavat arvoinno-

vaatiotarkastelun (kuvio 50). Myynti organisoi informaation hankinnan alueillaan. 

Agenttiverkosto (taulukko 70) mahdollisti muutosagenttikumppanuudet (kuvio 50). 

”Harva agentti hallitsee nämä kaikki, haemme agenttia, joka olisi joillakin näistä vah-

va,” (A.Hakkarainen 22. 10.2004). Tietostrategiassa havaitaan innovaattori-ja tutkija-

strategioiden piirteitä. Omistajakyvykkyys mahdollisti strategioiden toteutuksen. Osaa-

misen- ja tiedonsiirto koneurakoinnista onnistui (liite 20/yhteenveto tapausyrityksistä , 

liite 21/tapausyritysten osaamisen johtaminen aikajanalla), samoin rekrytoinnit (tauluk-

ko 71; kuvio 50).  

 
Alku ja kansainvälistyminen viittaavat visiota korostavaan strategia koulukuntaan. 

Omistajayrittäjän vahva visio, tahto ja vision aktiivinen viestintä korostuivat (kuvio 

50). Personointistrategia toteutettiin (kuvio 50). Kansainvälistymisstrategian hankkeet 

voidaan ryhmitellä kolmeen ryhmään. Kansainvälisyystieto siirrettiin organisaatioon ja 

organisaatiossa rekrytoinneilla (taulukko 72) ja oppimalla, sekä hyödynnettiin intranet 

ja liittoumat Hitachi ja Catepillar (kuvio 50).  

 
Taulukko 72. Osaamisen ja tiedon kronologia Mantsinen Oy:n kansainvälisessä kasvus-
sa 
 

 
1997-1998  Koneurakointi Mantsinen Oy:n esityö konepajaa varten 
1997-1999  markkinointisuunnitelma, ulkopuolinen tekijä 
2000            yhteistyösopimus Hitachi Construction Machinery Europan kanssa 
2000-2003  myyntijohtajan ja myyntiorganisaation rekrytointi; kansainvälistymisosaaminen 
2000-2001  kansainvälistymisprojekti, tavoitteena vientimarkkinoiden avaaminen materiaalinkäsittely 
                    liiketoiminnassa 
2001            uuden kansainvälisen taustan omaavan toimitusjohtajan rekrytointi 
2002-2003  kansainvälistymishanke; Hitachi yhteistyön purku, oman agenttiverkoston rakentaminen,  
                    uudet vientimaat, uuden tuotemerkin lanseeraus 
2002            Catepillar yhteistyösopimus 
2003            kansainvälisen osto-osaamisen ja suunnitteluosaamisen rekrytointi 
2003-          Venäjä investoinnit 
 

 

Strategiseen tietoon (liite 19/ perustiedot, organisaatio, preferenssit; liite 20/yhteenveto 

tapausyrityksistä) organisoitiin agenttiverkosto. Kansainvälistymisportfolion dynaa-

misten kyvykkyyksien vahvistaminen irrotettiin tavanomaisesta ajattelusta. Yritys toimi 

satama- ja metsäsektorilla innovatiivisena tiedonjohtajana ja kombinointiosaajana. 

Organisaatio kansainvälistyi sisäisellä oppimisella (kuvio 50). Vahvojen yksilöiden 

rekrytointi keskijohtoon (liite 21/tapausyritysten osaamisen johtaminen aikajanalla) 
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mahdollisti uuden liiketoimintakohtaisen kansainvälistymistiedon ja osaamisen vahvis-

tamisen (kuvio 50). Asiakaskohtainen modifiointi loi oppimistarpeita  ja mahdollisuuk-

sia. Rekrytoidun ja asiakaskohtaisen tiedon ja osaamisen siirto muistiin (kuvio 50) piti 

organisoida oppimisena vahvistamaan myös yrityksen uudistuspääomaa. ”…syntynyt 

yrityskulttuuri, missä Mantsisen oma yrityskulttuuri ja heterogeeninen joukko erikokois-

ten yritysten kulttuureja,” (A. Hakkarainen 4.11. 2004). Hitachi ja Catepillar sopimuk-

set olivat strategisia myynnin ja organisaation oppimistarpeen ja-mahdollisuuden vah-

vistamiseksi. Yritys hyödynsi kokemusperäistä oppimista mm. yliodotuksia hillitsevillä 

rekrytoinneilla (kuvio 50). Venäjälle luotiin optioita hakemalla visiosta ja strategiasta 

tulevaisuuden suuntaa (kuvio 50). Venäjällä rekrytoitiin maan kansalainen johtajaksi 

Moskovaan 2004 lopulla. Yritys pystyi/pystyy osaamisen johtamisessa hyödyntämään 

Mantsinen Group Ltd:n resurssit koneurakoinnin fokuksista huolimatta. 

Konepajan osaamispääoman (kuvio 50) rakentaminen alkoi jo ennen alkua (pre start) 

vaihetta. Johdosta omistajayrittäjällä oli visionaarin ja proaktiivisen strategistin rooli.  

 
Taulukko 73. Mantsinen Oy:n johdon roolikronologia kansainvälistymisessä 
 
 
Inhimillinen pääoma 
- kansainvälistymisprojekti vientimarkkinoiden avaamiseksi / ylinjohto 
- uusi toimitusjohtaja (2001) / ylinjohto 
- myyntipäällikkö rekrytoinnit (2002-2003) (Kalmar, Kesla, Kalmar) / ylinjohto 
- osto ja suunnittelu rekrytoinnit (2002-2003) (Timberjack, Metso, Perlos) / ylinjohto 
- sisäinen koulutus ( rekrytoidun tiedon oppiminen, modifiointioppiminen ) / keskijohto 
Sosiaalinen pääoma 

- Asiakaspääoma 
- Koneurakointi Mantsinen Oy 1974 - ; tytäryhtiöineen 1994 - / ylin johto 
- rekrytoinnin kautta siirtynyt asiakaspääoma / keskijohto 

- Kumppanuuspääoma 
- Hitachi yhteistyösopimus; 2000 – 2002 / ylinjohto 
- Catepillar yhteistyösopimus; 2002 - / ylinjohto 
- agenttiverkosto; 2002 - / ylin-ja keskijohto 
Rakennepääoma 

- Aineeton varallisuus 
- Koneurakointi Mantsinen Oy, modifiointi ja ensimmäiset ulostoimitukset 1997-98 / ylinjohto 
- modifioidut toimitukset, yrityksen muisti / keskijohto 

- Uudistuspääoma 
- 2000 neljä vuotta kestävä tuotekehitysprojekti TEKES tuella / ylinjohto 
- 2002 agenttiverkoston luonti / ylinjohto ja keskijohto 
 

 

Omistajayrittäjä lienee (Jukka Hämäläinen 14.10.2004) ollut 1997-98 tehdyn /teetetyn 

liiketoimintaselvityksen taustalla. Kasvun omistajatekijät ilmenivät mm. omistajayrittä-

jän strategisena ja operatiivisena kyvykkyytenä. Omistajayrittäjä aloitti osaamispääo-

man vahvistamisen myynnin rekrytoinnilla ja jatkoi sitä uuden toimitusjohtajan rekry-

toinnin jälkeen tämän kanssa. 

Ylinjohto rekrytoi ulkoisen sosiaalisen pääoman ja keskijohto loi sosiaalisen verkos-

ton siirtäjänä (kuvio 50). Konepajan asiakaspääomaa vahvistettiin koneurakoinnilla ja 
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tämän tytäryhtiöillä proaktiivisesti (liite 19/perustiedot, organisaatio, preferenssit). Sek-

torien asiakaspääomaa rekrytoitiin (taulukko 73 ja liite 1). Ylinjohto ohjasi tätä toimin-

taa. Kumppanuuspääoman vahvistamisen ylin johto visioi, oli strategisti ja päättäjä. Se 

päätti Hitachin ja Catepillar kumppanuudet ja keskijohto operoi. Ylin ja keskijohto ra-

kensivat yhteistyössä agenttiverkoston. Vahvistuva agenttiverkosto tarjoaa kumppa-

nuuspääomalle asteittain kasvavan oppimisalustan (taulukko 73; kuvio 50). Keskijohto 

sosiaalisen pääoman (kuvio 50) vahvistajana fokusoi agenttiverkoston eriasteistamisen. 

Omistajayrittäjä proaktiivisena strategistina ja visionaarina ohjasi koneurakoinnin luo-

maan proaktiivisesti aineettoman varallisuuden vahvistamisen perustan. Keskijohto loi 

aineetonta varallisuutta muistiin modifioimalla (kuvio 50). Ylinjohto päätti ja delegoi 

TEKES tuotekehityshankkeen uudistuspääoman vahvistamiseksi ja keskijohto toteutti. 

Agenttiverkosto loi (ylin ja keskijohto) perustaa uudistuspääoman vahvistamiselle 

markkinan kolmella sektorilla (taulukko 73). 

 
Kansainvälistymisessä yritys tukeutui eriasteisilla liittoumilla (kuvio 50) palvelustra-

tegiaan. Ensimmäinen strateginen liittouma, Hitachi (taulukko 74), perustui kokonaisuu-

teen. Yritys meni kansainvälisille markkinoille Hitachina. 

”Hitachi Euroopalle ratkaisu oli operatiivinen, Japanin Hitachille se oli ehkä strategi-

nen,” (J. Hämäläinen 14.10.2004). Hitachille tämä oli OEM myyntinä uutta strategiaa. 

Yhteistyö jatkui strategisena huoltoyhteistyönä 2002. Vastaava tehtiin Catepillarin 

kanssa. Sopimus oli taktinen peruskonetoimituksen tasapainottaja.  

 
Taulukko 74. Mantsinen Oy:n liittoumien kronologia  
 

1997    Koneurakointi Mantsinen Oy tytäryhtiöineen 
2000    05.05.2000 yhteistyösopimus Hitachi Construction Machinery Europan kanssa; myynti-,jakelu- 
             ja huolto-organisaation hyödyntäminen 
2002    Catepillar -yhteistyösopimus; peruskone ja komponentit 
2002    Hitachi yhteistyösopimuksen muuttaminen 
2002    oman agenttiverkoston perustaminen 
2002    Finpro yhteistyö agenttiverkoston rakentamisessa 
2003    sopimusvalmistus Timberjack´lle 
 

 

Se oli taktinen Catepillarille, jonka jakeluorganisaatio pääsi uusiin asiakkuuksiin (tau-

lukko 74), samoin Hitachille löytyi uusi potentiaali satamissa. 

Ratkaisut olivat ei-pääomaliittoumia (kuvio 50). Win-win tuki pitkäaikaisten liittoumi-

en syntyä ja toimintaa. Perus- ja ydinosaamisen turvaamiseksi ja kansainvälistymiseksi 

yritys meni Timberjack Oy:n sopimusvalmistajaksi (John Deere) (liite 19/perustiedot, 

organisaatio, preferenssit, liite 21/tapausyritysten osaamisen johtaminen aikajanalla). 
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Tätä ja kahta muuta sopimusta voidaan pitää taktisena liittoumana (liite 12/liittouma-

kumppanuuden tasot; kuvio 50). Ne tukevat toisiaan, eivät kilpaile. Osin ne ovat oppivia 

liittoumia (kuvio 50). 

 

Agenttiverkostossa (taulukko 75) strategisen valinnan teoria johti, ts. mikä tekijä/-t 

sai/-vat verkostojäseniltä eri painon. Keskeinen tavoite oli uudet markkinat (agenttiver-

kosto), täydentävät resurssit (kansainvälisyysosaaminen ja huolto) ja strateginen sopi-

vuus (taulukko 40). Kansainvälisyystiedon vahvistajana Finpro oli osin taktinen osin 

strateginen. Koneurakointi tytäryhtiöineen sopi proaktiivisen strategisen kumppanin 

rooliin ennen alkua (pre start) vaiheessa, ja taktisoperatiiviseksi perustamisen jälkeen 

(kuvio 50). Strateginen verkosto muodostuu tulevaisuudessa  heijastaen born global 

piirteitä. Kotimaan ja ulkomaan kasvu yhdistyivät prosessiksi. 

 
Yritys oli Mantsinen Group Ltd Oy:n web-sivuilla kuten koneurakointi tytäryhtiöineen, 

ilman globaaleja liiketoimintalinkityksiä ja strategista informaatiosysteemiä (kuvio 50). 

”Mantsisella web on kanava optioiden organisointiin rekrytoinnissa, informatiivisuus 

tärkeä”, (J.Hämäläinen 14.10.2004). Intranettia hyödynnettiin suunnitellusti (kuvio 

50). Extranettia ei ollut (taulukko 75). Kansainvälisen agenttiverkoston, toimittajien ja 

kotimaisten kumppanien, yhdistäminen yrityksen reaali- ja informaatioprosesseihin 

puuttui (taulukko 75). Internetin hyödyntäminen oli henkilöriippuvaista keskittyen 

tiedon etsintään.  

  

 Taulukko 75. Internet Mantsinen Oy:n kansainvälistymisessä 
 
 
- alussa ei systemaattista tiedonhankintaa: kilpailijasivut, potentiaalit ostajat, kohdesektorit ( satamat,  
  metsä ja keräys ), ostot 
- Mantsinen Oy:llä on intranet, jaettu lohkoihin henkilöstön suhteen, ts jokainen ei pääse joka paikkaan 
- tuoteinformaation jakamisväline, omat tuotteet 
- käytettyjen koneiden esittely 
- samoilla sivuilla sekä Mantsinen Oy, urakointiyhtiöt ja Mantsinen Group Ltd 
 
www.mantsinen.com 
 

 

Yhteistyöratkaisuja ei tehty internetissä kansallisesti / kansainvälisesti. ”Informaation 

välittäjien käyttö, itse tehty, kuuluu yrityksen kulttuuriin”, (J.Hämälinen 14.10.2004; 

kuvio 50). 

Internetin hyödyntäminen liiketoimintamahdollisuuksien etsinnässä oli alkutekijöissä. 

Markkinasektoreista satamat ja metsä olivat konservatiivisia mutta keruu ei. Internet 
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toiminta sisälsi osa-alueita kommunikoinnissa, markkinaintelligenssissä, markkinointi-

ja myyntipromotiossa muodostaen perustan jatkokehitykselle ja hyödyntämiselle. 

 

Mantsinen Oy:n johdon roolista osaamisen ja tiedon johtamisessa kansainvälisen kas-

vun elinkaarella voidaan käydä seuraava keskustelu ja tehdä seuraavat johtopäätökset. 

Kasvun ennen alkua (pre start) vaihe perustui koneurakoinnin osaamispääomaan (kuvio 

50). Koneurakoinnin metsäteollisuudelta saama luottamus hyödynnettiin satamissa kol-

men ison koneen (liite 19/perustiedot, organisaatio, preferenssit) referenssitoimituksena, 

joka siirtyi Mantsinen Oy:lle. Pajaan kasautunut imitointi, modifiointi, rakentamistieto 

ja osaaminen rekrytoitiin konepajaan, samoin suunnittelutoimiston osaamis- ja tietopää-

oma (kuvio 50). Omistajayrittäjän vahva visio ja usko kansainväliseen kasvuun  ilme-

ni proaktiivisena investointina ja rekrytointina (kuvio 50).  Hitachi -yhteistyön jatko 

tarkistettuna 2002 vahvisti kasvuperustaa. Kasvua vahvisti 2002 jälkeen agenttiverkos-

to ja Catepillar yhteistyö. Mantsinen Oy kehittyi elinkaaren vaiheiden II ja III yhdistel-

mään sijoittuen osin molempiin syntyessään (taulukko 7 ja 8). 

 
Yrityksen perustamisessa ja nopeassa kasvussa omistajayrittäjän rooli oli keskeinen. Jos 

omistajayrittäjä olisi toiminut toimitusjohtajana, ei hallituksen pj:na? Hänellä on kas-

vuhakuisen proaktiivisen yrittäjän asema (taulukko 3). Sitä voidaan pitää/ arvioida tältä 

ja/tai ikäperustalta. Mahdollistiko etäisyys operatiivisesta toiminnasta vahvan kokemuk-

sen hyödyntämisen, kyseenalaistamisen. Avainhenkilöiden korkea koulutustaso ei selitä 

perheyritysten kansainvälistä kasvua. Entä ajattelutapa? Born global -yrittäjät tulkitsevat 

ympäristöään toisin ja luovat uusia strategioita. Ajattelutapa on toimiala neutraali. Kan-

sainvälisenkasvun elinkaaren sisäänpäin vaiheiden, ja niiden osa-alueiden mukaan ot-

taminen ennen alkua (pre start) vaiheen valmisteluun varmisti nopean alun. Valmistelun 

siirto holistisesti keskeisille osa-alueille mahdollisti ulospäin vaiheiden etenemisen (ku-

vio 49). Koneurakointi eliminoi konepajan perustamisen, ja kasvun potentiaaleja esteitä. 

Tämä korosti evolutionaarista näkökulmaa strategisena. Ylimmästä johdosta löytyy stra-

tegisen johtajuuden piirteitä (taulukko 56; kuvio 50). Mikä on organisatorisen etäisyy-

den merkitys?  Kyseenalaistamalla käytäntöjä yritys haki sen muista erottavia yritysspe-

sifejä piirteitä kilpailuedun perustaksi (liite 2/verkostotutkimuksia).  

 

Yritys syntyi suoraan kansainväliseksi. Ennen alkua (pre start) vaiheessa (kuvio 50) 

kansainvälinen osaaminen ja tieto oli nolla paitsi omistajayrittäjän Venäjä-tuntemus. 

Alku vaiheessa koneurakoinnista siirrettiin teknologinen osaamis- ja tietopääoma. Yri-
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tys hankki kokemuksen rekrytoimalla, sekä kansainvälisen toimialan että asiakasmu-

kaisuuden. Hitachi sopimuksen muutos 2002 merkitsi omaa agenttiverkostoa ja kan-

sainvälistymisen vahvistamista. Jokaiselle liiketoiminta-alueelle; satamat, metsäteolli-

suus ja keruu rekrytoitiin kansainvälinen osaaminen (liite 19/perustiedot, organisaatio, 

preferenssit, liite 21/ tapausyritysten osaamisen johtaminen aikajanalla; kuvio 50). 

Markkinatiedon hankinta tuli myyntipäälliköiden tehtäväksi. Agenttiverkostoa tukivat 

Hitachi ja Catepillar maahantuojaverkostot (liite 1/osaamisen johtaminen kansainvälis-

tymisessä). Tiedonkeruuvelvoite tuli agentti-ja palveluverkostoille. Omistajayrittäjän 

vision mukaan rakennettiin vahvoja optioita Venäjän markkinoille vanhojen kotimais-

ten kumppanien kanssa (kuvio 50).  

 
Yrityksen kansainvälistymispolulla (kuviot 49 ja 50) oli vahvoja born global piirteitä 

(taulukko 7) ts. kansainvälisen verkoston proaktiivinen vahvistaminen, nopea kasvu ja 

ydinteknologioiden vahvistaminen sekä kansainvälisesti kokenut johto (kasvu, start ja 

pre-start -tasot). Tätä tuki yhteistyö kansainvälistymispolku; yhteistyö konsernin ja kah-

den avaintoimittajan kanssa. Mallin elinkaarella yritys sijoittuu vaiheiden IV ja V väli-

alueelle (kuvio 49; taulukko 8).  Organisaation vahvistaminen perustui omistajayrittäjän 

visioon kansainvälisestä konepajasta, niin selvästi rekrytoitiin kansainvälisyysosaamista 

ja yrityskulttuuria (kuvio 50), niin selkeästi investoitiin tarvittavat puitteet. Ydinorgani-

saation kulttuuriperusta säilyi operatiivisissa muutoksissa. Kulttuurien samanlaisuus ei 

ollut liittoumien perusehto (kuvio 50). Omistajayrittäjä ajatteli mahdollisuuksia; ”miten 

tämän voi tehdä toisin”. Tässä on vastaavuus born global –kansainvälistymistutkimuk-

seen; kansainvälistymisen nopeus yrityksen alussa ja vientimarkkinoiden määrä. Yhtä-

läisyyttä myös löytyi. Onko yritys tietointensiivinen toimialasta huolimatta kansainvä-

listymisstrategian perusteella.  Vaiheteoreettinen sitoutuminen kansainvälistymiseen 

alkoi ennen alkua (pre start) ts. koneurakoinnin osaamis- ja tietopääoman vahvistami-

sella kotimaa vaiheessa (kuvio 49). Strategisin haaste olivat vahvassa kasvussa rajalliset 

resurssit. Rekrytointiin yhdistettiin organisaation oppiminen (kuvio 50). Rekrytoitujen 

sosiaalisella-, asiakas- ja toimittajapääomalla vahvistettiin epävirallisten lähteiden käyt-

töä (kuvio 50). Myyntijohdon agenttiverkosto informaatiolähteenä vahvistaa tilannetta. 

Kansainvälisyysportfolio (kuvio 50) sisälsi kolme eri liiketoimintoa. Omistajayrittäjän 

ajattelu perustui ehkä aiemmin havaitsemattoman asiakastarpeen tyydyttämiseen ja toi-

mialalle uuteen painopisteeseen (liite 1/osaamisen ja tiedon johtaminen kansainvälisty-

misessä). Olivatko koneurakoinnin Baltian ja Venäjän tytäryhtiöt tiedonhankintaoptioita 

(kuvio 50)? Hitachi sopimus on supistava ajoitusoptio. Se säilyttää luopumisen ja uudel-
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leen aloituksen. Agenttiverkoston ehdokkaat saivat option ilman ratkaisuvaltaa. Pitikö 

yritys option luopua ja aloittaa uudelleen markkinan hyödyntäminen/palveleminen. Or-

ganisaation (liite 19/ perustiedot, organisaatio, preferenssit) vahvistamisfokus korostaa 

korkean arvonlisän rekrytointeja kansainvälisistä yrityksistä (kuvio 50). Hitachin ja 

Catepillarin yrityskulttuurista eroavuus vaati joustoa ( kuvio 8). Kulttuurietäisyyttä 

vältettiin kansainvälisyysosaamisen ja -tiedon rekrytoinnilla (kuvio 50) ja pitemmällä 

tähtäimellä sisäisellä oppimalla. Mitä vaikuttaisi suorittavan tason vahvempi vision 

omaksuminen (liite 16/haastattelut). Koulutustason nousu vaatii kulttuurilta ja arvoilta 

johtamisessa  entistä enemmän. 

 
Kansainvälisen osaamis-ja tietostrategian perusta löytyy teknologiasta. Teknologinen 

osaamis-ja tietopääoma perustuu koneurakoinnin modifiointi- ja uusrakentamisosaami-

sen siirtoon konepajalle (liite 21/tapausyritysten osaamisen johtaminen aikajanalla). Se 

ja asiakastoimitusten modifiointi sisäisellä oppimisella vahvistivat sitä ja vaikuttivat 

organisaation muistin kehittämiseen (kuvio 50). Kasvun ymmärtäminen vaatii sisäisten 

rajojen (liite 2/verkostotutkimuksia) sekä osaamisen ja tiedon polkuriippuvuuden ym-

märtämistä. Kansainvälisyysosaamisen ja -tiedon vahvistamisstrategia noudatti teknolo-

giaosaamisen ja-tiedon linjaa. Osaajien rekrytointi suurista yhtiöistä siirsi kokemuspe-

räistä kansainvälisyystietoa (liite 1/osaamisen ja tiedon johtaminen kansainvälistymi-

sessä). Samoin hankittiin osto- ja suunnitteluosaamista. Osaaminen ja tieto levitettiin 

asteittain organisaatioon (kuvio 50). Oma agenttiverkosto toi uutta kansainvälistä osaa-

mista ja tietoa. Liiketoiminnot edellyttivät globaalin markkinatiedon keruuta ja kilpai-

luedun vahvistamista teknologian modifiointiosaamisella (kuvio 50). Intranet mahdol-

listaa eritasoisen organisaation oppimisen (kuvio 50). Se johtaa kumuloituvaan oppimi-

seen ja heikentää rajapintojen ylitystä osin poistaa sen. Koneurakoinnin tiedonhankin-

nan (liite 19/perustiedot, organisaatio, preferenssit) hyödyntäminen Venäjällä edellyttää 

markkinoinnilta muutosagenttitoimintaa (kuvio 50). Oman agenttiverkoston vahvista-

minen, emo-ja tytäryhtiöiden hyödyntäminen sekä kotimainen suuryhtiöverkosto vai-

kuttivat  kansainvälisen informaation hankintaan (liite 1/osaamisen ja tiedon johtaminen 

kansainvälistymisessä). Yhteistyö kansainvälistymispolulta born again global -polulle 

siirtyminen kuvaa yrityksen etenemistä, tosin ei puhtaana ratkaisuna (taulukko 7). 

Omistajayrittäjä ja markkinointisuunnitelman laatija selvittivät teknologisen lisäosaami-

sen ja-tiedon tason ja määrän ennen alkua (pre start) vaiheessa (Jukka Hämäläinen 14. 

10.2004; kuvio 50). Vienti-informaatiossa käytettiin koneurakoinnin puutavaran lajitte-

lukenttäosaamista. Vienti-informaatio asiakkaiden ongelmanratkaisuun käsitteellisellä ja 
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symbolisella vahvistuksella oli enemmän mitä nämä etsivät (liite 1/osaamisen ja tiedon 

johtaminen kansainvälistymisessä). Toimintamallin laajentaminen satamaan ja keruu-

seen vahvistaa yritystä. 

Tulevan organisaation strateginen fokus uudistettiin agenttiverkostolle (liite 1/osaami-

sen ja tiedon johtaminen kansainvälistymisessä). Osaamis-ja tietostrategian tutkimi-

nen ja käyttö eivät ole poissulkevia teknologiassa kansainvälisyyden kehittämisessä. 

Ulkopuolinen tieto yhdistettiin, (liite 19/perustiedot, organisaatio, preferenssit), sisäi-

seen Mantsinen filosofiaan mm. asiakasdialogissa, samoin ohjausjärjestelmissä (Ari 

Hakkarainen 2.10.2004). Tulevaisuuden turvaaminen edellytti joskus ulkopuolisen stra-

tegisen kumppanin sisäistämistä. Aggressiivinen osaamis-ja tietostrategia (kuvio 50) 

perustui kilpailijoiden ratkaisujen kyseenalaistamiseen. Ilman Hitachi-ja Catepillar so-

pimuksia tieto- ja osaamisaukon sulkeminen olisi vaatinut suurempaa absorption  ja 

dynaamisuuden vahvistamista  tietotoimintojen tuella. Absorptiota vahvistettiin rekry-

toidun levittämisellä organisaatioon, sen imitoimisella ja modifioidun käytöllä sisäisessä 

oppimisessa ts. realisoidussa absorptiossa (kuvio 26; kuvio 50). Oma huolto vaatii po-

tentiaalin absorption laajempaa käyttöä. Se merkitsee rekrytointia ja liittoumia, mutta 

mahdollistaa kansainvälistymisen merkittävästi hitaampana. Kansainvälistyminen vah-

visti tietoperustaa ja absorptiota innovaatioiden  tukiessa sisäistä oppimista (kuvio 50). 

Mantsinen Oy:n oppimisessa yhdistyivät ulkoinen (Hitachi, Catepillar, asiakkaat) ja 

sisäinen oppiminen ja molemmissa sekä vähittäinen että radikaali oppiminen (kuvio 50), 

joiden keskeisen aseman loivat rekrytoinnit. Liiketoiminnot mahdollistavat globaalin 

toiminnan. Missä määrin yritys asettuu kansainväliseksi tai globaaliksi inhimillisten 

resurssien proaktiivinen johtaminen korostuu (liite 1/osaamisen ja tiedon johtaminen 

kansainvälistymisessä) osafunktioittain (taulukko 27). 

 
Osaamisen johtamisessa tiedon ja osaamisen siirtäminen koneurakoinnin pajasta ja 

myyntiosaamisen rekrytointi suurista yrityksistä onnistuivat (kuvio 50). Suurin epäon-

nistuminen oli muutettu Hitachi sopimus, tuotespesifiasiantuntemus sivuutettiin. Yritys 

irtautui perinteisestä ajattelumallista luodessaan ”..voidaanko tämä tehdä toisin ..” 

(V.Mantsinen 01.10.2004), yrittäjän ajattelua (taulukko 3). Organisaation absorptiota 

vahvistettiin sisäisellä oppimisella (kuvio 50). Tarvittiin erityyppistä spesifiä informaa-

tiota spesifien markkinoiden mukaan ohjaamaan liittoutumista, rekrytointeja ja oppimis-

ta (liite 21/tapausyritysten osaamisen johtaminen aikajanalla). Koneurakoinnin Baltian 

tytäryhtiöitä hyödynnettiin markkinatiedon ja osaamisen vahvistamisessa ja samaa ta-

voitellaan Venäjällä. Nämä eliminoivat ja hyödyntävät kulttuuritekijöiden vaikutuksia. 
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Konepajan kasvu ei voi perustua vain visioon. Kansainvälistymisen tieto- ja osaamis-

pääoman hankintaan pitää liittää oppiminen. Personointistrategian (kuvio 50) tueksi on 

luotava organisaation informaatiojärjestelmä (kuvio 50). Tietojohtamisen hanketyypeis-

tä painotetaan strategisia t&k-liittoumia. Tiedon ja osaamisen vuorovaikutus ja oppimi-

nen johti suunnittelutoimiston sisäistämiseen (kuvio 50). Hyödynnettiinkö Tekes tuote-

kehitysohjelmaa samoin ja fokusoitiinko sisäistäminen. Kasvun avaintekijöistä infor-

maation, suunnittelun ja valvonnan organisointi onnistui luoden kansainvälisen kasvun 

perustaa. Strategisen tiedon erottelua ja vahvistamista pitää kehittää. Organisaation in-

himillisten resurssien osafunktioiden vahvistaminen korostuu (taulukko 27,HRM). Sitä 

tukien yrityksen sisäinen henki mahdollistaa (kuvio 50) klaaniutumisen ja vision hyö-

dyntämisen. Oppimismahdollisuuksien ja -tahdon vahvistaminen on keskeistä yrityksen 

koon takia. Osaamisen vahvistaminen vaatii myös yksilöiden tahdon, ja jatkuvan proak-

tiivisen tieto- ja osaamistarpeen tunnistamisen. Onnistuneet rekrytoinnit loivat kilpai-

luedun vahvistamiselle kyvykkyyksiä (kuvio 50). Kansainvälistymisessä tuotepiirteillä 

oli merkittävä rooli. Aluksi tuotetekijät olivat hallitsevia. Satama ja keruu liiketoimin-

noilla sitoutuminen kohdemarkkinoihin mm. Venäjä vahvistui. Tuote- ja kohdemarkki-

natekijöiden yhteisvaikutus hyödynnettiin aiemmista tutkimuksista poiketen. Yrityksen 

tilanne mahdollistaa modifioidun KM-järjestelmän. Modifioinnissa keskeistä on inhi-

millisten resurssien johtaminen sekä osafunktioiden vahvistaminen (taulukko 27,HRM). 

Modifiointia edeltää perusteellinen oppiminen. 

 
Ylimmän johdon asema ja rooli oli selkeä. Omistajayrittäjä hallituksen pj:na vei voi-

makkaaseen omistajaohjaukseen. Taustalla oli omistaminen, usko omaan visioon, ja 

teknologian ymmärrys. Kansainvälistymisen ohjaajat ovat sisäisiä tai ulkoisia voimia tai 

molempia. Ohjaava voima oli omistajayrittäjä (kuvio 50), joka suodatti sisäiset ja ulkoi-

set vaikutukset. Matalaan organisaatioon (liite 19/perustiedot, organisaatio, preferens-

sit) rekrytoitiin vahvoja osaajia. Osa rakensi laajennetun organisaation (myynti; kuvio 

50) vahvalla kombinointiosaamisella. Hajautettu keskijohto levitti rekrytoidun tiedon ja 

modifiointiosaamisen organisaatioon. Asiakaspääomasta osan muodosti omistajapää-

oma, ja osan rekrytoitu ulkopuolinen liiketoimintaosaaminen ja asiakaspääoma. Kump-

panuuspääoma syntyi ylimmän johdon proaktiivisella ohjauksella, osan yhdistyessä 

sosiaaliseen pääomaan. Ylin johto mahdollisti aineettoman pääoman keskijohdon vas-

tatessa imitoinnista ja modifioinnista sekä muistin vahvistamisesta (kuvio 50). Uudis-

tuspääoman proaktiivisen vahvistamisen varmisti ylin johto keskijohdon toteuttaessa 

samoin agenttiverkoston uudistuspääomassa.  
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Kansainvälisyysmyönteinen ylin johto tuki kasvua ja suoraa kansainvälistymistä. Kan-

sainvälinen urakoinnin ja koneiden myynti erosivat, innovatiivisuus ei kansainvälisty-

misessä ollut optimissa. Metsäteollisuuden inhimillisen ja sosiaalisen pääoman vahvis-

tamisessa (kuvio 50) ylin johto avasi ovet  ja tuki keskijohtoa. Tukiko koneurakoinnin 

tuotannon ja ulkopuolisen suunnittelutoimiston tiedon ja osaamisen siirto enemmän? 

Aineetonta varallisuutta ja uudistuspääomaa rekrytoitiin kansainvälisistä yrityksistä. 

Omistajayrittäjän sosiaalista pääomaa ei pidä aliarvioida. Metsäteollisuudessa löytyi 

synergiaa mutta satama- ja keruuliiketoiminnassa se rekrytoitiin. Satamissa seurattiin 

metsäteollisuuden asiakas- ja uudistuspääoman rekrytointia. Oppimisen edistäjänä kes-

kijohto otti/sai rakentajan roolin (taulukko 34) uuden toimitusjohtajan aikana. Omista-

jayrittäjä ennakoi vaihdoksen. Voidaanko ylimpään ja osin keskijohtoon yhdistää trans-

national johdon (kuvio 18) ja johtajuuden piirteitä (kuvio 50). Näiden vahvuus ja 

merkittävyys jää arvioitavaksi. Ylimmän johdon rooli strategisen osaamis- ja tietover-

koston vahvistamisessa muuttuu tehdään itse/hankitaan liittoumalla (taulukko 3) pois-

luettuna strateginen taso ja taloudelliset liittoumat. Ylin ja keskijohto sekoittuivat orga-

nisaation (liite 19/perustiedot,  organisaatio, preferenssit) mataluuden seurauksena 

(kuvio 50). Ylin johto teki keskijohdon rooleja, jolloin voitiin havaita CVF mallin osa-

alueita. Itsenäinen kasvu edellyttää eriytymistä tältä osin. 

 
Hitachi -sopimus oli ensimmäinen kansainvälistymisliittouma (kuvio 50) ennen alkua 

(pre start) jälkeen, strateginen, joka muuttui taktiseksi. Catepillar sopimus oli strategi-

nen tasapainottaja. Molemmille yritys oli enemmän kuin operatiivinen kumppanuus. 

Catepillar pääsi uusiin asiakkuuksiin ja Hitachille uusia mahdollisuuksia satamissa. 

Agenttiverkostossa ei ollut eriasteisia liittoumia (kuvio 50). Asteikkoa operatiivinen/ 

taktinen/ strateginen ei voi soveltaa vielä. Hankkiakseen turvallisuutta, ja organisoidak-

seen option/-oita, yritys liittoutui metsäklusterin Timberjack´n (John Deere), Roclan ja 

Metson kanssa (liite 19/perustiedot, organisaatio, preferenssit; liite 22/tapausyritysten 

osaamisen johtaminen aikajanalla). Yhteistyö kansainvälistymispolun sosiaalisten ver-

kostojen luonti ja käyttö sekä proaktiivinen kansainvälisen verkoston (konserni ja ul-

koinen verkosto) organisointi born global polku yhdistäen  erotetaan liittoumien organi-

soinnista. Finpro edustaa julkista KIBS:ä strategisen tiedon hankinnassa (kuvio 50). 

Mantsinen Oy ei organisoinut strategista yritysverkostoa yrittäjähenkisen ”tehdään 

itse” asenteen takia (V. Mantsinen 01.10.2004; J. Hämäläinen 14.10. 2004). Venäjä-op-

tioiden realisoiminen johtaa siihen. Baltiassa hyödynnettiin koneurakoinnin tytäryhtiöitä 

(liite 21/tapausyritysten osaamisen johtaminen aikajanalla). Kasvu perustui yrityksen 
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kehittämään teknologiaan, Mantsisen filosofiaan sekä Hitachin ja Catepillarin perusko-

neen imagoon Mantsinen logosta huolimatta. Vahvat suhteet luovat ns ohjaavia voimia 

kuten Mantsinen Oy ja Hitachi kansainvälistymisen alussa (liite 2/verkostotutkimuksia). 

Suhde perustui positiivisten tulosten tuottamiseen molemmille. Pystyikö Mantsinen Oy 

siirtämään tämän muihin kumppanuuksiin? Teknologiaosaamiseen liitettiin myös ko-

neurakoinnin toimintalayout satamissa ja keruussa. Yrityksen mahdollisuus on kyseen-

alaistamisessa ja ongelmanratkaisujärjestelmän myynnissä. 

 
Teknologia kehitettiin kotimaassa operatiivisilla kumppanuuksilla (Ari Hakkarainen 04. 

11.2004, Jukka Hämäläinen 14. 10.2004). Hitachi  muutoksessa kumppanit tunnustivat 

merkittävyytensä, joka vauhditti agenttiverkoston organisoinnin (liite 2/verkostotutki-

muksia). Teknologiset ja agenttiverkoston myyntikyvykkyydet yhdistettiin ilmaisemaan 

yhdistymisen astetta. Kansainvälistymisen tiedonhankintaliittoumia korvattiin syste-

maattisella rekrytoinnilla, agenttiverkostolla ja  vahvalla sisäisellä oppimisella (kuvio 

50). Pääomasopimuksia harkitaan kasvun vahvistuessa  ei-pääomasopimusten suurem-

masta joustavuudesta huolimatta (kuvio 50). Mitä tarjoaa koneurakoinnin tytäryhtiö- 

ja terminaaliverkoston vahvistuminen (liite 2/verkostotutkimuksia). Mantsinen Oy:n 

verkosto muotoutuu strategiseksi verkostoksi kohdistuen agenttiverkoston eriasteistumi-

seen ja Venäjän markkinoihin, teknologian kehittämiseen ja moniulotteisiin arvoverk-

koihin (taulukko 43). Informaatio- ja sosiaaliset verkostot tulevat kriittisemmiksi. Ko-

konaisuutena yritys loi proaktiivista verkostoasemaa päämääriensä toteuttamiseksi 

(taulukko 44; kuvio 50). 

 
Internetissä yritys sijoittui Mantsinen Group Ltd Oy:n www-sivuille. Intranet ja sen 

yhdistäminen oikeuksin jaettuun muistiin tarjoaa perustan myös laajemmille ratkaisuil-

le. 

Internet strategiaa ei ole. Toiminta perustuu yksilöiden ratkaisuihin. Sivujen tuoteinfor-

maatio on sopiva; kilpailijat eivät saa ylimääräistä tietoa. Liiketoimintojen konservatii-

visuudesta huolimatta internet informaatiosysteeminä on mahdollisuus. Se on sidotta-

va liiketoimintastrategiaan sekä tieto- ja osaamisstrategiaan. 

Liiketoiminnot ovat globaaleja. Miten markkinat suhtautuvat muuttuvaan internetin 

käyttöön. Markkinoiden psykologiset esteet? Keruun asiakasryhmän hahmotus? (liite 

3/verkostotutkimuksia)? Intranet tukee organisaation oppimista ja tiedon absorptiota 

muistin yhteydessä (kuvio 50). Extranet on hyvin haastava. Myyntiagenttiverkoston 

johtamiseen internet on mahdollisuus. Monikeskusyritys  liiketoiminnoissa, alueilla tai 

yhdistelminä on myös mahdollinen. Internet tulevaisuus luodaan Mantsinen Group Ltd 
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tasolla. Kansainvälinen toiminta käsitteellistyy tietoperusteisemmaksi (liite 2/verkosto-

tutkimuksia).  

Ulkoisia välittäjiä (kuvio 50) liiketoiminto- ja/tai aluekohtaisesti ei hyödynnetty  yrityk-

sen perusfilosofian takia. Syntyvätkö tulevaisuudessa liiketoimintojen fokusoidut glo-

baalit valmistajien, suunnittelijoiden ja käyttäjien portaalit (kuvio 50) kuten laiva- ja 

junasektoreilla ja jos, mitä ne tarjoavat Mantsinen Oy:lle? Asemointi sivuille tarjoaa 

roolin ja asemoinnin vahvistamismahdollisuuksia (liite 2/verkostotutkimuksia). 

 
Yhteenvetona tapaus Mantsinen Oy:n kansainvälisen kasvun elinkaaresta voidaan 

todeta yrityksen syntyneen Koneurakointi Mantsinen Oy:n (taulukko 76) pajan osaamis-

ja tietopääomasta (modifiointi), johon sisäistettiin pienen suunnittelutoimiston osaamis-

ja tietopääoma (Liperin Ylämyllyltä) suoraan kansainväliseksi (kuvio 50). 

  

Taulukko 76. Yhteenveto Mantsinen Oy kansainvälistyminen 
 
OSA-ALUE PERUSTE/MOTIIVI FOKUS TILA 
kasvu omistajayrittäjän visio 

koneurakoinnin perintö 
kansainvälistyminen materiaalin-
käsittelyssä valituilla kolmella 
liiketoiminta-alueella 

onnistunut 
kahdella, 
kolmas 
tulossa 

kansainvälistyminen kotimaisten isojen asiakkai-
den seuraaminen 
koneurakoinnin eteneminen 

suora kansainvälistyminen:  
- Hitachi ja Catepillar liittoumat 
- oma agenttiverkosto 
- Venäjä optiot 

onnistunut 
 

tieto-ja osaamisstra-
tegia/ 
osaamisen johtami-
nen 

proaktiivinen (Koneurakoin-
ti Mantsinen Oy teki tausta-
työn) 
proaktiivinen (rekrytoinnit, 
liittoumat ) 

suora kansainvälistyminen 
optio Venäjä 

etenee 
rajalliset 
resurssit 

organisaation oppi-
minen 

organisaation toistuva tieto-
ja osaamisanalyysi 

liiketoimintokohtainen tieto-ja 
osaamispääoman vahvistaminen; 
yksilö/ryhmä 

toimii 

johdon rooli ylinjohto: visionaari, strate-
gisti 
keskijohto: toteutus, organi-
soija 

ylinjohto: johtajuus kansainvälis-
tymisessä 
keskijohto: management 

toimii 

liittoumat ja verkos-
tot 

liiketoiminnot: metsäteolli-
suus, satama ja keruu; 
koneurakoinnin kotimaiset 
kumppanit 

kotimaiset kumppanit ulkomailla 
agenttiverkosto 
Venäjän optioverkosto 

vahvistuvat 
asteittain 

internet selkiintymätön informatiivisuus kesken 

 

Äijö ym (2005) kansainvälistymismallin born global ja born again global sijasta on si-

sällöllisesti parempi puhua born international. Mallissa yritys sijoittui iästään huolimatta 

vaiheeseen I omaten vaiheen V piirteitä erityisesti omistajan ja yrityksen eron. Kasvun 

avaintekijöiden vahvistaminen omistuksen laajentamisella osoitti resurssien rajallisuu-

den. Suora kansainvälistyminen perustui vahvasti erilaisiin liittoumiin. Agenttiverkosto 
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fokusoitui myyntiin, Hitachi ja Catepillar teknologiaan sekä kotimaiset etabloitumiseen 

ulkomaille sisältäen Venäjän terminaaliverkostoinvestointioption (taulukko 76). Rekry-

toidun (liite 20/yhteenveto tapausyrityksistä) osaamisen ja tiedon siirtäminen organi-

saatioon toteutui asteittain ja osaamis- ja tietoaukkojen kattaminen jatkuvana (liite 21/ 

tapausyritysten osaamisen johtaminen aikajanalla). Ylin johto organisoi kansainvälisen 

kasvun vaatiman osaamis- ja tietopääoman vahvistamisen vision ja strategian mukaises-

ti. 

Seuraavassa kappaleessa esitetään yhteenveto johdon roolista osaamisen ja tiedon joh-

tamisessa pk-yrityksen kansainvälisen kasvun elinkaarella tutkimuksen yritystapaus-

analyysien perusteella.  

 
 

5.4.  Yhteenvetokeskustelu tutkimuksen yritystapauksista 

 
Kasvuun liittyen yritykset ovat eri toimialojen perheyrityksiä (liitteet 17, 18, 19; ta-

pausyritysten perustiedot, organisaatio, preferenssit). Kahden kasvu oli sisäänrakennet-

tu. Omistajan mukaan Joptek Oy ajautui kasvuun, todellisuudessa tuotekehitys ohjasi, 

eli omistajayrittäjän tausta ennen pre start vaihetta. Havukainen eteni puusepänteolli-

suuden kapeaan fokukseen. Veli Mantsinen aloitti koneurakoinnilla laajentaen konepa-

jateollisuuteen. Jorma Pulkkinen muutti suunnittelutoimiston komposiittirakenteiden 

tuotantoyritykseksi. Mantsinen ja Pulkkinen näkivät uuden mahdollisuuden; milloin, 

sitä kukaan ei pysty sanomaan – kenties eivät hekään. 

Kaksi perusti kasvun ja kansainvälistymisen tuotekehitykseen, Joptek Oy komposiittira-

kenteisiin, Mantsinen Oy edeltäjänsä koneurakoinnin tieto- ja osaamispäomaan (liite 20/ 

yhteenveto tapausyrityksistä). Havukainen Oy osallistui IKEAn tuotekehitykseen sen 

tiukassa ohjauksessa (taulukko 77; liite 20/yhteenveto tapausyrityksistä). Kasvun perus-

tan kapeus/leveys erotti ne. Havukainen Oy perusti kasvun yhteen asiakkaaseen, Joptek 

Oy kahteen ja kahteen liiketoimintaan (liite 20/yhteenveto tapausyrityksistä), Mantsinen 

Oy:n vei useaan maahan ja aluksi kahdella, myöhemmin kolmella liiketoiminnolla (tau-

lukko 77). Kaksi tapausta sijoittui kansainvälisen kasvun elinkaarella, vaiheille III ja IV 

(taulukko 8) Mantsinen Oy:n noustessa vaiheiden IV ja V yhdistelmään omistus-ja 

osaamistaustansa vahvuuden ansiosta. Kasvuun liittyi sisäänpäin kotimaa vaihe epäsuo-

rana, Havukainen Oy ja Joptek Oy, tai suorana kansainvälistymisenä Mantsinen Oy:n 

sisäänpäin vaihe kokonaan ja muilla osin (kuvio 49). Kasvutekijöistä (taulukko 10) yrit-

täjätekijät ilmenivät Havukainen Oy:n ja Joptek Oy:n omistajayrittäjän sitoutumisena. 

Organisaation vahvistamista rajoitti rekrytointi. 
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Taulukko 77. Tapausyritysten erot kasvupiirteissä 
 
FOKUS HAVUKAINEN OY JOPTEK OY MANTSINEN OY 
kasvu sisään rakennettu ohjautui, taustalla tuote-

kehitys 
sisään rakennettu,  
visio 

toimiala puusepänteollisuus ensin suunnittelutoimisto; 
konepaja 

koneurakointi; 
konepaja 

tuotteet kalusteet – massiivimän-
typöydät 

komposiittikomponentit 
juniin, laivoihin, rakenta-
miseen, pientoimitukset 

materiaalinkäsittelykoneet 
kolmelle liiketoiminnolle; 
satamat, metsäteollisuus, 
keruu 

tuotekehitys IKEAn ohjaama oma tuotekehitys oma tuotekehitys 
asiakaspohja yksi asiakas 95 % 2 asiakasta 85 -90 % asiakkaat 8 maassa 

 

Mantsinen Oy:n omistajayrittäjän strateginen johtajuus oli vahva. Resurssien allokointi 

kansainvälistymisessä ja organisaation vahvistamisessa (liite 19/perustiedot, organisaa-

tio, preferenssit, liite 20/yhteenveto tapausyrityksistä) onnistui. Sen integroitu tietojär-

jestelmä oli pisimmällä kolmesta. Se vahvisti proaktiivisen osaamis- ja tietopääoman 

muita tehokkaammin (liite 20/yhteenveto tapausyrityksistä). Malliin (kuviot 49, 50) 

sisällytetään jo ennen alkua (pre start) vaiheen toteutunut kasvu ja kansainvälistymiseen 

fokusoitu osaamis- ja tietopääoman vahvistaminen.  

 
Kaksi kansainvälistyi epäsuoralla viennillä. Havukainen Oy kansainvälistyi epäsuoraan 

IKEA:n ohjauksessa (liite 21/tapausyritysten osaamisen johtaminen aikajanalla). 1990-

luvun puolivälissä toteutui  suoran viennin pyrkimys 1980-luvulta. Joptek Oy kansain-

välistyi kahden kotimaisen asiakkaan kansainvälisillä toimituksilla. Tätä ei hyödynnetty 

suorassa viennissä. Mantsinen Oy perustettiin omistajayrittäjän strategialla kansainväli-

seksi hyödyntäen proaktiivisesti koneurakointia ja kumppanuuksia (liite 21/tapausyri-

tysten osaamisen johtaminen aikajanalla). Havukainen Oy:n epäsuora kansainvälistymi-

nen perustui tuotantokykyyn ja -kapasiteettiin, ulkoa lähtöisin olevaan sisäiseen impuls-

siin (taulukko 78; IKEA:n ostoyksikkö Espoossa). Operointistrategia fokusoi epäsuoran 

viennin logistisella keskityksellä varmistamaan kotimaassa toimivan ulkomaisen ostajan 

jakelu (taulukko 78).  

Epäsuora kansainvälistyminen sai sisäänpäin toiminnoissa impulssit (taulukko 78) epä-

suoraan ulkoa mm. teknologiahankinnoissa. IKEA sivuutti yrityksen oman suoran kan-

sainvälistymisen. Suora kansainvälistyminen perustui epäsuoran viennin sisäiseen im-

pulssiin fokusoituen IKEA modifikaatiot markkinoille tuoviin maahantuojiin. 

Sisäänpäin kansainvälistymisen impulssi verkoston ulkomaiseen osaan tuli sisäisenä 

impulssina ulkoa ts. IKEAlta. 
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Taulukko 78. Kansainvälistymisimpulssin synty ja vaikutus 
 
YRITYS SUORA KANSAIN-

VÄLISTYMINEN 
IMPULSSIN LÄHDE 

MUUTOS 
TUOTTEESSA 

OPEROINTIMUUTOS  MARKKINA-
MUUTOS 

Havukainen 
Oy 

sisältä (Habitare-89) 
sisältä epäsuoran ase-
masta 

oma mallisto 
oma mallisto 

ei toteutunut 
suora vienti 

ei toteutunut 
uusi markkina 

Joptek Oy 
 

ulkoa sisään (teknologia 
ja materia),sisältä ulos-
päin 
(Ferroviario, Miami  
ym) 

keveys, edulli-
suus 
ei 

välillinen tuonti 
suora vienti 

ei muutosta 
uusi markkina 

Mantsinen 
Oy 

ulkoa sisäänpäin (Hi-
tachi ) ja sisältä ulos 
(agent-
tiverkosto),koneurakoin- 
ti välittäjä.sisältä ulos-
päin: satama ja keruu  

toimintafilosofia 
lisäpalvelutuote 
 
kokonaisratkaisu 

suora tuonti 
oma verkosto 
kumppanuus 
suora kokonais-
toimitus 

laajentuminen 
heterogenisoitu-
minen 
optioiden raken-
taminen 
laajeneminen 

YRITYS EPÄSUORA KAN-
SAINVÄLISTYMI-
NEN IMPULSSIN 
LÄHDE 

MUUTOS 
TUOTTEESSA 

OPEROINTIMUUTOS MARKKINA-
MUUTOS 

Havukainen 
Oy 

ulkoa (IKEA) sisäisen  
(ostoyksikkö) kautta 

IKEA mallisto logistinen keskitys yksi markkina, 
IKEA 

Joptek Oy 
 

sisältä ulos epäsuoraan 
(kansainvälinen tarjous-
kilpailu: Pendolino ja 
risteilijät) 

ei muutosta, 
räätälöinti 
aina 

kumppanuus Piik- 
kiön kanssa 

USA:n markkinat 

Mantsinen 
Oy 

metsäteollisuuden pää-
miehet 
sisältä ja ulkoa 

materiaalikenttä, 
modifiointi 

kumppanuus laajentuminen 

 

Joptek Oy:n epäsuora vienti alkoi tuotekehitysstrategiaan fokusoidusta sisäisestä im-

pulssista rautatie- ja risteilijäliiketoiminnoissa. Suoran kansainvälistymisen impulssi tuli 

rautatieliiketoiminnossa ulkoa lopputuotteessa, materiaalissa ja teknologiassa (taulukko 

78). Mantsinen Oy:n kansainvälistymisstrategian impulssit tulivat koneurakoinnilta ja 

sen tytäryhtiöiltä ja myöhemmin ulkoa markkinoilta, Venäjä optioiden organisoimisek-

si. 

Strategia muuttui verkoston vahvistamiseksi (taulukko 78).  Kaksi vahvisti tuotetta 

palvelukonseptilla. Mantsinen Oy toteutti suoran viennin strategiat ja tarjosi kolmen 

liiketoiminnon palvelukonseptin suoraan vientiin. Kahdella muulla tuote- ja operointi-

strategiat eivät muuttaneet suoran viennin markkinastrategiaa. Havukainen Oy sitoutui 

epäsuoran viennin yhteen ostajaan. Joptek Oy loi kumppanuuden Piikkiön tehtaan kans-

sa (taulukko 78 ja liite 21/tapausyritysten osaamisen johtaminen aikajanalla). Kansain-

välistymispäätökseen vaikuttivat kohdemaa-, kotimaa- ja tapaustekijät. Se oli vuorovai-

kutuksessa tuote-, operointi- ja markkinavaihtoehdoilla tapauksen kansainvälistymis-

kaavan  kanssa. Impulssien perustana oli johto ja organisaatio. Niiden osaamis- ja  

tietopääoma pidettiin sivussa.  
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Taulukko 79. Kansainvälinen osaamispääoma; organisaation vahvistaminen 
 
FOKUS HAVUKAINEN OY JOPTEK OY  MANTSINEN OY 
kansainvälinen osaami-
nen viennin alkaessa 

nolla nolla nolla 

kansainvälisen osaami-
sen rekrytointi, suora 
vienti 

epäonnistui epäonnistui onnistui 

strateginen toimittaja-
verkosto 

kyllä ei kyllä 

tuotantoteknologian taso kansainvälinen ei kansainvälinen ko-
konaisuutena 

kansainvälinen 

organisaation vahvista-
minen 

omistajayrittäjän organi-
saatio: 
- strateginensuunnittelu 
- operatiivinen toiminta 

vahvistaminen ei on-
nistunut: 
- osaaminen ei riitä 
- suuri vaihtuvuus 

strategian mukaisesti: 
- ulkoa rekrytointia 
painotettiin 
- sisäinen oppiminen 
 

delegointi vaikea ratkaisu halukkuutta kuulutet-
tiin, 
- ei riittävää tasoa 

delegointi helpompaa, 
omistajayrittäjä hall.pj 

optiot oli, hyödynsi oli, hyödyntäminen 
edessä 

oli, hyödynsi, organi-
soi tulevia 

 

Organisaation kyky luoda uudisteita koneurakoinnin, konepajan tai Joptek Oy:n tapaan 

vahvisti impulssitarjontaa. Mahdollisuudet löytyivät vahvistuvassa kyvyssä havaita, löy-

tää ja luoda uudisteita tarjonta- ja kysyntämarkkinoilta. 

Mantsinen Oy rekrytoi kansainvälistymisosaamista ja -tietoa (liite 1/osaamisen johta-

minen kansainvälistymisessä) kansainvälisistä yrityksistä (liite 2/verkostotutkimuksia; 

liite 21/tapausyritysten osaamisen johtaminen aikajanalla). Osaamista ja tietoa levitettiin 

sisäisellä oppimisella. Joptek Oy epäonnistui laadullisesti rekrytoinneissa paitsi yhdes-

sä, jota se ei pystynyt pitämään (liite 21/tapausyritysten osaamisen johtaminen aikaja-

nalla). Havukainen Oy keskittyi epäsuoraan vientiin ja ainoa rekrytointi suoraan vientiin 

epäonnistui (taulukko 79, liite 21/ tapausyritysten osaamisen johtaminen aikajanalla). 

Organisaation vahvistaminen kansainvälistymisessä onnistui yhdessä tapauksessa. Ha-

vukainen Oy oli (taulukko 79)  omistajayrittäjä organisaatio vahvistamisessa, strategi-

sessa suunnittelussa ja operatiivisessa toiminnassa (taulukko 3). Joptek Oy:n organisaa-

tion osaamista vahvistettiin  riittämättömästi suurella vaihtuvuudella. Mantsinen Oy:n 

organisaatio vahvistettiin omistajayrittäjän strategian mukaisesti  rekrytoinnilla ja sisäi-

sellä oppimisella. Arvo Havukainen (09.06.2004) myönsi delegoinnin vaikeuden. Jop-

tek Oy:n omistajayrittäjä ilmaisi delegointivalmiuden mutta keskijohto ja rekrytoidut 

eivät olleet tarvittavalla tasolla. Mantsinen Oy:n omistajayrittäjälle delegointi oli hel-

pompaa hallituksessa toimien (taulukko 79). 
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Kansainvälistymisoptioiden organisointi vaihteli funktioittain ja vaiheittain. Havukai-

nen Oy:n ajoitus-, tuote-  ja kasvuoptiot sekä rekrytoinnin ja tuotekehityksen kansainvä-

liset optiot voidaan havaita. Samoin havaitaan Joptek Oy:n tuotantotila ja Venäjä optiot 

ja Mantsinen Oy:n koneurakoinnilta organisoimat osaamis- ja tietopääoma- sekä tuotan-

totila- ja Venäjä optiot (taulukko 16). Mantsinen Oy ja Havukainen Oy käyttivät optioi-

ta myös liiketoiminnassa. Havukainen Oy:lla ja Joptek Oy:llä oli rekrytointi- ja dele-

gointiongelma eri syistä (taulukko 79). Johdon kansainvälisyysosaamisen ja -tiedon 

sekä organisaation avainosaamisen ja-tiedon rekrytointi ratkaisi kansainvälisen kasvun 

(liite 21/tapausyritysten osaamisen johtaminen aikajanalla). Yritys- ja yrittäjätekijät piti 

muuttaa kansainvälisen kasvun avaintekijöiksi. 

Kaksi tapausta sijoittuu kansainvälistymispolkutarkastelussa (taulukot 7 ja 8) yhdistel-

mään orgaaninen- ja yhteistyöpolku suoran viennin ennen alkua (pre-start) vaiheessa. 

Orgaanisen polun kasvu epäsuoran viennin vaiheeseen on toinen, toinen alussa yhteis-

työpolun tasolla. Kolmannella on born global polun vahvoja piirteitä teknologian kehit-

tämisestä ja kansainvälisesti kokeneesta johdosta kansainvälisen verkoston proaktiivi-

seen vahvistamiseen. Sillä on kansainvälisillä markkinoilla saman ryhmän yrityksiä 

potentiaaleina kumppaneina ulospäin toiminnoissa (kuvio 49). Tapaukset sijoittuvat 

kansainvälistymisessä sisäänpäin päävaiheen ohella ulospäin prosessiin (taulukko 79). 

Mantsinen Oy vahvisti kansainvälistä verkostoa kasvu ja kypsyys tason yhdistelmässä 

(taulukot 7 ja 8). Muista toisen asema voi stabilisoitua epäsuoraan kansainvälistymiseen 

ja toinen kohtaa kotimarkkinoiden kasvun ja suoran viennin laskun. Molemmat luovat 

uusia kansainvälistymisasemia. Mantsinen Oy voidaan nähdä Born International yrityk-

senä; nopea omaan tuotefilosofiaan ja tuotteeseen perustuva kasvu (liite 19/perustiedot, 

organisaatio, preferenssit),  kansainvälistyminen ja korkea, hallittu riskinotto sekä osaa-

mis-ja tietopääoman vahvistaminen.   

 

Havukainen Oy kuvaa teknologiateollisuuden alihankkijan/osatoimittajan mallia mas-

siivipuupöytien spesialistina; vain yksi päämies, tämän mallisto ja erittäin suuri riski 

(liite 21/tapausyritysten osaamisen johtaminen aikajanalla). Riskinjakoa päämiehen 

kanssa ei voida havaita. 

Joptek Oy kansainvälisen tason markkinaspesialistina sijoittui yhteistyöpolulle kysyn-

tämarkkinoilla. Orgaanisen kasvupolun tapauksia ei ollut. 

Malliin (kuviot 49, 50) voidaan sijoittaa yrityksen ja laajennetun yrityksen eri funktioi-

den kansainvälisen kasvun impulssit suoriin ja epäsuoriin kohdentumisvaihtoehtoihin. 
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Taulukko  80. Kansainvälisyyden vaiheet ja osa-alueet tapausyrityksissä 
 

KANSAIN-
VÄLISYYS 
VAIHE 

OSA-
VAIHE 

OSA-ALUE HAVUKAINEN 
OY 

JOPTEK OY  MANTSI-
NEN OY 

sisäänpäin 
vaihe 

kotimaa yrityksen perustaminen ei tietoa kan-
sainvälisty-
misestä 

tieto kansain. 
välisen tason-
kilpailusta 

kansainvälis-
tyminen tie-
dossa 

  kansainvälistymisvalmiuksien 
luominen 

tutustuminen 
ennen IKEA 

tuotekehitys- 
vaiheessa 

ennen perus-
tamista 

  liittoumat kotimaassa toimivien 
kotimaisten kumppanien kans-
sa 

kyllä kyllä kyllä 

  liittoumat kotimaassa toimivien 
ulkolaisten kumppanien kanssa 

ei ei kyllä 

  tarjonta kotimaassa toimiville 
ulkomaisille toimijoille 

kyllä IKEA kyllä Talgo ei 

 sisään-
päin vaihe 

teknologian hankinta teknologian 
osto ulkoa 

teknologian 
osto ulkoa 

teknologian 
osto ulkoa 

  tietotaidon hankinta  tuotekehi-
tys/IKEA 

materiaalitieto perusko-
ne/HITACHI 
ja Catepillar 

  raaka-aine/komponenttituonti sekä että välillinen 
raaka-aine 

komponentti 
tuonti 

  rekrytointi kyllä, kotoa ei kyllä 
  sisäänpäin liittoumat kotimai-

sen/-sten kumppanien kanssa 
ei ei ei 

  palveluiden hankinta ei ei kyllä 
ulospäinvai-
he 

ulospäin 
prosessi 

vienti suora vähän, 
epäsuora runsas 

suora lievä 
epäsuora mer- 
kittävä 

suora runsas 

  myynti tytäryhtiö ei ei ei 
  osatoimittaja, sopimusvalmis-

tus, lisensointi 
kyllä IKEA ei kyllä epäsuo-

ra 
  valmistustytäryhtiö ei ei ei 
  liittouma kotimaisen, kohde-

maan tai kolmannen maan 
kumppanin kanssa; 
yritys, tut.laitos, palvelun tar-
joaja; kansainvälistymisessä 

kyllä ei kyllä 

  ulkomainen yhteisyritys ulko-
maisen kumppanin kanssa 

ei ei ei 

 yhteistyö 
prosessi 

myyntitavaroiden tuonti ei ei ei 

  kotimainen yhteisyritys ulko-
maisen kumppanin kanssa 

ei ei ei 

  komponenttien, sopimusval-
mistustuotteiden, lisenssituot-
teiden tuonti 

kyllä ei kyllä 

  tuonti valmistustytäryhtiöstä ei ei ei 
yhteistyö-
vaihe 

 yhteistyösopimus valmistuk-
sessa 

ei ei ei 

  yhteistyösopimus ostoissa ei ei ei 
  yhteistyösopimus t&k:ssä ei ei ei 

 

Yhden tapauksen osaamis- ja tietostrategian ohjasi päämies, toisen samoin paitsi oma 

aggressiivinen tuotekehitys ja kolmas loi osaamis- ja tietostrategiansa itseohjautuvasti.  
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Havukainen Oy:n reaktiivisen osaamisen vahvistamisen ohjasi IKEA proaktiivisen syr-

jäytyessä. Suhteellinen osaamisasema ja -aukko määritettiin IKEA ohjauksella osin sen 

toimesta ja  suljettiin sen ohjauksessa. Ohjaus tiukkeni asteittain 2000- luvun alkuun 

(taulukot 55, 56). Suoran viennin vahvistaminen hidastui ja epäonnistunut vientipäällik-

körekrytointi pysäytti sen. Uudet pyrkimykset linjattiin IKEA konseptin toistamiseen 

USA:ssa (Finnish Busines Help Oy) kokonaan toisenlaisessa tilanteessa ja toimintaym-

päristössä nämä sivuuttaen. 

Joptek Oy vahvisti epäsuoran viennin kansainvälistä osaamista toimituksilla Masa-

Yards´n kansainvälisille asiakkaille (liite 18/perustiedot, organisaatio, preferenssit). Ero 

oli tuotekehityksen osaamisstrategian aggressiivisuus (kuvio 50). Osaamistarveselvityk-

set paljastivat keskijohdon osaamisaukon, jota ei kyetty sulkemaan (liite 18/perustiedot, 

organisaatio, preferenssit). Tilanne vaikeutui myös kotimaan toiminnoissa (taulukko 

63). Absorptiota ei vahvistettu tarvittavasti. Keskeinen henkilöstö muuttui osin jatku-

vasti. Parhaiten selviydyttiin tuotekehitys-  ja suunnitteluhankkeissa omistajayrittäjän 

ansiosta vuoteen 2003. Radikaali oppiminen ei onnistunut.  

Mantsinen Oy:n osaamis- ja tietostrategia perustui koneurakoinnin osaamis-ja tietopää-

oman siirtoon (taulukko 71) ja yksityisen suunnittelutoimiston sisäistämiseen. Osaamis-

ja tietoaukko katettiin onnistuneilla rekrytoinneilla, Hitachi liittoumalla sekä näihin 

perustuvalla oppimisella. Myynnin hajasijoitus onnistui, mutta Joptek Oy:n rekrytointi 

ja ajoitus ei (V. Mantsinen 01.10.2004; J. Pulkkinen 15.07.2004). Mantsinen Oy:n 

muistin vahvistamista tuki intranet. Reaktiiviset ja proaktiiviset osaamis-ja tietoanalyy-

sit ja vahvistavat toimenpiteet tehtiin puolivuosittain (A. Hakkarainen 22.10.2004). 

Osaamis- ja tietostrategia luotiin proaktiivisesti (taulukko 81) osin jo ennen alkua (pre- 

start ) vaihetta (kuvio 50); koneurakoinnin paja ja ulkopuolinen sunnittelutoimisto. 

Kahdella muulla reaktiivisuus oli proaktiivisuutta vahvempi ja niiden osaamisen ja tie-

don johtaminen ei onnistunut tarvittavasti. 

 
Mantsinen Oy otti huomioon reaktiivisuuden ja proaktiivisuuden ehkä parhaiten osaa-

mis-ja tietostrategian jatkuvassa uudistamisessa. Yritystekijöiden (taulukko 9) vahvis-

taminen onnistui vain siltä. Kansainvälisen kasvun osaamis- ja tietopääoman vahvista-

miseen tarvitaan rekrytointia, sisäistä oppimista ja strategista verkostoa näiden määrittä-

essä tapauskohtaisen kansainvälistymispolun (kuvio 50). 

Yhden tapauksen kansainvälistymisosaaminen ja -tieto johdettiin järjestelmällisesti  

rekrytoinneilla, liittoumilla ja sisäisellä oppimisella, Mantsinen Oy. 
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Taulukko 81. Osaamisstrategioiden keskeiset piirteet, kansainvälistyminen 
 
YRITYS PERUSTA REKRYTOINTI OPPIMINEN VERKOSTO 
Havukainen 
Oy 

IKEAn ohjaus epäonnistunut 
yksittäinen rekry-
tointi 

järjestelmät 
teemaohjelmat  (Dev-
cons ja FB Help 

kansainvälinen 
toimittajaverkosto 
IKEA tuki 

Joptek Oy 
Composites 

Masa-Yardsin ja 
Talgo-Transtech´n 
ohjaus 

epäonnistunut  
rekrytointikierre 

osaamistarveanalyysit 
ja suunnitelmat, eivät 
toteutuneet 

ei omaa verkostoa 

Mantsinen 
Oy 

teknologisen osaami-
sen siirto koneura-
koinnilta ja yksityi-
seltä 
suunnittelutoimistolta 

systemaattinen ja 
onnistunut rekry-
tointitoiminta 

rekrytointien osaami-
sen siirto sisäisellä 
oppimisella 
puolivuosittainen 
tarveanalyysi ja op-
pimisprosessi & in-
tranet 

agenttiverkosto ja 
koneurakointi ja 
tyttäret 

 
Toinen toteutti sen suunnitelmatasolla pystymättä rekrytoimaan tai solmimaan tarvitta-

via liittoumia, Joptek Oy. Kolmas eteni pääosin reaktiivisesti päämiehen ohjauksessa 

kansainvälistymisessä (liite 21/tapausyritysten osaamisen johtaminen aikajanalla). Ha-

vukainen Oy:n osaamisen ja tiedon johtaminen edellytti epäsuoran viennin kansainväli-

seen kilpailukykyyn ja kansainväliseen verkostoon  tarvittavan osaamisen ja tiedon 

vahvistamista. Osaan yritys sai ärsykkeen/ohjauksen IKEA: lta (taulukko 55). Rea-

goidaanko ja muunnutaanko reaktiivisesta proaktiivisemmaksi suoran viennin osaami-

sessa. 2000 luvulla yritys muuntui IKEA:n protopajaksi ja järjestelmätoimittajaksi. On-

nistuuko osaamisen ja tiedon johtaminen USA:n markkinoille menossa IKEA –mallilla, 

tuskin. 

Joptek Oy:n osaamisen ja tiedon johtaminen kulminoitui rekrytointien epäonnistumi-

siin ja sisäisen oppimisen laajaan ja pitkäaikaiseen toteutumattomuuteen (kuvio 50). Se 

erosi Havukainen Oy:stä osin tuotteilla osin sillä, että globaali ulkomainen kotimaa lei-

manen yritys vastasi viennistä Havukainen Oy:n osalla. Joptek Oy yritti tehdä kahdella 

turbulentilla liiketoiminnolla kaiken yksin yhdellä kertaa ja samassa suhdanneaallossa. 

Mantsinen Oy:n kansainvälistymisosaaminen ja -tieto rekrytoitiin funktionaalisesti  suu-

rista kansainvälisistä yrityksistä. Innovatiivisen tiedon johtajan ja kombinointiosaajan 

roolit perustuivat koneurakoinnin tieto- ja osaamispääomaan. Sillä oli Hitachi- ja Cate-

pillar-sopimukset. Hitachi sopimuksen se muutti haluamakseen. Osaamisen ja tiedon 

johtamisen optioita (taulukko 79) vahvistavat Venäjä investoinnit. Mantsinen Oy eroaa 

muista agenttiverkostolla, osaamis-ja tietopääoman vahvistamisella uusille markkinoille 

ja olemalla kansainvälisillä markkinoilla omilla operaatioilla joukon nuorimpana (liite 

20/yhteenveto tapausyrityksistä).  

Kansainvälistymispolkujen valinta ja yhdistelmät perustuivat tapausten liiketoiminta-

malleihin, menestysperustaan sekä strategisiin periaatteisiin ja toimintoihin.  Erot ovat 
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tuotteissa, jakelukanavissa ja loppukäyttäjissä. Osaamisen ja tiedon johtamisen fokus 

korostaa järjestelmän tarjoamista asiakkaalle ja sitä vastaavan kansainvälistymispolun ja 

-tason osaamisen ja tiedon johtamista. 

 

Johdon rooleista omistajayrittäjän rooli osaamis-ja tietopääoman vahvistamisessa oli 

keskeinen kaikissa tapauksissa. Yhdessä asema ilmeni yhä keskeisempänä. Havukainen 

Oy:n keskijohdon rekrytoinnit, liittoumat, ulkoiset kontaktit ym keskittyivät yrittäjälle 

kokonaan (taulukko 3). Delegointi keskijohdolle toteutui pitkän ajan jälkeen yrittäjän 

löydettyä osin roolinsa (Arvo Havukainen 09.06. 2004). Suorassa viennissä delegointi 

olisi vaatinut resursseja. Delegoinnista huolimatta yrittäjän rooli korostui vaikka yrittä-

jällä ja organisaatiolla oli rajoitteet ja IKEA:lla hallitseva rooli kansainvälistymisessä. 

Visio viestittiin keskijohdolle, joka ei pitänyt sen viestintää suorittavalle tasolle keskei-

senä kansainvälistymisen näkökulmasta (liite 16/ haastattelut). Keskijohto ei ilmeisesti 

ymmärtänyt viestinnän merkitystä suhteessa käskytykseen. 

Joptek Oy:n omistajayrittäjällä delegointi  ei toiminut. Hän yliarvioi keskijohdon osaa-

mis-ja tietopääoman. Hänen syrjään vetäytymisen sisältänyt delegointiviestintä loi epä-

varmuutta. Kansainvälistymisessä kaivattiin vision viestinnän yhdistämistä pitkäjäntei-

seen toteutukseen (Juri Jukola 02.08. 2004, Antti Vallius 15.09.2004). Keskijohto ei 

kyennyt viestimään mitä visio suorittavalla tasolla itse kultakin edellytti. Suorittava taso 

ei sitä itse kyennyt oivaltamaan. Keskijohdon runsas vaihtuvuus aiheutti pahoja ongel-

mia. Strategistin rooli liittyi ylimpään johtoon. Tulevaksi toimitusjohtajaksi rekrytoitu 

toi vuosina 2001-2002 järjestelmällisyyttä analysoijana, organisoijan, helpottajan sekä 

delegoijan yhdistelmällä. Kansainvälistymisen radikaalia muutosta organisaation osaa-

mis- ja tietopääoma ei mahdollistanut, ei edes perustoimintojen riittävän tasoista hoitoa. 

 
Mantsinen Oy:n omistajayrittäjän visionaarin ja proaktiivisen strategistin rooli oli hallit-

seva, mutta hallituksen pj:n rooli mahdollisti riittävän etäisyyden läsnäolosta huolimat-

ta. Hän rekrytoi myös keskijohdon ja toimitusjohtajan. Operatiivinen ylin johto joutui/ 

pääsi delegoijan ja päättäjän roolien ohella toteuttajaksi ja helpottajaksi, mm. sisäisen 

oppimisen (kuvio 50) organisoinnissa organisaation mataluuden seurauksena. Aineet-

toman- ja uudistuspääoman vahvistamisessa ylimmän johdon visionaarin rooli oli rat-

kaiseva. Keskijohto oli vision omaksuja. Strategian luomisessa keskijohdolla oli toteut-

tajan roolin lisäksi myös sisältöaineksen keruu (Ari Hakkarainen 22.10.2004). 

Tapausten kansainvälisen kasvun elinkaarella (taulukko 8) tieto- ja osaamispääoman 

vahvistamisessa rooleihin vaikuttivat rekrytoinnin sijainti- ja tilannetekijät. 
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Taulukko 82.  Ylimmän johdon keskeinen roolisisältö 
 

YLINJOHTO VISIO STRATEGIA VIESTINTÄ DELEGOINTI 
Havukainen 
Oy 

maailman johtava 
massiivimäntypöytien 
valmistaja 

raskas riskinotto 
IKEAn kautta 

keskijohto vies-
titty 
lähinnä toiminta-
ohjeina 

vaikea asia, suora vienti  
vastapainon saamiseksi 
olisi pitänyt delegoida 

Joptek Oy  toisaalta visio tuli 
osalle 
keskijohtoa selväksi, se  
pysyi epäselvänä mitä 
se edellytti per henkilö, 
maailmanluokan 
komposiittiosaaja 

strateginen suunnitte-
lu ylimmän johdon 
asia 
kuten muissakin 
tapauksissa, toteutus 
ei edennyt rekrytoin-
tien johdosta 

visio viestittiin 
epäselvästi, 
liiallinen omaan 
asemaan liittyvä 
viestintä aiheútti 
organisaatiossa 
epävarmuutta 

delegointia ei otettu vas-
taan; osaamattomuuden tai  
vastaanottokyvyttömyyden 
takia 

Mantsinen Oy 
 
 
 
 

kansainvälinen kasvava 
konepaja, Venäjän 
markkinat vahvuus 
koneurakoinnin avulla 

konepaja hyödyntää 
strategisia kump-
panuuksia kansainvä-
listymisessä 

hallituksen pj 
kävelevä viestijä 

hallituksen pj delegoi ja 
muodostaa koneurakoin-
tiin yhdistävän siteen 
 
 

 
Liittoumat ja verkostot olivat keskeiset tekijät osaamisen ja tiedon vahvistamisessa 

sekä mm kysyntä- ja tarjontamarkkinoiden hyödyntämisessä. Havukainen Oy siirsi liit-

toumille  osan tarpeesta huolehtia kaikista osa-alueista itse. Virtuaaliliittoumissa se ra-

kensi optioita. Sen verkosto toimii IKEA-näkökulmasta strategisena ja suoran viennin 

suurena mahdollisuutena. 

Joptek Oy Composites ei pystynyt hyödyntämään Kvaerner Masa-Yards´a ja Talgo 

Transtech´a suoraan eikä verkoston organisoinnissa (taulukko 42; taulukko 43). Tuotan-

totilojen ja rahoituksen puitteistoliittoumat onnistuivat.  

 
Taulukko 83. Kansainvälistymis- ja puitteistoliittoumat, välillinen ja välitön vienti 
 
FOKUS HAVUKAI- 

NEN OY 
JOPTEK OY COMPO-
SITES 

MANTSINEN OY 

pääkumppanit IKEA  välillinen Masa-Yards, välillinen 
Talgo-Transtech, välil-
linen 

Hitachi, Catepillar 
Stora-Enso, Metsäliitto 
Koneurakointi & tytäryhtiöt 

pääkumppanit, 
suora vienti 

ei Masa-Yards Piikkiö Hitachi, Catepillar koneura-
kointi & tytäryhtiöt, agentti-
verkosto 

puitteistoliittoumat onnistui hyvin onnistui hyvin ei käyttänyt 

 

Perusliittouma oli insinööritoimistoajalta Neste Oy (liite 18/ perustiedot, organisaatio, 

preferenssit) komposiittien kehittämisessä. 

Mantsinen Oy:n näkökulmasta Hitachi liittouma alkuperäisenä ja muutettuna sekä Cate-

pillar liittouma olivat hyviä. Hiachi liittouman muuntaminen oli vahvuutta ja osoitti 

myös Mantsinen Oy:n merkityksen Hitachille, ennen kaikkea Hitachi Euroopalle.  

Joptek Oy ei pystynyt luomaan tasapainottavaa toimintoa (taulukko 84). Mantsinen 

Oy:n tasapainottavat kolmea taktista liittoumaa (liite 19/perustiedot, organisaatio,  
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preferenssit) olivat myös optioita. Puitteistoliittoumat voivat olla ratkaisevia kansainvä-

liselle kasvulle (taulukko 83) . 

 
Taulukko 84. Hallitsevan /-vien asiakkuuden/-kuuksien tasapainotus 
 
FOCUS HAVUKAINEN OY JOPTEK OY  MANTSINEN OY 
vienti marginaalinen marginaalinen koneurakointi & tytär-

yhtiöt 
kotimarkkinat marginaalinen marginaalinen + koneurakointi & tytär-

yhtiöt 
tasapainottava 
tuotanto 

ei kylpyhuoneet rakennuk-
sille saneerauskohteisiin 

Timberjack, Rocla ja 
Metso 
sopimusvalmistus 

 

Kansainvälisenkasvun elinkaarella (taulukko 8) kaksi tapausta luo liittoumia vaiheiden 

II ja III ja kolmas III ja IV ympäristössä lähempänä vaihetta IV. Born global polku liit-

tyi yhteen tapaukseen jo aloitus (start) tasolla (taulukko 8). Malliin (kuviot 49 ja 50) 

voidaan sisällyttää eriasteisten optioiden organisoiminen. 

 
Kahdella tapauksella www-sivut olivat informatiiviset ja yhdellä perusratkaisu. Havu-

kainen Oy:n omistajayrittäjä ei käyttänyt internetiä. Yrityksessä sen käyttö perustui 

henkilökohtaiseen kiinnostukseen. IKEA -sidoksen ja suoran viennin kehittämissuhteen  

takia Finpron internet palveluita ei käytetty (A. Havukainen 05.07.2004).  

Joptek Oy:n eAskel ohjelma ja verkkoliiketoiminnan kehittämissuunnitelma eivät toteu-

tuneet. Extranet Kvaerner Masa-Yardsin ja Talgo-Transtech Oy:n kanssa kaatui tekni-

seen yhteensopivuusongelmaan. Intranet runko investoitiin mutta sitä ei hyödynnetty (J. 

Pulkkinen 15.07.2004). Ei linkitytty kansainvälisiin laiva- ja rautatieportaaleihin.  

Mantsinen Oy käytti internettiä yhtymätasolla liiketoimintojensa kansainvälisyyden ta-

kia. Intranettia käytettiin soveltuvin osin. Extranet avautuu agenttiverkoston sopeutumi-

sen ja Venäjä toimintojen seurauksena. 

Internet globaalina informaation hankinta- ja liiketoimintaympäristönä ja oppimisympä-

ristönä on tulevaisuutta. Reaali- ja informaatioprosessien yhdistäminen supranetiksi 

samoin. Internet kuuluu malliin (kuviot 49 ja 50) funktioissa ja prosesseissa. 

Seuraavassa luvussa, sen ensimmäisessä kappaleessa esitetään tämän tutkimuksen luvun 

kolme kappaleessa 3.5. kahdella kuviolla, 49 ja 50, esitettyyn  malliin tämän tutkimuk-

sen empirian myötä esille nousseet tarkennukset. Tämän tuloksena kuviot  52  ja  53 

esittävät tämän tutkimuksen lopputuleman. 
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6. YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET JA EHDOTUKSET 

 

Aluksi esitetään yhteenveto ja sen jälkeen tutkimuksen teoreettiset kontribuutiot ja joh-

tamisen implikaatiot sekä lopuksi ehdotukset jatkotutkimukseen. 

 

6.1. Johtopäätökset tutkimuksen malliin liittyen 
 
Yritystapausten analyysi mahdollistaa  tarkennuksien tekemisen malliin (kuviot 49 ja 

50). Mallin kansainvälisen kasvun elinkaaren vahvistaminen kotimaa vaiheen ennen 

yrityksen alkua (pre start) vaihetta korostuu. Tässä hyödynnetään omistajayrittäjän ole-

vat ja hänen sen hetkisen toimintaympäristön tarjoamat. Ennen alkua vaihe (pre start) 

käytetään uusperustamisen kolmeen peruskohtaan; kasvun, kansainvälistymisen ja kan-

sainvälisen kasvun alku (liite 20/yhteenveto tapausyrityksistä ja liite 21/tapausyritysten 

osaamisen johtaminen aikajanalla).  

 
Taulukko 85.  Tarkennus kuvioihin 49 ja 50 Yrityksen holistisen kansainvälistymispro-
sessin vaiheet perustuen operaatiotapojen laajuuteen (Luostarinen ym. 1993, mukaillen) 
 
FOKUS I KOTIMAINEN VAIHE III YHTEISTYÖVAIHE 
funktionaalisten ja poikkileik-
kausprosessien  jokainen kansain-
välistymisvaihe osa- 
alueineen pk-yrityksen strategian 
edellyttämässä järjestyksessä 

Yrityksen tausta 
- aika ennen yrityksen perustamista 
- yrityksen perustamistausta 
- sisältää myös mbo, spin off ym 
  vastaavuudet 
- ennen aloitusta  pre start vaihe 
Kasvuun valmistautuminen 
- valmistelevat toimenpiteet, jotka 
  sisältyvät pk-yrityksen kasvun ja   
  kansainvälisen kasvun edellyttämän  
  osaamis-ja tietopääoman vahvistami-   
  seen ts kasvun ja kansainvälisen kas-  
  vun ennen alkua (pre start) vaihe 

Sisällöllinen aukikirjoi-
tus : 
yhteistyövaihe ja sen 
osa-alueet  
sisältävät pk-yrityksen 
kansainvälisen kasvun 
eriasteiset ja-tasoiset 
sopimukseen ja liittoutu- 
miseen perustuvat funk-
tionaliset ja –
poikkileikkausprosessien 
yhteistyöhankkeet. 
 

 
Näissä elinkaaren pisteissä ennen alkua (pre start) vaihe edeltää uusiutuvaa ja/tai uutta 

pk-yritystä (taulukko 85), jonka elinkaarella on rajattomasti osaelinkaaria. Pre start vai-

hetta voidaan arvioida vastaavasti  myös laajemmin. Jokaisessa kansainvälisen kasvun 

pk-yrityksen funktiossa ja prosessissa, kansainvälistymis- ym. hankkeessa voidaan ha-

vaita samanlaisen pre start vaiheen olemassa olo, jokainen perustuu sellaiseen. Koko-

naisuutena pk-yrityksen elinkaarella ilmenee 1+n (n välillä 0-ääretön)  pre start vaihetta.  

Mallin (kuviot 49,50) tarkentamista pre start vaiheen laajalla merkityssisällöllä voidaan 

pitää perusteltuna. 

Mallin (kuviot 49 ja 50) vaiheen III, yhteistyövaihe, merkityssisältö laajennetaan katta-

maan pk-yrityksen funktio-  ja poikkileikkausprosessiyhteistyö kotimaan, kohdemaan ja 
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kolmansien maiden yritysten ja organisaatioiden kanssa (taulukko 85). Malliin (kuviot 

49 ja 50.) yhdistetään myös eriasteisten optioiden organisointi. 

Kansainvälistymisimpulssin lähtökohtaa, sisältä/ulkoa ja kasvu kotimaassa/ulkomailla, 

tarkennetaan (taulukko 86, lisäys kuvioihin 49 ja 50) perinteistä lähestymistä ja impuls-

sien potentiaalia esiintymistä väljentämällä mahdollisuusikkunan hyödyntämiseen. Kan-

sainvälistymisimpulssi toimii impulssina äärettömälle määrälle edellä todettuja pre start 

vaiheita pk-yrityksessä. Kasvuimpulssi ja kansainvälisen kasvun impulssi aiheuttavat 

vastaavasti äärettömän määrän pre start vaiheita. Mikä aiheuttaa impulssin, millainen 

ärsyke eri tilanteissa laukaisee piilevän impulssin? Impulssi voidaan tulkita myös yrittä-

jän sisällä olevaksi, sisään rakentuneeksi, joka edellyttää ärsykkeeksi vain toteutuskoh-

teen. 

 

Taulukko 86. Lisäys kuvioihin 49 ja 50 kansainvälistymisimpulssin lähtö- ja kohdistu-
mispaikka  
 
 
1.  Impulssi, lähtökohta ja fokus 
 
focus kansainvälistymisessä: 

- funktionalinen 
- vaiheittainen 
- osa-alueittainen 
- strategian määrittämässä vuorottelus-

sa/samanaikaisuudessa 
lähtökohta 

- funktionaliset kysyntä/tarjontamarkkinat 
- jompikumpi tai molemmat samaan aikaan  

 

 
2.   Ulkoinen impulssi 
 
2.1. Kasvu ulkomailla: ulospäin vaihe/ prosessi 
2.2. Kasvu ulkomailla: ulospäin vaihetta edeltää       
       sisäänpäin vaihe ja yhteistyöprosessi ; liittyy 
funktionalinen kasvu kotimaassa 
2.3. Sisäänpäin vaihe ja yhteistyöprosessi focus 
kotimaan 
       markkinat ensi vaiheessa 
2.4. Kokonaisuutena kattaa suoraan/epäsuoraan 
sekä  
       kotimaan että ulkomaankysyntä-
/tarjontamarkkinat 

 
3.  Sisäinen impulssi 
 
3.1.  Impulssi kotimaan markkinoilta 
3.1. 1.    Impulssi kotimaan markkinoilta; kasvu 
kotimaan 
              markkinoilla; funktionalinen vaikutus 
3.1. 2.    Impulssi kotimaan markkinoilta; kasvu 

ulkomaan markkinoilla joko suoraan tai koti-
maan markkinoiden välityksellä; osin ulko-
maan  markkinakasvuun liittyy funktionalinen 
kasvu kotimaassa 

3.2. Impulssi yrityksen sisältä  
3.2. 1.    Kasvu kotimaan markkinoilla; funktiona-
linen kansainvälistyminen sisäänpäin prosessi ja 
/tai yhteistyö prosessi sekä kotimaa vaiheen vah- 
              vistaminen 
3.2.2. Kasvu ulkomaisilla markkinoilla; funk-

tionalinen 
Kasvu kansainvälistymisessä kuten koh-
dassa 3.2.1. ja lisäksi ulospäin prosessin 
vahvistuminen 

 
4.  Kasvu yhteenveto 
 
Kansainvälistymiseen perustuva impulssi kotimaas-
ta, ulkomailta, yrityksen organisaatiosta, yrityksen 
laajennetusta organisaatiosta, yrityksen strategises-
ta verkostosta vaikuttaa / mahdollistaa: 
 

- suoran kasvun kotimarkkinoilla 
- suoran kasvun ulkomaisilla markkinoilla 
- epäsuoran kasvun joko/tai/ sekä että koti-

maan/ ulkomaisilla markkinoilla 
- kasvussa joka tilanteessa kysymys funk-

tionalisesta/vaiheittaisesta/osa-
alueittaisesta kasvusta joko/tai, sekä-että 
kotimaisilla/ulkomaisilla kysyn-
tä/tarjontamarkkinoilla 

- vaiheitten ja osa-alueitten järjestys perus-
tuu omistajayrittäjän strategisiin ratkaisui-
hin, joiden taustalla hänen kyvykkyytensä 
ja kysyntä/tarjontamarkkinoiden tilanne 
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Internet perusteisten tieto-ja toimintajärjestelmien vahvistaminen luo uusia mahdolli-

suuksia yksilö- ja ryhmätasolla, liiketoimintoihin yritykseen ja sen ulkopuolelle (tau-

lukko 87). Tapausyritysanalyysien lisäykset / täsmennykset (taulukot 85,86,87) yhdis-

tettyinä lähtötilannemalliin (kviot 49 ja 50) ilmenevät kuvioissa 52 ja 53. 

Malli (kuviot 52 ja 53) on mosaiikkimainen, jonka osat eri vaiheissa ja niiden osa-alu-

eilla yhdistyvät ennalta määräämättömässä järjestyksessä ja yhdistelminä. 

Malli on holistinen kuvaus kansainvälistymisen moniulotteisuudesta ja -vivahteisuudes-

ta,  johdon vuoro- ja seurausvaikutuksista sekä reaktiivisesti että proaktiivisesti. Koros-

tetaan johdon kasvu-  ja kansainvälistymisimpulssin sekä kansainvälisen kasvun im-

pulssin havaitsemis- ja niihin reagointikykyä jo ennen perustamista.  

Johdon osaamisen johtamisen rooli ennen alkua (pre start) vaiheessa vahvistaa  mallia 

(kuviot 52, 53). Ennen alkua (pre start) vaihe ei fokusoidu vain pk-yrityksen perustami-

seen vaan kasvun, kansainvälistymisen ja kansainvälisen kasvun ts. kaikkien toiminto-

jen ennen alkua (pre start) vaiheisiin. Jokaisella asiakasarvoon generoivalla toiminnolla 

on oma ennen alkua (pre start) vaiheensa (kuvio 52) sekä kasvun, kansainvälistymisen 

että kansainvälisen kasvun vaiheissa ja osa-alueilla. Ennen alkua (pre start) vaiheen si-

joittuminen kotimaa vaiheen ennen alkua kohtaan kuvaa niiden lukuisuutta kansainväli-

sessä toiminnassa ja kuvion 52 muiden tekijöiden yhdistelmissä. 

 
 
Taulukko 87. Lisäys kuvioihin 49 ja 50 internet järjestelmät kansainvälisenkasvun elin-
kaarella 
 

INTERNET FOKUS INTERNET ASKE-
LEET, ESIM 

INTERNET TOIMIALASPESIFIT ROOLIT FO-
KUS JAOTTEISESTI, ESIM  

 
- funktionalinen 
- poikkileikausprosessit 
- vaiheittaisuus 
- osa-alueittaisuus 
- kysyntä-ja tarjonta-
markkinat  funktiona-
lisesti kattava 
- aikaneutraali 
 

 
- semanttinen web 
- ultranet 
- subranet 
- jne 

 
- kansainvälisen kasvun elinkaaren liiketoi-

mintaympäristön painoarvoltaan kasvava 
osa 

- pk-yrityksen holistisen strategisen viestintä-
järjestelmän alusta 

- globaali liiketoimintospesifi immaterial 
hyödykkeiden kysyntä/tarjontamarkkina 

- globaalin kattavuuden omaava liiketoimin-
tospesifi kauppapaikka 

- globaalin kattavuuden omaava liiketoimin-
tospesifien tarjouskilpailujen toteutusympä-
ristö 

- pk-yrityksen tieto-ja osaamispääoman vah-
vistamisen globaali oppimisalusta 

- globaali rekrytointifoorumi 
 

 
Ennen alkua (pre start) vaihetulkinnan (kuvio 49) kanssa tehdään vastaava tulkinta  

mallin (kuvio 50) kaikissa yhdistelmissä liittämällä arvoinnovaatiokäsite kuvion 49  
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toimintoihin ja yhdistelmiin. Ennen alkua vaihetta edeltävät ärsykkeet/impulssit tarjoa-

vat heterogeenisuudessaan laaja-alaiset mahdollisuudet arvoinnovaatioiden syntymisel-

le. Erilaiset ärsykkeet omaavat mahdollisuuksia johtaa sekä erilaisiin että toisiaan vas-

taaviin ennen alkua vaiheisiin. Kansainvälistymisessä ja kasvussa pienetkin arvoinno-

vaatiot läpikulkeviin, asiakasarvoa generoiviin toimintoihin tuovat/vahvistavat pk-

yritykselle/-sen kilpailuetua. 

Holistinen kansainvälistyminen ja/tai kansainvälinen kasvu voi alkaa mistä vaiheesta ja 

mistä osa-alueesta tahansa. Omistajayrittäjän/johdon sisäistettyä kasvu- ja kansainvälis-

tymisimpulssin (kuvio 50) siihen kohdistuvat toiminnot voidaan käynnistää ennen alkua 

vaiheen organisoimiseksi. Vaiheesta/-heista ja osa-alueesta/-eista riippumatta omistaja-

yrittäjä/johto fokusoi visioon perustuvan strategian proaktiivisen osaamisen ja tiedon 

johtamisen. Se sisältää ennen alkua (pre start) vaiheet ja myös arvoinnovaatiot.  

Osaamis- ja tietopääoman vahvistamisessa kysyntä- ja tarjontamarkkinoilla kohdataan 

internet liiketoimintaympäristö ja sen kysyntä- ja tarjontapotentiaali, sekä oleva että 

piilevä. Tähän ja modifioituun osaamis- ja tietostrategiaan liittyvät eriasteiset ja hierar-

kisesti eritasoiset liittoumat, verkostot ja optiot (kuvio 53). Osaamisen ja tiedon johta-

miseen sisältyy proaktiivinen strategian mukaan modifioitu tieto- ja osaamisstrategia.  

Kansainvälistymiseen liittyen tieto- ja osaamisstrategian tulee sisältää proaktiivisesti 

kulttuurietäisyys sekä organisaatiossa, laajennetussa organisaatiossa että sen ulkopuolel-

la osaamisen johtamisen näkökulmasta kaikissa funktioissa. Kansainvälisen kasvun vai-

heiden aikana organisaation sisäinen kulttuurietäisyys muodostaa sekä suuren mahdolli-

suuden että uhan. Sisäisen kulttuurietäisyyden lisäämistä malliin (kuviot 49 ja 50) voi-

daan pitää perusteltuna sen piilevien mahdollisuuksien/uhkien koskien osaamispääoman 

vahvistamista takia.  

Tämän kokonaisuuden toteuttaminen edellyttää pk-yrityksen omistajayrittäjän/johdon 

osaamisen johtamisen roolihallintaa osaamis- ja tietopääoman vahvistamisessa pk-yri-

tyksen kansainvälisen kasvun elinkaarella (kuviot 52 ja 53). 
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Kuvio 52. Yrityksen holistinen kansainvälistyminen, vaiheet ja osa-alueet kasvupolkuineen ja –ta-
poineen, arvoketjuineen ja tukitoimintoineen, tapauksilla tarkennettuna  
 

 
 
 
 
 



 225  

 
 
 
 
Kuvio 53. Johdon rooli tiedon ja osaamisen johtamisessa holistisesti pk-yrityksen kansainvälisen 
kasvun elinkaarella tapauksilla tarkennettuna 
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6.2.  Tutkimuksen teoreettiset kontribuutiot ja johtamisen implikaatiot 

 
Tutkimuksen vaikutus tieteeseen tiivistyy kahteen tekijään: tutkimuksen holistiseen 

malliin sekä kansainvälistymisen ja kansainvälisen toiminnan holistiseen tarkasteluun 

proaktiivisuutta ja menneisyyden, esimerkiksi pre start, merkitystä korostaen. 

Yritysjohdolle keskeinen viesti on proaktiivisuuden korostaminen kansainvälistymisen 

ja kansainvälisen toiminnan osaamis- ja tietopääoman vahvistamisessa ja  internet liike-

toimintaympäristön ja -mallien hyödyntäminen kansainvälisen kasvun elinkaarella. 

 
Tutkimuksen teoreettiset kontribuutiot kohdistuvat useaan eri tekijään. Tämän tut-

kimuksen vaikutus johdon, omistajayrittäjä/-johtaja, roolivaatimusten oivaltamiseen ja 

niiden sidokseen kansainvälisenkasvun elinkaaren sekä osaamis- ja tietostrategian eri 

yhdistelmien toteutukseen on ymmärrettävä. Mallin (kuviot 52 ja 53) roolit kuvaavat 

sen näkökulmista erilaisia vaikutus- ja toimintatapoja osaamisen ja tiedon johtamisessa 

ja auttavat  prosessien ymmärtämisessä. Tutkimus myötävaikuttaa omistajayrittäjän 

havainnoitsijan/oivaltajan ja proaktiivisen strategistin roolin korostamiseen ennen al-

kua (pre start) vaiheissa. Johto vaikuttaa kansainväliseen kasvuun mm. suunnittelemalla 

organisaation ja sen osaamis- ja tietopääoman vahvistamisen proaktiivisesti ja pitkäjän-

teisesti. Omistajayrittäjä/-johtaja pystyy organisaation osaamis- ja tietopääoman suun-

nittelun jo ennen alkua (pre start) vaiheissa yhdistämään erilaiset tekijät ja toimenpiteet 

funktioittain ja prosesseittain keskeiset optiojärjestelyt ja arvoinnovaatiot mukaan luet-

tuna.  

 

Kontribuutio 1.  Tutkimuksen kontribuutio  johdon, omistajayrittäjä keskeisenä, roolin 

merkityksen ymmärtämiseen pk-yrityksen kansainvälisen kasvun elinkaarella korostuu 

kansainvälisen osaamisen ja tiedon proaktiivisessa vahvistamisessa ja johtamisessa. 

 

Kansainvälistä kasvua tarkastellaan omistajayrittäjän kasvuna organisaation johtajaksi 

joko operatiivisella-, hallitus- tai/ja omistajatasolla ennen yrityksen perustamista ja/ 

tai sen yhteydessä. Omistajayrittäjä näkee yrityksen ympäristön olevia ja tulevia mah-

dollisuuksia. Hän oivaltaa yrityksensä potentiaalin ja sille suunnatun kysyntä-/tarjon-

tamarkkinan sekä näiden yhdistämisen kansainvälisesti. Kansainvälistymisen vaihe- ja 

elinkaariteoriat yhdistyvät/yhdistetään eri näkökulmien muodostamaksi näkökulmako-

konaisuudeksi. Tutkimus myötävaikuttaa ennen alkua (pre-start) vaiheen merkityksen 

laajentamiseen epäsuoran ja/tai suoran kansainvälistymisen näkökulmasta (kuviot 52 ja 

53) kaikissa funktioissa ja prosesseissa. 
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Kontribuutio 2. Tutkimus korostaa mallilla ennen alkua vaihetta ja omistajayrittäjän 

kokemusta, häneen vaikuttaneita erilaisia toimintaympäristöjä. Sama koskee koko joh-

toa sen eri asemissa. Ennen alkua(pre start) vaihe kohdistuu myös kasvuun, kansainvä-

listymisen, kansainvälisen kasvun ja eri toimintojen aloittamista edeltävään vaiheeseen 

pk-yrityksen elinkaarella, erityisesti proaktiivisen tieto-ja osaamispääoman vahvistami-

sessa. 

 
Perustamisimpulssi voi sisältää teknologisen-, suoran markkina- ja/tai arvoinnovaa-

tioperusteisen impulssin jne. liiketoimintaimpulssin ohella ja omaa aseman pk-yrityksen 

kansainvälisessä kasvussa. Ensimmäinen vaihe voi sisältää perustamisen toisen sisältä-

essä sisäänrakennetun kansainvälisen kasvun perusimpulssin tai jaksotettuina ensin kas-

vuimpulssin ja sitten kansainvälistymisimpulssin/kansainvälisen kasvun impulssin. Ne 

voivat yhdistyä tai vaiheistua sisäänrakennettuina perustamisimpulssiin ennen alkua 

(pre start) vaiheessa. Perustamisimpulssi voi perustua yksin omistajayrittäjään impulssin 

avautumisen laajetessa organisaation vahvistamisessa impulssin sisältöosa-alueiden 

ohjauksella. Tutkimus korostaa perustamisimpulssin merkityssisällön laaja-alaista so-

veltamista koska impulssi voi perustua suoraan kansainvälisen kasvun mahdollisuuteen 

ja/tai nostaa sen esille perustamista seuraavassa kasvuvaiheessa joko koti- tai/ja kansal-

lisenamarkkinana. Samoin perustamisimpulssi voi merkitä olevan yrityksen kansainvä-

listymisen alkamista / kansainvälisen toiminnan/yksikön perustamista. 

 

Kontribuutio 3. Tämä tutkimus myötävaikuttaa kansainvälisen kasvun impulssin il-

maantumisen sisältä/ulkoa ja kasvun kotimaasta/ulkomailta laajentamiseen sisältämään 

sekä suora/epäsuora vaikutus. Se voi olla kaksi tai useampi vaiheinen funktioittain ja 

poikkileikkausprosesseittain. Se tekee sisältä tulevan impulssin laajentamisen ymmär-

rettäväksi  yksi tai useampivaiheisesti organisaation sisältä tulevana. Kansainvälisen 

kasvun ja/tai kasvun impulssin ennen alkua (pre start) vaiheet voivat sisältyä jo pk – 

yrityksen perustamisimpulssiin vaiheistettuina tai olevan pk-yrityksen vastaaviin vaihei-

siin. 

 
Proaktiivinen verkoston vahvistaminen korostuu ja tutkimus  myötävaikuttaa ymmär-

tämään johdon kyvyn pk-yrityksen aseman turvaamisessa sen eriasteisissa ja hierarkki-

sesti eritasoisissa liittoumissa. KIBS, TIBS ja IIBS suhteiden merkityksen ja vahvistu-

misen ymmärtämistä korostetaan (kuvio 52) sekä internetympäristössä että traditionali-

sesti. Tutkimus korostaa yrityksen ennen alkua (pre-start) vaihetta  erityisesti kansainvä-



 228  

liselle kasvulle. Lisäksi korostetaan kumppanien keskinäisen riippuvuuden ja korvatta-

vuuden astetta  pk-yrityksen kansainvälisessä kasvussa. Tutkimus myötävaikuttaa vai-

heteorioiden siirtoon arvoinnovaatioperusteiseen tarkasteluun ennen alkua (pre-start) 

vaiheesta alkaen kotimaan, kohdemaan ja kolmansien maiden operaatioissa. 

 

Kontribuutio 4. Tutkimus korostaa eriasteisia ja hierarkisesti eritasoisia liittoumia pk-

yrityksen kansainvälisyysosaamisen ja -tiedon vahvistamisessa. Tutkimus myötävaikut-

taa kumppanien keskinäisen korvattavuus- ja riippuvuusasteen ymmärtämiseen. Se vai-

kuttaa siihen, millainen vaikutus  vaiheteorioiden arvoinnovaatioperusteisella hyödyn-

tämisellä on kansainvälisen kasvun ennen alkua vaiheesta alkaen. 

 
Kasvu edellyttää organisaation ja laajennetun organisaation osaamisen ja tiedon joh-

tamista. Osaamis- ja tietopääoman sisältöön vaikuttaa pk-yrityksen ja kyseisen proses-

sin/ funktion tai näiden yhdistelmän elinkaaren vaihe sekä kansainvälisen kasvun vai-

heen ja osa-alueen yhdistelmä. Kansainvälistymis- ja elinkaariteoriat vaikuttavat kas-

vuteorian toteutukseen.  Tutkimus korostaa osaamis- ja tietopääoman vahvistamiseen 

vaikuttavan myös resurssiriippuvuus-, verkosto- ja sosiaalisen verkostoteorian; malli 

(kuvio 53). Tutkimus korostaa, että HRD prosessin tulee sisältää vision ja strategian 

näkökulmasta organisaatio, laajennettu organisaatio, osaamisen ja tiedon poisoppimi-

nen ja/tai realisointi rekrytoinnilla ja/tai palvelumyynnillä sekä vahvistaminen. Tutki-

mus korostaa sekä sisäisen että ulkoisen kulttuurietäisyyden merkitystä kansainvälisessä 

kasvussa proaktiiviseksi muunnettavana tekijänä osaamisen ja tiedon johtamisessa. 

 

Kontribuutio 5. Tutkimuksen malli myötävaikuttaa  osaamis- ja tietopääoman vahvis-

tamisen ymmärtämiseen kansainvälisen kasvun elinkaarella. Erityisesti tutkimus koros-

taa kulttuurietäisyyden, sekä organisaation sisäinen että ulkoinen, merkitystä osaami-

sen ja tiedon johtamisessa ja osaamispääoman vahvistamisessa. Tutkimus korostaa 

jatkuvaa proaktiivista, funktionaalista ja poikkileikausprosesseissa etenevää HRD  

prosessia  pk-yrityksen organisaatiossa ja sen laajennetussa organisaatiossa. 

 

Tutkimus myötävaikuttaa omien ja/tai yhteisten optioiden hyödyntämisen laajentami-

seen kansainvälisessä kasvussa. Tutkimus korostaa, että kansainvälisen kasvun optiojär-

jestelmään sisällytetään organisaation yksilökohtaiset optiot sekä rekrytoitavien tuomat 

kansainväliselle kasvulle potentiaalit optiot esimerkiksi rekrytoitavien sosiaalisilla ver-
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kostoilla. Tutkimus korostaa olevan perusteltua käyttää rekrytoitavien sosiaalista ver-

kostoa rekrytoinnin perusteena, jos syntyvän option realisoituminen on mahdollista. 

  

Kontribuutio 6. Tutkimuksen malli auttaa ymmärtämään aineettomien osaamis- ja tie-

to-optioiden organisoinnin merkitystä pk-yrityksen kansainvälisen kasvun elinkaarella. 

 

Tutkimus myötävaikuttaa internet liiketoiminnan lähentämiseen perinteisille toimialoil-

le uutena mahdollisuutena tarjonta- ja kysyntämarkkinoilla. Tutkimus korostaa interne-

tin arvoinnovaatiomahdollisuuksia ja myötävaikuttaa arvoinnovaatiokäsitteen avaami-

seen internet näkökulmasta perinteisille toimialoille. Tutkimus myötävaikuttaa organi-

saation oppimisjärjestelmän omaksumiseen yhdistämällä organisaation ja sen yksilöiden 

visio- ja omaehtoinen oppiminen jatkuvaksi prosessiksi, jota internet perusteiset järjes-

telmät tukevat. 

Kontribuutiot korostavat holistista tarkastelua jatkotutkimuksissa. Tutkimus antaa yh-

den kehyksen tarkastelulle ja myötävaikuttaa toimialaneutraaliin kansainväliseen kas-

vuun kotimarkkinakasvun sijasta. Osa-aluekontribuutiot ovat keskinäisessä vuorovaiku-

tuksessa ja fokusoivat osaamis- ja tietopääoman vahvistamisen.  

 
Johtamisen implikaatioissa malli auttaa ymmärtämään omistajayrittäjän/-johtajan 

problematiikkaa yrityksen ohjaamisessa kansainväliseen kasvuun ja myötävaikuttaa 

omistajayrittäjän/johdon näkökulmasta ennen alkua (pre start) vaiheen korostumiseen. 

Vaihe uusiutuu kaikissa pk-yrityksen kaikissa toiminnoissa ja prosesseissa kasvussa 

ja/tai kansainvälisessä kasvussa. Tutkimus korostaa omistajayrittäjän/johdon proaktii-

vista osaamisen ja tiedon johtajan roolia. Pk-yrityksen perustamiseen ennen alkua (pre 

start) vaihe voi tuoda tutkimuksen näkökulmasta vahvistusta. Pk-yrityksen näkökulmas-

ta omistajayrittäjä/johto soveltaa ko. liiketoiminnon ennen alkua (pre start) vaiheen pe-

rusteellista analyysia.  

Tutkimus auttaa ymmärtämään kansainvälisessä kasvussa eriasteisen ja hierarkisesti 

eritasoisen optioverkoston proaktiivista organisointia. Kohdemaahan tai kolmansiin 

maihin liittyviä tai kansallisia optioita tutkimus korostaa niiden tieto- ja osaamispää-

oman vahvistamiseen ja sisäisen kulttuurietäisyyden supistamiseen tarjoamien mahdol-

lisuuksien ansiosta.  

 
Perustaja-/omistajayrittäjän delegointihalu ja -kyky ei yksin riitä; hänen on opittava joh-

tamaan organisaatiota sekä sen sisällä että ulkona ja itseään kansainvälisen kasvun de-

legointikyvyn vahvistamiseksi. Tutkimus korostaa sisäisen ja ulkoisen johtamisviestin-
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nän kuuluvan yrityksen ja laajennetun organisaation vahvistamiseen sekä viestinnän 

totuudellisuutta ja omistajayrittäjän/-johdon sitoutumista sen sisältöön. Oppimissuunnan 

selkiyttäminen sisältää visiosta ja siihen perustuvasta strategiasta nousevan johtamisen. 

Osaamis- ja tietopääoman vahvistamiseen tarvitaan organisaation jatkuvaa sisäistä op-

pimista, joka kattaa myös organisaation omaehtoisen oppimisen. Tutkimus nostaa ih-

misten ja asioiden johtamisen rinnalle kolmantena ulottuvuutena muutoksen, kehityksen 

ja uudistumisen (kuviot 52 ja 53). Tämän hallinta kattaa omistajayrittäjän/johdon tarpeet 

kansainvälisen kasvun elinkaaren eri vaiheissa. Niiden proaktiivinen hallinta korostuu 

(kuviot 52 ja 53). Tutkimus korostaa omistajayrittäjän/ johdon roolia osaamis- ja tieto-

strategian valmistelun painopistevalinnoissa. Tämä korostuu ennen alkua/perustamista 

(pre-start) vaiheessa kasvun ja/tai kansainvälistymisen ollessa sisäistetty proaktiivisesti.  

Johdon tulevaisuuden johtamisalueen muodostaa internet liiketoimintaympäristössä yri-

tyksen sisäinen, ulkoinen ja liiketoimintaverkosto. Tämän omaksuminen ja ymmärtämi-

nen mahdollistaa informaatio- ja reaalivirtojen yhdistämisen sekä organisaation muistin 

vahvistamisen ja hyödyntämisen. Perinteisillä toimialoilla internet liiketoimintaympä-

ristö edellyttää aiemmasta poikkeavaa liiketoiminta-ajattelua. Kansainvälisessä kasvus-

sa johdon on kyettävä muodostamaan vaiheista, ja niiden osa-alueista mosaiikkimai-

nen kokonaisuus vision ja strategian toteuttamiseksi. Sitoudutaan  tarvittavaan ei perin-

teiseen vaiheistukseen. Kokonaisuutena korostuu johdon tarve proaktiiviseen yrityksen 

strategisen dynaamisen osaamisen ja tiedon johtamiseen (kuviot 52 ja 53) vision toteut-

tamiseksi. Johdon mahdollisuus arvoinnovaatiokäsitteen avaamiseen kasvun ja kansain-

välisen kasvun  mosaiikkimaisessa vaiheistuksessa ilmenee. 

 
6.3. Ehdotukset jatkotutkimukseen 

 
Ennen alkua (pre start) vaiheen tarkastelu kohdistuu pk-yrityksen perustamiseen. Kas-

vun, kansainvälistymisen ja jokaisen toiminnon ennen alkua (pre start) vaiheen jatkotut-

kimusta on olemassa. Sen ajantasaistamista tarvitaan. Syvä tietämys ennen alkua (pre 

start) vaiheesta vahvistaa uusiutumista esimerkiksi proaktiivisen rekrytoinnin ja optioi-

den organisoinnin toteutuksella osaamisen vahvistamiseksi. 

Samoin ennen alkua vaiheen merkitys korostuu kansainvälistymisen ja kansainvälisen 

kasvun alkaessa sekä jokaisen osaelinkaaren syntyessä. 

Ennen alkua vaihetta edeltää kyseisen vaiheen ennen alkua jaksossa ärsyke/impulssi, 

joka johtaa varsinaisen ennen alkua vaiheen muodostumiseen ja antaa ennen alkua vai-

heen sisällön muodostamiselle ensimmäiset ohjeistukset. 
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Ennen alkua vaiheen tutkimusten ajantasaistamisessa on perusteltua kohdistaa tarkaste-

lun fokus aiempaa vahvemmin sitä edeltävään ärsyke-/impulssivaiheeseen. 

  

Jatkotutkimusta tarvitaan myös arvoinnovaation hyödyntämisestä  kansainvälisen kas-

vun tieto- ja osaamispääoman proaktiivisessa vahvistamisessa sekä kansainvälistymis-

prosessin jokaisessa vaiheessa ja niiden osa-alueilla. Jokaiseen perinteiseen menettely-

tapaan löydettävissä oleva tarkennus/johdannainen voi antaa kyseisessä vaiheessa tai 

osa-alueessa uusia mahdollisuuksia suhteessa kilpailijoihin. Pienikin etu tieto- ja osaa-

mispääoman proaktiivisessa vahvistamisessa luo kansainvälistymisetua. Tässä yhdistä-

vänä tekijänä voi toimia kansainvälistymisärsykkeen syntykohdan ja sen laadun selvit-

täminen ja ennakointi. Arvoinnovaatiot voivat sinällään myös toimia impulsseina, jotka 

käynnistävät ennen alkua vaiheen valmistelun. 

On korostettava sitä että jatkotutkimus tulee fokusoida sekä kansallisiin että kansainvä-

lisiin yritystapausotoksiin. Lisäksi tutkimuksen tulee perustellusti olla pitkä- ja reaaliai-

kainen seurantatutkimus. Tämän tutkimuksen yritystapausjoukko oli hyvin rajattu yh-

teen maakuntaan kohdistuva. 

 

Kansainvälistyvän/kansainvälisesti toimivalle pk-yritykselle muodostuu organisaatioon 

ja laajennettuun organisaatioon heterogeeni, monikansallinen henkilöstö. Se tuo pk-yri-

tyksen organisaatioon sisäisen kulttuurietäisyyden. Siinä kotimaan kulttuuriin ja työ-

historiaan yhdistyvä toimintakulttuurikokemus, aiheuttaa tiedon ja osaamisen johtami-

selle merkittäviä haasteita ja toisaalta tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia. Tämä johtaa 

vakavaan keskusteluun yrityskulttuurin, toimintakulttuurin ja omistajayrittäjän kulttuu-

rin ja arvojen asemasta. Tämä korostuu optimoitaessa organisaation sisäistä kulttuuri-

etäisyyttä osaamisen johtamisessa tieto-ja osaamispääoman vahvistamiseksi. 

Jatkotutkimuksen toteuttaminen kansallisella tasolla organisaatioltaan kansainvälisty-

neiden pk-yritysten otoksella on perusteltua. Se palvelee reaaliaikaisen pitkittäistutki-

muksen toteuttamista. Se myös antaisi kansainvälistymisvaiheessa olevien pk-yritysten 

johdolle ensivaiheen tukea organisaation sisäisen kulttuurietäisyyden hyödyntämisessä 

osaamispääoman vahvistamisessa.  

 

Erityisen mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde on omistajayrittäjän tyypillisten 

piirteiden ajantasaistaminen fokusta tarkentaen. Erityisesti se,  mitkä piirteet kuvaavat 

niitä omistajayrittäjiä, joilla on kyky kyseenalaistaa ilmiöitä uuden pre start vaiheen 

ja/tai arvoinnovaation synnyttämiseksi. Toisaalta mitkä piirteet kuvaavat  poikkeuksel-
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lista kyvykkyyttä havainnoida toimintaympäristöstä kasvumahdollisuudet, joita muut 

eivät havaitse. 

Jatkotutkimuksen fokusoiminen kansalliseksi toteutuneiden kasvutapausten perusteelli-

seksi analysoimiseksi muodostaisi perustan myös kasvupotentiaalia omaavien yritysten 

seurantatutkimukselle. Erityisesti kansainvälinen kyseenalaistaminen ja mahdollisuuk-

sien näkeminen on korostetussa asemassa. Yritysperustannan läpikäyntiä vastaavassa 

tarkoituksessa ei voida sivuuttaa. Näissä erityyppisissä fokuksissa toimivan johdon erot-

tavien piirteiden esille saaminen palvelisi hyvin merkittävästi pk-yrityksien kasvupoten-

tiaalin hyödyntämistä.  
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Osaamisen ja tiedon johtaminen kansainvälistymisesssä 
 
Tekijä Tieto ja osaaminen Johto, strategisesti 
Diamantopoulos ja Souchon 
1996 

instrumentalinen, käsitteellinen ja symbolinen 
vienti-informaatio, tietopääoman vahvistaminen 

osaamisen vahvistaminen 
johto organisoijana 

Eriksson, Johanson, Majkård ja 
Sharma 1997 

kokemustieto ja-kustannus kansainvälistymisessä, 
tieto-ja osaamisstrategia 

rekrytoija ja oppimisen or-
ganisoija 

Floyd S.W. ja Wooldridge B. 
1999 

tiedon ja osaamisen vahvistaminen sosiaalisen verkoston hyö-
dyntäminen 

Grant R.M. 1996 
 

tietoperusteinen yritysnäkemys johtamiskäytännön sovelta-
minen 

Juuti 2001 yksilön tieto ja osaaminen ei riitä yhteisöllinen näkökulma 
Karlöf 1999 yksilöiden tieto ja osaaminen organisaation tavoitteet 
Kau ja Tan 1989 tieto-ja osaamispääoman vahvistaminen strategisti ja organisoija 
Kirjavainen 1997 ero tiedon ja osaamisen välillä osaamisessa tahto ja halu 
Kirjavainen ja Laakso-
Manninen 2001 

yksilön oppiminen ja osaaminen organisaation tavoitteet 

Kjellman ja Ramström 2004 menestyvä johtaminen sitoutuminen 
Kjellström 2000 tietopääoman johtaminen, arviointi, kontrolli, muisti strategisti ja organisoija 
Maula ja Poulfelt 2000 organisaation oppiminen, konsultointitavat esteiden raivaus 
Otala 1999 halu jatkuvaan oppimiseen, positiivinen asenne 

muutokseen 
perusteena visio, strategia ja  
tavoitteet 

Petersen, Pedersen ja Sharma 
2001 

tiedon rooli kansainvälistymisessä, tietostrategian 
toteuttaminen 

johto organisoi ja toteuttaa 

Prashantham ja Young 2004 internet ja mikrojen kansainvälistyminen suhteiden solmiminen 
Ranki 1999 tulevaisuussuuntautuneisuus, sisältää myös yksilön 

arvot ja uskomukset 
ydinosaaminen 

Souchon ja Diamantopoulos 
2000 

informaation tehokas käyttö, vienti-informaation 
vahvistaminen 

organisoija ja kombinoija 

Ståhle ja Grönroos 1999 yksilöiden osaaminen organisaation osaamiseksi tiedon vapaa virtaus 
Sydänmaanlakka 2001 
Viitala 2005 

tieto yksilön osaamisen perusta motivoitunut ja 
soveltamistaitoinen 

Szulanski, Jensen ja Lee 2001 tiedon uudistaminen, organisaation muisti johto organisoi 
Teece ym 1997 dynaamiset kyvykkyydet organisaation kyky uudistua 
Voerman, Wedel ja Zwart 1998 yrityspiirteiden vaikutus johtajuus, kombinointi 
Zack 1999, Jones 2000 liiketoimintastrategian määrittämä tieto-ja osaamisstrategia 
Zack 1999, Amidon 1997 ajankohtainen tieto strateginen tietoaukko 
Zack 2000 sosiaalinen verkostoanalyysi tietopääoman vahvistaminen 
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Verkostotutkimuksia, yhteistyöverkostot, sosiaalinen kontaktipinta, internetin hyödyntäminen 
 

VERKOSTOTUTKIMUKSIA SISÄLTÖ 
Blomqvist 2002 luottamus liittoumissa 
Gulati 1999 verkoston sijainti ja oppiminen, verkostoresurssien ja yrityksen kyvykkyyksien vai-

kutus liittouman muodostamiseen 
Gulati 2000 strategiset verkostot 
Gulati, Nohria ja Zaheer 2000 strategiset verkostot 
Hakanen 1997 pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen 
Johannisson B 1996 yrittäjyysverkostojen dynamiikka 
Kuivanen ym 1997 kohti uudenlaisia yritysverkostoja, monenkeskinen verkostoyhteistyö 
Malecki ja Tootle 1996 verkostojen ja ryhmäpalvelujen arviointi pienyrityksille 
Möller ym 2001 strategisten yritysverkkojen tyypit ja johtamishaasteet 
Möller ym 2004 tulevaisuutena liiketoimintaverkot, johtaminen ja arvonluonti 
Narula ja Hagedoorn 1998 innovointi strategisella liittoumalla, siirtyminen kohti kansainvälistä kumppanuutta ja 

sopimusta 
Granovetter 1985 rakenne, verkostot 
INTERNET VERKOT SISÄLTÖ 
Buxmann ja Gebauer 1998 internetperusteiset välittäjät 
Hamill 1997 internet ja kansainvälinen markkinointi 
Hamill 1999 b-to-b internet markkinointi 
Hamill 2001 internet markkinointi ja englantilaisten pk-yritysten kansainvälistyminen 
Hoffman ja Novak 1996 uusi markkinointiparadigma sähköiselle kaupalle 
Pant ja Hsu 1996 liiketoiminta internetissä , strategiat ja talous 
Prashantham 2004 kohti kansainvälistymisen tietoperusteista käsitteellistämistä 
Riggins ja Rhee 1998 kohti elektronisen kaupan yhdistynyttä näkemystä 

Sarkar, Butler ja Steinfield 
1994 

välittäjät, jatkuva rooli toimijoiden välittämiseen sähköiselle kauppapaikalle 

Vescovi 2000 internet kommunikaatio; Italian pk-yritysten tapaus 
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Tapaustutkimuksen uudistaminen 
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Pk-yrityksen kasvun kriittisiä tekijöitä ja niiden asema kasvun vaiheissa 

Adize 1988 
 

McHugh 
1999 

Greiner 1972 Churcill 2000 Churchill ja Lewis 
1983 

yhteenveto keskeiset 
tekijät 

perusta-
jan/omistaja
n sitoutumi-
nen 

omistajan 
kasvu-
ambitio 

johtajuuskriisi; 
yrittäjän osaa-
misvaje 

omistaja tekee 
kaiken 

organisaatio 
=omistaja; omista-
jan strategiset ja 
johtamiskyvyt 

sitoutunut, omista-
jakeskeinen 

sitoutu-
nut, dele-
goiva 
omistaja-
yrittäjä 

liikeidean 
ajoitus ja 
realistisuus 

vahva tuote-
tarrjonta 

autonomiakriisi; 
autonomian 
puute, henkilös-
tön kehityksen 
vaikeutuminen 

organisaatio 
yksinkertainen 

organisaatio yk-
sinkertainen, sys-
teemien kehittämi-
nen minimaalista 

yksinkertainen 
organisaatio 

strategi-
nen suun-
nittelu, 
resurssien 
allokointi 

rahoitus ja 
riskinotto-
kyky 

tehokas 
johtotiimi 

kontrollikriisi, 
hajautettu  
rakenne,     
delegointi, 
korkea johdon 
motivaatio 

organisaation 
luominen 

osa-alueammatti-
laiset mukaan, 
henkilöstön määrä 
ja laatu, johdon 
kehittäminen koh-
taamaan kasvu, 
strateginen suun-
nittelu/omistaja 

organisaation 
rakentaminen, 
tehokas johtotiimi, 
strateginen suun-
nittelu 

organi-
saation 
rakenta-
minen, 
integroitu 
tietojär-
jestelmä 

päätöksente-
kotyyli 

pääsy vai-
kuttavan 
rahoituksen 
ääreen 

byrokratiakriisi, 
resurssien  
allokointi,  
organisaation 
yhtenäistäminen 

suunnittelu 
delegoitu, 
omistajajohtaja 
jatkaa, sitou-
tuminen kor-
keampaan 
kasvuasteeseen 

kuinka rahoittaa 
nopea kasvu, vas-
tuun delegointi, 
organisaatio hajau-
tettu, omistaja 
tunnistanut rajansa 

delegointikyky, 
hajautet-
tu/yhtenäistetty 
organisaatio,  
resurssien      
allokointi 

 

suunnittelu 
ja delegointi 

voitollinen 
liiketoimin-
tamalli 

kriisi, jousta-
vuus, tiimit, 
koulutus, integ-
roitu tietojärjes-
telmä 

omistaja tun-
nistaa rajansa, 
avainongelmat, 
delegointi, 
rahoitus 

johdon laajentu-
minen ja ammat-
timaistuminen, 
omistus ja liike-
toiminta erilleen 

integroitu tietojär-
jestelmä, ammat-
timainen johtami-
nen 

 

pehmeä 
siirtymä 
yrittäjyydes-
tä ammatti-
maiseen 
johtamiseen 

selvä vienti-
strategia 

omistaja ja 
liiketoiminta 
erillään, henki-
löstö ja finans-
siresurssit ope-
ratiivisessa ja 
strategisessa 
suunnittelussa 

 siirtymä ammatti-
maiseen johtami-
seen, resurssit 
operatiivisessa ja 
strategisessa suun-
nittelussa 

  

byrokratian 
välttäminen 
menestyksel-
lisen kasvun 
jälkeen 

   byrokratian vält-
täminen 
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Tasapainoteoriat Stokastiset kasvu-
mallit 

Strateginen johtamisnä-
kökulma 

Vaiheteoriat Managerial koulukun-
ta 

Neoklassinen yri-
tyksen teoria; 
Anderson 1982, 
Hart 2000. 
Resurssien tehokas 
allokointi resurssi-
en ja tuotoksen 
pysyessä annettuna. 
 

Gibrat´n suhteellisen 
vaikutuksen laki; 
O`Farrell ja Hitchens 
1988. 
Määrätyn ajanjakson 
kasvuaste  on sama 
kaikille yrityksille 
niiden koosta ajan-
jakson alussa riip-
pumatta. Suhteelli-
nen kasvu ei riipu 
aiemmasta menes-
tyksestä. 

Gibb ja Scott  1985; 
omistajayrittäjän/-johtajan 
strateginen tietoisuus ja 
pk-yrityksen holistinen 
johtaminen. 

Teknologiayritysten 
kasvu; Penrose 
1995, Kazanjian 
1988. 
Malli identifioi 4 
kasvuvaihetta ja 
määritteli niiden 
hallitsevat piirteet: 
1.ajatusmalli ja 
kehitys 
2.kaupallistaminen 
3. kasvu  
4. stabilisoituminen 

Dichtl 1990: yritys-
johdon kaksi lajia, 
ulkomaan markki-
nasuuntautunut ja ei 
suuntautunut. 

Epätäydellinen 
kilpailu Hart 2000. 
Yrityksen KeKu 
käyrä teoreettinen, 
kasvavat KeKu 
vältettävä. 
Empiiriset kustan-
nuskäyrät L-muo-
toisia, MES jälkeen 
samat KeKu eri 
yrityksillä. 

Evolutionaarinen 
kasvumalli,  Nelson 
ja Winter 1982. 
Optimoinnin sijasta 
ympäristömuutoksiin 
reagoidaan käyttäen 
yrityksen spesifejä 
rutiineja, jotka syn-
tyvät johdon ja hen-
kilöstön kokemuk-
sista ja taidoista. 

Birley ja Westhead 1990. 
Strateginen johtamisnä-
kökulma pk-yrityksen 
kasvun selittäjänä. 

Elinkaarimalli, 
Hanks ym 1993. 
Kasvuvaiheen 
muuttujat ainutlaa-
tuinen yhdistelmä 
suhteessa organi-
saation yhteyteen 
tai rakenteeseen. 
Mallin vaiheet: 
start-up, kypsyys, 
monipuolistaminen. 
Omistaja valinnut 
niiden pienenä 
pitämisen.  

Managerial piirteet 
kansainvälistymisen 
eri vaiheissa: 
Reid 1983a, Dichtl 
1990, Holmlund ja 
Kock 1998: 
demografiset-, koke-
mus-, asenne- ja käy-
töspiirteet 
 

Teknistaloudellinen 
skaala. 
Penrose 1995, Cas-
son 1998 : Kiinteät 
tuotot skaalaan ja 
kasvavat tuotot 
skaalaan ts panok-
set ja tuotos kasva-
vat saman %:n tai 
tuotos enemmän 
kuin panokset 

Galtonin regressio-
malli; Hart 2000. 
Sallii kasvun vaihte-
levan käänteisesti 
yrityksen koon kans-
sa. Koon hajonta ei 
kasva määrittelemät-
tömästi kuten Gib-
rat´n tapauksessa. 

O´Farrell ja Hitchens 
1988. 
Liiketoimintastrategioiden 
tavoitetasot ja havainnot 
osin omistajien henkilö-
kohtaisten piirteiden mää-
räämiä heidän näkemien 
mahdollisuuksien ja rajoi-
tusten valossa. 

Kumppanuusmalli, 
Churchill ja Lewis 
1983. 
Viisivaiheisia pk-
yrityksen kasvuvai-
hemalleja: start-up, 
eloonjäänti,  kasvu, 
laajentuminen,  
kypsyys. 
Kolmas vaihe kriit-
tisin, kaksi osavai-
hetta; kasvu- tai 
menestysjakso. 

Johtamistyylin muu-
tokset: 
Rubenson ja Gupta 
1990; perustajan 
focuksen siirtyminen, 
Churchill ja Lewis 
1983; yrittäjyydestä 
liikkeenjohtoon ; 
Rae ym 1997; riittä-
mättömyys johtami-
sessa, kontrollissa ja 
kapasiteetissa; 
Bartlett ja Ghoshal 
1993; uusi organisaa-
tiomalli. 

Dynaaminen skaala 
talous. Penrose 
1995. 
Kasvua stimuloivat 
sisäiset säästöt yri-
tysspesifejä,  koos-
ta riippumattomia. 
Oppimiskäyrä 
kokemuskäyräksi. 

Jovanovic´n kasvu-
malli, 1982. 
Yrityksen kustan-
nuskäyrä on satun-
naisesti jakautuvan 
yritysspesifin shokin 
kohde. Shokit ja 
elossapysyminen 
koetaan suotuisina. 
Yritykset syntyvät, 
kuolevat, säilyvät ja 
syntyvät uudelleen. 

 Elinkaarimalli, 
Churchill 2000. 
Olemassaolo: 
eloonjääminen; 
voitontekokyky/ 
vakautuminen; 
voitontekokyky/ 
kasvu; Take-Off; 
Kypsyysvaihe. 

Liiketoimintojen 
tasot: Vyakarnam ym 
1996; taktiset, strate-
giset ja visionaariset 
operaatiotasot kasvun 
suhteen; siirtymä 
seuraavalle tasolle ei 
onnistu jos liikkeen-
johtotaidot eivät ole 
riittävät. 
 



             

                                                                                                                                          
 
LIITE 6. 
Perusstrategia- ja pk-yrityksen omistajayrittäjätyyppejä vs organisaation neljä asemointistrategiaa  
N:o Strategiatyyppi Perusstrategiatyyppien piirteet Viite 
1 etsijä (prospector) laaja tuote-tai markkinajoukko, toimialan eturivi uusilla tuotteilla, tarkkai-

lee ympäristöä, hakee uusia tuote-ja markkinamahdollisuuksia 
Miles ja 
Snow 1978 

2 puolustaja (defen-
der) 

pyrkii säilyttämään turvatun nichen suhteellisen stabiileilla tuotteilla Miles ja 
Snow 1978 

3 analysoija (analy-
zer) 

kahden edellisen yhdistelmä korostaen tuotantoa ja kamppailee parannetun 
tehokkuuden saavuttamiseksi 

Miles ja 
Snow 1978 

4 reagoija /reactor) yhteensopimattomuus toiminnoissa ja päätöksissä, välttävät riskiä uusien 
tuotteiden tai palveluiden kehittämisessä kilpailijoista huolimatta 

Miles ja 
Snow 1978 

5 kustannusjohtajuus, 
differointi, focu-
sointi 

vahvistavat suoritusta Porter 1980 

6 Porter 4:s kielteinen vaikutus suoritukseen, yrityksillä ei markkinaosuutta, tavoittele-
vat yhtä tai useampaa strategiaa rajoituksin 

Porter 1980 

 

N:o Omistajayrittäjä- 
tyyppi / viite 

Omistajayrittäjätyypin- 
piirteet 

Asemointistrategiat/ Bennis-Nanus 
1986 

1 omistajajohtaja/ ammattimies 
Smith 1967 

henkilökohtaiset suhteet, rajatut 
rahoituslähteet, alempi sosiaalinen 
tietoisuus ja sitoutuneisuus 

reaktiivisuus, odotetaan muutosta ja 
reagoidaan, halvin ja lyhytnäköisin 
malli 

2 omistajajohtaja/opportunisti 
Smith 1967 

markkinasuuntautunut, etsii uusia 
mahdollisuuksia, innovatiiviset 
kilpailustrategiat, delegoi 

sisäisen ympäristön muuttaminen, 
pysyvämpi muutos rakenteisiin 
vaikuttamalla 

3 yrittäjäyritys/  yrittäjä 
Miller ja Friesen 1982 

käyttää kilpailijastrategioita pyrkien 
dramaattisiin innovaatioihin 

uusi yhteys sisäisen ja ulkoisen ympä-
ristön välille; ennakoiva uuden suhteen 
luonti oman sisäisen ja ennakoidun 
ulkoisen välille; pt:llä vertikaalinen 
integroituminen 

4 konservatiivinen yritys/yrittäjä, 
Miller ja Friesen 1982 

reaktiivinen innovoija, ryhtyvät 
innovointiin vain asiakkaiden ja 
kilpailijoiden painostuksesta 

reaktiivisuus, odotetaan muutoksen 
tapahtumista ja reagoidaan 

5 omistajajohtaja/ yrittäjä 
Chell, Haworth,  
Brearley 1991 

proaktiivisia, aloitteellisia, kontrol-
loivia, etsivät menestysmahdolli-
suuksia, vahva innovaatiokorostus  

uusi yhteys sisäisen ja ulkoisen ympä-
ristön välille, muutosta ennakoiva uu-
den suhteen luonti oman sisäisen ja 
ennakoidun ulkoisen välille; pt:llä ver-
tikaalinen integroituminen 

6 omistajajohtaja/ huolenpitäjä 
Chell, Haworth, Bearley 1991 

keskittyvät päivittäisoperaatioihin, 
ongelmiin reagointiin ennakoinnin 
sijasta, usein kasvuhaluttomia 

reaktiivisuus, odotetaan muutoksen 
tapahtumista ja reagoidaan 

7 omistajajohtaja/ hallinnoija 
Chell, Haworth,  
Bearley 1991 

johtavat ammattimaisesti, kustan-
nustietoisia, enemmän reaktiivisia 
kuin proaktiivisia 

reaktiivisuus, odotetaan muutoksen 
tapahtumista ja reagoidaan 

8 omistajajohtaja/näennäisyrittäjä 
Chell,Haworth, Bearley 1991 

proaktiivisia, kohtuullisen innova-
tiivisia, ideapersoonia 

pitkällä tähtäimellä sisäisiä ympäristöjä 
voidaan muuttaa pysyvämmin rakentei-
siin vaikuttamalla 

9 yrittäjäyritykset, Karagozoglu 
ja Brown 1988 

korostavat joustavuutta, innovointia 
ja riskinottoa; omaksuvat proaktii-
viset ja aggressiiviset strategiat; 
kilpailevat uuden tuotteen tai mark-
kinan kehittämisellä 

ulkoisen ympäristön muutosta enna-
koiva alkaa itse vaikuttaa ympäristöön 
niin että muutos kehityy samansuuntai-
seksi tarpeiden kanssa 

10 konservatiiviset yritykset. 
Karagozoglu ja Brown 1988 

korostavat tehokkuutta, välttävät 
riskiä ja innovointia, kilpailevat 
matalalla hinnalla ja korkealla laa-
dulla 

pitkällä aikavälillä sisäisiä ympäristöjä 
voidaan muuttaa pysyvämmin rakentei-
siin vaikuttamalla 
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Ylimmän johdon rooli kansainvälistymisen vaiheissa ja rooliin sisältyvät toiminnot ja fokukset 
Vaihe Toiminto Rooli Fokus 
valmiuksien 
luominen ja 
vahvistaminen 

luominen helpottaja/Lehtonen 
1979 

keskijohdon ja organisaation 
kansainvälistäminen 

 luominen/ 
rakentaminen 

delegoija, rekrytoija/ 
Penrose 1995 

kyvykkyyksien rakentaminen 

 liittoumat strategisti,innovaattori, transnational 
kumppani / Yeung 2002, Quinn ym. 
1996, Ståhle 2003 

startegiset liittoumat, 
soveltuvimmat kumppanit 

 luominen helpottaja/ Lehtonen 1979, helpotta-
ja,välittäjä/ Quinn ym 1996, yksilö ja 
ryhmätason oppimisesteiden raivaaja 

osaamispääoma kansainväliselle tasol-
le 

 vahvistaminen strategisti/Karlöf 1986, innovaatto-
ri/Quinn ym 1996, Lehtonen 1979 

inhimillinen ja sosiaalinen 
pääoma 

 luominen ja 
vahvistaminen 

helpottaja/Lehtonen 1979, men-
tor/Quinn ym1996 

sisäisen yrittäjyyden edellytysten 
vahvistaminen 

sisäänpäin vaihe, 
prosessi osa-alue 

teknologian 
siirto 

proaktiivinen muutosjohtaja/Kanter 
1983 

yrityksen/toimittajan riippuvuus ja 
korvattavuus 

 raaka-aine ja 
komponentti 
tuonti 

proaktiivinen muutosjohtaja tuonnin rajat, osallistujamäärä, keski-
näinen riippuvuus, koaliitioiden muu-
tosvaraumat 

 osaamisen 
hankinta 

esimies/Quinn ym 1996, Ståhle 2003 riippuvuus-ja korvattavuusaste, vaiku-
tus kysyntäketjuun ja kansainvälisty-
misportfolion toteutukseen 

ulospäin prosessi-
vaihe 

prosessi kombinointiosaaja /Tja J Hope 1997 yhtiö ja yhteisyritys ratkaisu 

 prosessi esimies /Ståhle 2003, Quinn ym 1996  vientitapa, kumppanin valinta 
 prosessi transnational yrittäjä/Yeung 2002 kontrolloi eri maiden resurssit,omaa 

strategisen johtamiskyvyn, mahdolli-
suuksien luonti ja hyödyntäminen eri 
maissa 

 prosessi kumppanuus/Ståhle 2003 keskijohdon mielipidejohtajat 
 prosessi proaktiivinen promoter/Stevenson ja 

Sahlman 1987, opportunistinen kom-
binointiosaaja/T ja J Hope 1997 

ennakoi eriasteisten strategisen portfo-
lion optioiden mahdollisuudet 

ulospäin yhteis- 
työprosessi 

tuonti proaktiivinen promoter/Stevenson ja 
Sahlman 1987 

kontrollissa olevien resurssien rajoissa 

 sopimuspe- 
rusteinen 

proaktiivinen strategisti/Karlöf 1986 strategiset liittoumat osaamisen siir-
rossa 

yhteistyövaihe yhteistyö opportunistinen strategisti/Karlöf 
1986 

ostoyhteistyö kotimaiseen vaiheeseen 

 yhteistyö proaktiivinen kombinointiosaaja/ 
T aj J Hope 1997 

eriasteisen valmistusyhteistyön yhdis-
täminen 

 yhteistyö transnational yrittäjä/Yeung 2002 t&k visio, kansainvälinen t&k laajen-
nettuun organisaatioon 
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Ylimmän johdon rooli tieto-ja osaamispääoman vahvistamisessa; toiminnot ja fokus. 
Pääoma Toiminto Rooli Fokus 
inhimillinen 
pääoma 

oppiminen delegoija/Penrose 1995 organisaation tieto- 
ja osaamispääoma 

 sisään/ulos rekrytointi 
rotaatio 

transformationaalinen 
johtaja/Kirjavainen ja 
Laakso-Manninen 2001 

strategian vaatimusten 
täyttäminen 

 luominen ja kehittäminen 
meta kyvykkyydet 

mahdollistaja/Lahti 2002 esteet 

 suunnan näyttö, tulevaisuu-
denrakentaminen 

transnational yrittäjäjohtaja/Yeung 
2002 

visio 

sosiaalinen 
pääoma 

sosiaalisten verkostojen 
laajentaminen , organisaati-
on jäsen 

organisoija,strategisti/Karlöf 
1986,verkottaja, Johannisson 1987 

organisaation jäsenen 
tavoitteet 

 ostaminen, perustaminen ja 
rekrytointi suunnitelmal-
lisesti 

kombinointiosaaja/innovatiivinen 
tietojohtaja/T ja J Hope 1997; ver-
kottaja Johanson ja Mattsson 1988 

organisaation ulkoinen 
sosiaalinen verkosto 

 kansainvälistymistä tukevi-
en sosiaalisten verkostojen 
laajentaminen 

transnational yrittäjä/Yeung 2002, 
verkottaja/ Johanson ja Mattsson 
1988; verkottaja Johannisson 1987 

organisaatio ja sen jäsen 
yhteistyössä 
kansainvälistyminen 

sosiaalinen pääoma, 
asiakaspääoma 

integraatio-ja uudistuspro-
sessi 

innovatiivinen tietojohtaja/T ja J 
Hope1997, mahdollistaja  ja osin 
innovaattori/Lehtonen 1979, Rogers 
1995 

kyvykkyyksien linkitys, 
tavoitteena tarkoituksen 
ja haasteen luonti 
/Bartlett ja Ghoshal 1993 

 suhteen rakentaminen delegoiva innovaattori/Penrose 
1995, Quinn ym 1996,Lehtonen 
1979, transnational /Yeung 2002 

tavoiteltavan suhteen 
tiukkuusaste – negatiivi-
nen vaikutus 

sosiaalinen 
pääoma, kump-
panuuspääoma 

liittoumien muodostaminen kombinointiosaaja ja innovatiivinen 
tietojohtaja (modifioiden)/T ja J 
Hope 1997,institutionalisen johtajan 
roolin ohella 

kumppanuuspääoman 
vahvistaminen, innovaa-
tiotarjoamien kehittämi-
nen kumppanuudessa 

 kumppanuusmuodon valinta johtaja, delegoija(Penrose 1995, 
transaktioteoria Williamsson 1981), 
taktiset ja operatiiviset liittoumat 
voidaan delegoida keskijohdolle 

pääomaperusteinen ja ei 
pääomaperusteinen liit-
touma 

rakennepääoma; 
aineeton pääoma 

aineettoman varallisuuden 
laajentaminen 

johtaja, strategisti/ Karlöf 1987, 
delegoija ja helpottaja / Penrose 
1995/ Lehtonen 1979 

mikä omistetaan 
mikä hallinnassa 
mikä ostetaan 

 potentiaalien organisaatioi-
den verkoston rakentami-
nen;  

kombinointiosaaja T ja J Hope 
1997, piirteet esimies/helpottaja/ 
Ståhle 2003 Lehtonen 1979 

kumppanuuksien proak-
tiivisuus 

 poisoppiminen/ realisointi esimies / Quinn ym 1996, Ståhle 
2003, delegoija/ Penrose 1995 

ei tarvittava 

rakennepääoma: 
uudistuspääoman 
vahvistaminen 

kansainvälistymisprosessi radikaali uudistaja/ Gopalakrisnan ja 
Damanpour 1997 

kansainvälistymisvaihe 
ja sen osa-alue 

 innovaation hankinta/ 
toteuttaminen 

helpottaja / edistäjä Rogers 1995 
Lehtonen 1979 

idean luonti, ongelman-
ratkaisu, prosessin rat-
kaisu, tuoteratkaisu 

 prosessi opportunisti strategian ja optioiden 
valmistelu ja toteutus 

 yhdistäminen delegoija / helpottaja/ kombinoin-
tiosaaja Quinn ym 1996, Lehtonen 
1979, T ja J Hope 1997 

tiedon kombinointi 
ympäristömuutokset 
luovuuteen kannustus 

    



             

LIITE 9.      Keskijohdon rooli tieto-ja osaamispääoman vahvistamisessa, toiminnot ja fokus 
 
Pääoma Toiminto Rooli Fokus 
inhimillinen 
pääoma 

sisään ja ulos 
rekrytoinnit 

esimies, organisaation seuraava taso/  
Quinn ym1996, edistäjä organisaation 
alempi taso/Lehtonen 1979 

inhimillisen pääoman vahvis-
taminen, ulkomaanmarkki-
natietoa omaavat henkilöt/ 
Welch ja Welch 1993/1996 

 ulkoisen tiedon  
identifiointi ja 
integrointi 

kombinointiosaaja / T ja J Hope 1997 tietopääoman laajentaminen ja 
syventäminen liittoumilla 

 koulutus/oppiminen strategisen toteutuksen koordinaattori 
ja välittäjä /Quinn ym 1996 

vientiasiakastarvenäkökulma 
kansainvälistymisnäkökulmaksi 

 oppiminen helpottaja/Lehtonen 1979, mentor ja 
välittäjä/Quinn ym 1996 

yksilön suunta, oppimisen es-
teet, keinot ja arviointi (Moila-
nen 1996) 

sosiaalinen 
pääoma 

tieto-ja osaamispää-                                                          
oman vahvistami-
nen 

innovaattori/välittäjä/Lehtonen 1979, 
Rogers 1995,Quinn ym 1996 

uudistusprosessin luominen 

sosiaalinen pääoma/ 
asiakaspääoma 

vienti-informaation 
hankinta 

välittäjä, helpottaja innovaattori/Quinn 
ym 1996, Lehtonen 1979, Johannisson 
1987 

verkostoituminen 

 asiakasinformaation 
hankinta 

analysoija/Janczak 2002; informaation 
elinkaariteoria Weitzel 1987 

asiakkaiden asiakkaat 

 asiakasinformaation 
hankinta 

kombinointiosaaja/T ja J Hope 1997, 
innovaattori/varhainen omaksuja/ Ro-
gers 1995, toteuttaja/Lehtonen 1979 

innovointi 

sosiaalinen pääoma/ 
kumppanuuspääoma 

verkoston laajenta-
minen 

proaktiivinen koordinoija, innovaattori 
ja välittäjä/Rogers 1995, Quinn ym 
1996 

uudistamisprosessin yhdistämi-
nen 

 tiedon keruu sisäi-
sestä ja ulkoisesta 
ympäristöstä 

analysoija ja proaktiivnen radar/ Janc-
zak 2002,  välittäjä,  helpottaja/Quinn 
ym 1996, Lehtonen 1979 

tiekartta tulevaisuuden aloittei-
siin 

rakennepääoma/ 
aineeton varallisuus 

osaamispääoman 
vahvistaminen 

organisaatiohierarkkian alempaan 
osaan; koordinaattori/Quinn ym 
1996,helpottaja/Lehtonen 1979, 
Quinn ym 1996 

aineeton varallisuus 

 osaamispääoman 
vahvistaminen 

yrityksen ulkopuolelle,kumppani/ 
Ståhle2003,kombinointiosaaja/välittä-
jä/Quinn ym. 1996, T ja J Hope 1997 

aineeton varallisuus 

 osaamispääoman 
vahvistaminen 

kansainvälisille alueille: transnatio-
nalsisäisen yrittäjän piirteet, tilanne-
kohdistuneet innovaattorin, oppor-
tunistisenpragmaatikon/Janczak 
2002,alais-ja kumppaniroolit/Ståhle 
2003 

aineeton varallisuus 

rakennepääoma/ 
uudistuspääoma 

vision viestintä alainen, viestijä, kumppani, esimies 
Ståhle 2003 

innovatiivinen yrittäjäkäytös 
Miller ja Camp 1985 

 uudistusresurssien 
sitominen, oppimi-
nen 

helpottaja,mentor,välittäjä/Quinn ym. 
1996,Lehtonen 1979,institutionalinen 
johtaja/McClelland ja Burnham 1995 

uudet oppimisen mallit, 
ulkopuolisten uudistamisre- 
surssien sitominen 

 strategian toteutus 
omaksumisen pa- 
rannus 

toteuttaja,helpottaja/Quinn ym. 1996 
Lehtonen 1979, Floyd ja Wooldridge 
1994 

radikaali oppiminen 

 tiedon integrointi helpottaja,välittäjä/Janczak 2002, 
Quinn ym. 1996 

yritysspesifin tiedon luonti ja 
integrointi; tietovirtojen  
johtaminen 

 organisaatio ja 
toiminnot; uudistus 

helpottaja, edistäjä/Lehtonen 1979, 
Quinn ym. 1996 

kansainvälistymisprosessi 



             

 
                                                                                                                                          LIITE 10. 
Ylimmän johdon roolipiirteitä ja rooli kansainvälistymistrategian toteutuksessa 

Omistajajohtaja Transnational yrittäjä/johtaja Strategisti Yrittäjästrategisti 
paineensietokyky Peruspiirteet: riskinkantokyky käsitteellinen 

ajattelu 
henkilökohtainen kan- 
sainvälisyyskokemus 

kunnianhimo kyky kontrolloida resursseja eri 
maissa 

kokonaisnäkemys ammatillinen osaami-
nen 

proaktiivisuus strategisessa 
suuntautumisessa 

kyky ottaa vastuu strategisista 
aloitteista; 
perustaa, integroida ja ylläpitää 
ulkomaiset operaatiot 

kyky uusien ajatus-
mallien soveltamiseen 

kontaktipinna 
 

optimismi omaa strategisen johtamiskyvyn 
eri maissa 

Karlöf 1986 Miller 1983, Miller ja 
Friesen 1982 

kontrollikyky omaa taidot luoda ja hyödyntää 
eri maiden mahdollisuudet 

 Chell, Haworth ja 
Brearley 1991 

aloitteellisuus lisäpiirteet: luoda jaettu visio ja 
rakentaa organisaation sitoutumi-
nen 

  

vahva korostus innovaatioihin johtaa erilaisten roolien ja vastui-
den kompleksisuus, 
kehittää joustava organisaatio 

  

Johannisson 1990, Chell, Ha-
worth,Brearley 1991, McDou-
gall, Shane , Oviatt 1994 

pitaä pystyä tasapainottamaan ja 
legitimoimaan monet näkökulmat 
ja kyvykkyydet (Yeung 2002) 

  

 

Osa-alue Toiminto Rooli Fokus 
kansainvälistymisstrategia kansainvälistyminen transformatiivinen moti-

voija 
itsensä toteuttaminen ja johtami-
nen (Kirjavainen ja Laakso-
Manninen 2001) perusasenne-
muutos, yhteisymmärrys muu-
tostarpeissa ja tavoitteissa (Bass 
1986) 

 kansainvälistyminen opportunistinen omistaja/ 
Smith 1967 

 

 kansainvälistyminen 
Johannisson 1990 

proaktiivinen strategis-
ti/Karlöf 1986 

 

oppiva organisaatio/ orga-
nisaation oppiminen 

proaktiivinen tieto-ja 
osaamispääoman vah-
vistaminen 

rakentajan kokonaisrooli/ 
Moilanen 2001, Stopford 
ja Baden-Fuller 1994, 
Kuratko, Montagno, 
Hornsby 1990 

oppimisesteiden madaltaminen, 
sisäinen yrittäjyys 
strateginen ajattelu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

 

                                                                                                                                          LIITE 11. 
Yritysten vaihtoehtoisia yhteistyötapoja ja yritysten näkökulmien arviointi eri ulottuvuuksilla 
(Ouchi 1980, Jarillo 1993, Murto-Koivisto ja Vesalainen 1995, Hellman ym 1993, Kuitunen ym 
1999, Jarillo 1988, Koivisto ja Mikkola 2002, Sako 1992, Håkansson ja Johanson 1988) 
 

TOIMINTATAPA SISÄLTÖKUVAUS 
toimii itsenäisesti byrokratia, säännöt tärkeitä, vertikaalinen integratio, omistus  
osa toiminnoista markkinoilta markkinat, raha ratkaisee;  alihankinta, ostaminen  
toimii yhteistyössä toisten yritysten 
kanssa 

klaanit, traditio, luottamus, hierarkkia, verkostoituminen, edellisten välimuo-
to, ei hierarkkiaa  

benchmarking parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen; prosessit, yritysten keskusteluyhtey-
det, kustannusten jakaminen yhteistyöratkaisulla 

yhteistyörengas kustannusten jakaminen yhteistyöratkaisulla 
projektiryhmä kehitetään yhteinen liiketoimintaprojekti; kaksi versiota a) tasavahvat osa-

puolet b) ryhmässä yksi muita vahvempi yritys kanavana  
yhteisyritys kaksi tyyppiä; omistuspohjaiset ja sopimuspohjaiset  
fuusio yritykset yhdistyvät kokonaisuudeksi 
strateginen liittouma laajan määritelmän mukaan strategisia liittoumia ovat kaikki yritysten väliset 

suhteet organisoinnista riippumatta 
verkosto kuvaa markkinoiden ja hierarkkian välisiä kaikkia yritysten yhteistyömuotoja 
alihankintayhteistyö päähankkija voi vähin kustannuksin vaihtaa alihankkijaa , kuormitushuippu-

jen tasaaminen. Jatkumon ääripäät matalan ja korkean luottamuksen alihan-
kintasuhteiksi. 

toimittajayhdistykset pyritään kehittämään yhteisiä ratkaisuja ja järjestelmiä keskusyrityksen liike-
toiminnallisiin tarpeisiin; toimittajapyramidissa voi toimia useamman asteen 
toimittajia 

strateginen verkko erillisten yritysten perustama liittouma, johon liittyy keskusyritys, joka hoi-
taa ja kehittää verkkoa  

epämuodolliset yhteistyösuhteet yritysten ja yrittäjien väliset suhteet, sosiaaliset verkot, muodostavat kaksi 
kolmasosaa yhteistyösuhteista  

ARVIOINTIULOTTUVUUDET ARVIOINTIULOTTUVUUKSIEN SISÄLTÖ 
Kaksiulotteinen viitekehys arvioin-
tiulottuvuutena 

- organisationaalinen sidos, tai 
- liiketoiminnallinen sidos 

Moniulotteinen viitekehys 
arviointiulottuvuutena 
 

a) organisationaalinen ulottuvuus 
- rakenteellinen sidos 
- sosiaalinen sidos 
b) liiketoiminnallinen sidos 
- yritysten välisen vaihdannan kehittyneisyyttä kuvaava ulottuvuus 
- strategista sidosta kuvaava ulottuvuus 

Matalan luottamuksen alihankinta arvi-
ointiulottuvuutena 

- suuri itsenäisyys ja riippumattomuus 
- vähäinen informaationjako kumppaneille 
- riskejä ei pyritä jakamaan 
- alhainen luottamusaste, opportunistinen voitontavoittelu todennä-

köistä 
- ei tavoitella pitkän ajan yhteistyösuhdetta 

Korkean sitoutumisen suhteet 
 arviointiulottuvuutena 

- yhteistyö normaalia käytäntöä 
- sopimukset perinteisiä löyhempiä ja epämuodollisempia 
- keskinäinen riippuvuus 
- henkilötason kanssakäyminen liikesuhteiden kehittämistä 
- fokus luottamuksellisten suhteiden rakentamisessa 

 

                                                                                                                                         
 
 
 
 
 



             

 

                                                                                                                                        LIITE 12. 
Liittoumakumppanuuden tasot ja tasojen sisältö (mm Ståhle ym 2000 mukaillen) sekä kumppanin 
valintakriteerit pk-yrityksen näkökulmasta 

Liittoumakumppanuuden 
taso; pk-yrityksen näkö-
kulma 

Liittoumakumppanuuden sisältö 
pk-yrityksen näkökulmasta 

Liittoumakumppanin  
tasonäkökulma 

operatiivinen kump-
panuus 

Yritysten välinen yhteistyö voi alkaa osapuolten omista tavoitteista 
ja intresseistä. 
Operatiivista kumppanuutta kuvaavat selkeät sopimukset, kustan-
nusten alentaminen. 

operatiivinen / 
taktinen / 
strateginen 

taktinen kumppanuus Tavoitteet johdetaan yhteisistä lähtökohdista, molempien strategiat 
sovitulla yhteistyöalueella voivat toteutua samanaikaisesti; tietohal-
lintajärjestelmä apuna, yhdistää osapuolten prosesseja, poistaa 
päällekkäisyyksiä. Tietopääoma toimintaprosesseissa ja-
kulttuurissa. 

operatiivinen / 
taktinen / 
strateginen 

strateginen kumppanuus Tavoite tietopääoman yhdistäminen, tuottaa kumppaneille merkit-
tävää strategista etua, täydentävät roolit; osapuolten jaettava täysin 
molempien lähtökohdista johdettu yhteinen visio, arvot ja tavat 

operatiivinen / 
taktinen / 
strateginen 

 
 

Kumppanin valintakriteerit, liittoumakumppanuuden valinnassa kumppanuustason mukaisesti pai-
nottaen yhdistettäviä 
Awadzi 1987   Medcof 

1997 
Tatoglu 2000 Cavusgil ja 

Evirgen 1997 
resurssiyhdistelmän 
täydentävyys 

  strateginen sopivuus paikallisen markki-
nan saatavuus 

kumppanipiirteet 

menneisyyden yhteys kumppa-
nien kesken 

  liittouman roolikyvykkyys luottamus ylimmän 
johdon välillä 

soveltuvuus 

liittyvyys kumppanin liiketoi-
mintaan 

  operatiivinen soveltuvuus kumppanien maine motiivi 

ulkomaisen kumppanin ja IJV 
liiketoiminnan ja IJV suorituk-
sen yhteys 

  sitoutuminen liittoumaan ja 
sen strategisiin aikomuksiin 

ylimmän johtotiimin 
soveltuvuus 

sitoutuminen 

   sopivien kontrollijärjestely-
jen olemassaolo 

pääsy paikalliseen 
kulttuuritietoon (tk) 

luotettavuus 

    pääsy jakelukanaviin 
(tk) 

varallisuusoikeuksien 
suojelu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



             

                                                                                                                                              LIITE 13. 
Internetin neljä pääkilpailuetua (Cronin 1996) ja kriittiset menestystekijät sekä esteet (Hamill 2001) 
ja internetin edut sekä vaikutustavat pk-yrityksen kansainvälistymisessä  (Bennett 1997, Quelch ja 
Klein 1996, Hamill ja Gregory 1997 mukaillen ) 
 
Kilpailuetu Kilpailuedun kuvaus Menestystekijä Internetyhteys 
kustannus/tehokkuus 
säästöt 

tarjotaan korvaamalla internetillä  
muita kommunikaatiokanavia myy-
jien,  informaation tarjoajien ja 
liikekumppanien kanssa 

oikean ulkolaisen agentin tai 
jakelijan löytäminen 

online tietoperustan käyttö, alen-
tunut riippuvuus agenteis-
ta/jakelijoista suoramyynnissä 

suoritusparannukset saadaan internetin laajalti levinnees-
tä käytöstä integroimaan informaa-
tioresurssit, virtuaaliliittoumien tuki 
ja helpottamaan jaettua päätöksen-
tekoa ja organisaation joustavuutta 

agentti/jakelija suhteen 
tehokas johtaminen 

virtuaaliyhteisön luominen perus-
tuu luottamukseen; elektroninen 
kommunikointi tukee perinteistä 

markkinoille tun-
keutuminen 

voidaan saavuttaa korkealla ulkoi-
sella yhteydellä asiakkaiden kanssa 
sisältäen julkiset www-sivut ja 
online asiakastuen 

vahva sitoutuminen vientiin globaalin elektronisen verkoston 
kautta kasvava sitoutuminen 

tuotemuunnokset sisältävät internet perusteisten tuot-
teiden ja palveluiden kehittämisen, 
joka uudelleen määrittää yrityksen 
strategisen aseman 

kansainvälinen tietoisuus, 
tieto ja suuntautuminen 

sitoutumisen kasvu globaaleihin 
infolähteisiin pääsyllä, www 
palaute asiakkailta, osallistumi-
nen globaaleihin verkostoyhtei-
söihin 

  valikoivuus markkinavalin-
nassa 

yksinkertaisempi internetperus-
teinenvientimarkkina tutkimus 
resurssilla 

  huomio ja suuntautuminen 
ulkolaisiin asiakkaisiin 

läheisempi suhde elektronisen 
kommunikoinnin, palautteen ja 
vuorovaikutuksen kautta 

  vientisuunnittelu ja 
strateginen kehittäminen 

www-potentiaalin hyödyntäminen 
strategisessa vientisuunnittelussa 

  nopea kommunikointi ja 
dokumentointi 

elektroninen kommunikaatio 
ulkolaisen kumppanin kanssa 

  tehokas markkinointi mix 
politiikka 

kohdennettu markkinointi 

  pt-näkökulma internetresurssit tukien pt:a vien-
titavoitteiden kehittämistä 

KANSAINVÄLIS-
TYMISESTEET 

ESTEIDEN SISÄLTÖ VAIKUTUS TUKEVA/ 
MAHDOLLISTAVA 

EDUT INTERNET 
MARKKINOINNILLE 

psykologiset esteet 
internetsovellukset 

kansainvälisyystietoisuuden kas-
vu,luottamus ja sitoutuminen glo-
baaleihin informaatiolähteisiin, 
osallistuminen globaaleihin verkos-
toyhteisöihin, kyselyt ja palaute 
www-sivuille potentiaaleilta glo-
baaleilta asiakkailta 

alentaa kommunikaatiokus-
tannuksia 

parantunut yritysimago 

operatiiviset esteet 
internetsovellukset 

yksinkertaistettu vienti, dokumen-
tointi elektronisella tiedonsiirrolla; 
elektroninen maksaminen, online 
vientituki jne 

pk-yritykset kilpailevat 
tehokkaammin internetillä 

kasvanut näkyvyys 

organisaation esteet 
internetsovellukset 

pääsy alemmilla kustannuksilla 
vientimarkkinatutkimusresursseihin, 
parantunut kansainvälinen markki-
na-ja kulttuuritieto, alentunut riip-
puvuus perinteisistä agenteista, 
jakelijoista suoramarkkinoinnilla; 
kumppanien virtuaaliverkostojen 

välittäjien rooli kehittyy kustannusten alentaminen 



             

perustaminen 
tuote/markkinaesteet 
internetsovellukset 

maa/markkinapäätökset tehdään 
helpommin online tutkimuksin; 
kuluttaja/markkinasuuntautuminen 
kuluttaja/agentti palautteella; kus-
tannussäästöt e-markkinatutki-
muksella globaalien niche pikem-
min kuin maakeskeisten strategioi-
den omaksuminen 

internetin käyttäjille tekno-
logia kokoa tärkeämpi 
kilpailuedun lähde 

parantuneet asiakas- ja investoi-
jasuhteet löytämään uusia asiak-
kaita: 
parantunut sisäinen kommunikaa-
tio ja 
markkinoiden laajentuminen 
 

  hintavaikutus johtaa hintojen standardisoitumi-
seen tai kaventaa hintaeroja tie-
toisuuden kasvaessa 

  yhdistävä vaikutus voi yhdistää tuottajat / loppukäyt-
täjät, alentaa/muuttaa välittäjien 
asemaa kansainvälisessä markki-
noinnissa 

  verkostovaikutus internet tullut voimakkaaksi väli-
neeksi verkostojen tukemisessa 
yrityksen sisä-ja ulkopuolella 

  tutkimusvaikutus internet tehokas maailman laajui-
sen markkinatutkimuksen hoita-
miseksi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

TAPAUSYRITYSTEN VALINTA JA ASEMOINTI                     LIITE  14 
 
Pohjois-Karjalan maakunta: 

- Pohjois-Karjalan T&E keskus, yritysosasto / kansainvälistymisyksikkö /Seppo Honkanen 
- rinnakkaistarkastelu Pohjois-Karjalan kauppakamari, toimitusjohtaja Esa Komulainen 
- tapausyritysten valinta Markku Vuorenmaa 

 
Tapausyritysten valinta 
15.10.2003 T&E keskus 17.10.2003 P-K kauppakamari I:n valinta  17.10.2003 II:n valinta  vuoden 

vaihde 2003-2004 
Kesla Oy Jotwire Oy Jotwire Oy   , vetäytyi Joptek Oy Composites 
Puljonki Oy Havukainen Oy Havukainen Oy Havukainen Oy 
Mantsinen Oy Puljonki Oy Puljonki Oy , vetäytyi Mantsinen Oy 
Havukainen Oy Iivari Mononen Oy   
Rakennustempo Oy Rakennustempo Oy   
Jotwire Oy Mantsinen Oy   
Iivari Mononen Oy Kesla Oy   

 
Kirjeet postitettiin 17.10.2003 valittujen tapausyritysten toimitusjohtajille 20.10.2003 ja tutkijan  
yhteydenotto puhelimitse heihin tapahtui 27.10.2003 alkaneella viikolla.  
 
Jotwire Oy:n tulo tapausyritykseksi sovittiin puhelinkeskustelussa tutkijan ja hallituksen puheen-
johtaja Heikki Nevalaisen kesken 27.10.2003 aamupäivällä. Ensimmäinen tapaaminen oli Tuupo-
vaarassa yrityksen tiloissa 03.11.2003 klo 14.00. Tapaamisessa käytiin lävitse tutkimuksen kulku, 
tehtiin kiertokäynti yrityksessä. Yhteyshenkilöksi sovittiin hallituksen puheenjohtaja Heikki Neva-
lainen ja sovittiin ennakkomateriaalilistan toimitus. Tutkija varmisti ennakkomateriaalilistan perille 
menon ja tiedusteli kahdesti materiaalitoimituksen aikataulua. Tämän jälkeen tutkija kirjasi Jotwire 
Oy:n vetäytymisen tapausyrityksen asemasta. 
Havukainen Oy:n lähtö tapausyritykseksi sovittiin tutkijan ja toimitusjohtaja Arvo Havukaisen kes-
ken puhelimitse 27.10.2003 iltapäivällä ja samalla sovittiin ensimmäinen tapaaminen  10.11.2003 
klo 14.00 Havukainen Oy:n tiloissa Kiteen Puhoksella. Tapaamisessa läpikäytiin tapaustutkimuksen 
kulku, alustava aikataulu sekä sovittiin ennakkomateriaalin toimitus. Ennakkomateriaali toimitettiin 
sovitussa aikataulussa. Tutkijan pyytämät täydennykset toimitettiin sovitulla aikataululla. 
Puljonki Oy:n toimitusjohtaja Kai Iiskolan ja tutkijan ensimmäisen puhelinkeskustelun jälkeen tut-
kija lähetti yritykselle lisämateriaalia. Seuraavassa puhelinkeskustelussa yritys suostui hyvin empi-
en tapausyritykseksi. Samalla käytiin lävitse ennakkomateriaali ja sovittiin tutkijan lähettävän mate-
riaalilistan. Toimitettuun materiaalilistaan ei tarkistusyhteydenotosta huolimatta tullut mitään vas-
tausta, joten tutkija kirjasi Puljonki Oy:n vetäytyneeksi.  
 
Näiden kahden yrityksen vetäytymisen jälkeen tutkija täydensi tapausyritysjoukkoa maaliskuussa 
2004 Joptek Oy Compositesilla ja kesäkuussa 2004 Mantsinen Oy:llä. Näiden valinnalla toteutui 
alkuperäinen tavoiteltu toimialajako kohtuullisesti; Havukainen Oy puusepänteollisuus, Mantsinen 
Oy metalliteollisuus ja Joptek Oy Composites metalli/muoviteollisuus.  
 
Tapausyritysten asemointi v 2004 toimialatietojen perusteella (P-K te-keskus, yritysosasto) 

Asemointikriteeri Havukainen Oy Joptek Oy Composites Mantsinen Oy 
toimialan suhteellinen osuus P-K teollisuudesta ja 
toimialan osuudesta koko maassa 

1,8 % 
2,5 % 

5,1 % 
7,7 % 

2,2 % 
1,9 % 

toimialan viennin osuus P-K:n koko viennistä 0,6 % 6,7 % 2,3 % 
toimialan P-K:ssa saama kansainvälistymistuki 
P-K:n teollisuuden saamasta kansainvälistymistuesta 

0 % 0 % 0 % 

 
 
 



             

                                                                                                                           LIITE 15 
 

TUTKIJAN YHTEYDENOTTOKIRJE POTENTIAALEILLE TAPAUSYRITYKSILLE, 
TUTKIMUKSEN ESITTELY, OSAPUOLTEN VELVOITTEET JA MATERIAALI 
 
 

Toimitusjohtaja 
X OY 
 
 
 
 
Työskentelen Lieksan Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtajana. Rinnan työni kanssa olen suorittanut 
tohtoriopintoja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sen kauppatieteiden osastolla. Pääaineeni 
on kansainvälinen markkinointi. Väitöskirjani kirjoittamisessa olen siihen sisältyvien tapausyritys-
ten valinnan edessä. 
 
Väitöskirjani käsittelee pk-yritysten kansainvälistymistä holistisesta, kokonaisvaltaisesta näkökul-
masta erityisesti kohdistuen kansainvälistymisen käyttämiseen yrityksen kasvukeinona ja siinä yri-
tysyhteistyön, osaamisen johtamisen ja internetin hyödyntämisen tarjoamia mahdollisuuksia erik-
seen ja kokonaisuutena. 
 
Suunnitelmani mukaisesti otan nyt yhteyttä Pohjois-Karjalassa toimiviin ennakkokriteerien perus-
teella valittuihin pk-yrityksiin tiedustellen niiden valmiutta toimia väitöskirjani tapausyrityksinä. 
Onko se mahdollista x Oy:lle. 
 
Ohessa väitöskirjani sisällön lyhyt kuvaus sekä tapausyrityksen ja tutkijan välisen yhteistyön raami-
tus. 
 
Otan Teihin yhteyttä 27.10. alkavan viikon alussa, jolloin toivon saavani palautteenne esitykseeni. 
 
Yhteistyöterveisin 
 
 
Markku Vuorenmaa 
jatko-opiskelija 
 
 
 
 
Markku Vuorenmaa 
e-mail:  markku.vuo@jippii.fi 
040-5017911 
Korholantie 9 A 19 
81720 Lieksa 
 
 
 
 
 
 



             

TUTKIMUKSEN ESITTELY 
 
Pk-yrityksen kasvu kansainvälistymällä ; osaamisen johtamisen, yritysyhteistyön ja internetin tar-
joamat mahdollisuudet osaamisaukon kattamisessa 
 
 
Väitöskirjatyössä tarkastellaan ensin teoreettisesti pk-yrityksen kansainvälistymistä ja erityisesti 
kansainvälistymisen tarjoamia mahdollisuuksia pk-yrityksen kasvulle. Perinteisesti kansainvälisty-
misellä on ymmärretty pk-yrityksen suuntautumista vientiin. Kuitenkin pk-yrityksen mahdollisuus 
hyödyntää kansainvälistymistä on merkittävästi laaja-alaisempaa. 
 
Kansainvälistyminen sisältää kotimaan markkinoilla tapahtuvan kasvun kansainvälisen teknologian 
ja kansainvälisen raaka-aine-ja komponenttituonnin avulla. Edelleen kansainvälistyminen sisältää 
ulkomaalaisen osaamispääoman hyödyntämisen sekä koti- että kohdemaiden markkinoilla jne. 
 
Pk-yritysten resurssirajoitteiden eliminoiminen yrityksen kansainvälistyessä eriasteisten allianssien 
hyödyntämisellä sekä globaalin KIBS (tietointensiivisetpalvelut) verkoston tarjoamien palveluiden 
hyödyntäminen aina virtuaalialliansseja myöten tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia kan-
sainvälistymistä tukevan osaamispääoman ennakoivaan rakentamiseen. 
 
Osaamisen johtamisessa pk-yrityksen kansainvälistymisessä ja yrityksen kansainvälistymisval-
miuksien rakentamisessa ja kehittämisessä yrityksen osaamisstrategian laatiminen ja toteuttaminen 
tarvittavien kyvykkyyksien rakentamiseksi tarjoaa yritykselle eriasteisten optioiden ja strategisten 
optioiden kautta uudenlaisia mahdollisuuksia. Tämä avaa pk-yritykselle uusi mahdollisuuksia koska 
kansainvälisen toiminnan vaatimusten täyttäminen on entistä keskeisempää myös toimittaessa pel-
kästään kotimaan markkinoilla. 
 
Internetin tarjoamat mahdollisuudet erityisesti pk-yrityksille ovat hyvin merkittävät. Voidaan todeta 
internetin olevan vain välineen, mutta tämän välineen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen 
tuo pk-yrityksen aikaisempaan verrattuna uudenlaiseen asemaan. Erilaiset intranet- ja extranet rat-
kaisut muun ohella mahdollistavat hyvin monipuolisen yhteistoimintaverkoston synnyttämisen 
hyödyntämällä aikaisempaa sosiaalista ja human pääomaa puhumattakaan intellectual pääoman 
muista osa-alueista. 
 
Teoreettiseen tarkasteluun perustuen rakennetaan pk-yrityksen kansainvälistymismalli, jota vasten 
tarkastellaan tutkimuksen kohdeyritysten toteuttamaa kansainvälistymisprosessia. Tarkastelun pe-
rusteella määritetään esille nousevat jatkotutkimustarpeet sekä mallin tarjoamat mahdollisuudet pk-
yrityksen kansainvälistymiselle. 
 
Tiivistäen 
 

1. Pk-yrityksen globaalin toimintaympäristön kuvaus 
2. Aiheeseen liittyvän olemassa olevan kirjallisuuden esittely 
3. Tutkimuksen viitekehys 
4. Tutkimuksen ongelmanasettelu ja käsitemääritykset 
5. Pk-yrityksen kasvu kansainvälistymisen kautta malli 
6. Tapausyritykset 

 



             

OSAPUOLTEN VELVOITTEET 
 
Tutkijan tarpeet tapausyritykseen päin 

- tapausyritykseksi lupautunut yritys nimeää tutkijalle yhteyshenkilön 
- tutkija ja tapausyritys sopivat yhteistyön sisällön ; materiaalin luovutus tutkijan käyttöön , 

suoritettavien henkilöhaastattelujen organisoiminen, muualla olevaan yritystä koskevaan 
materiaaliin tutustumisoikeus jne 

- tutkija toimittaa tapausyritykselle tarvittavan materiaalin osalta listauksen 
- tapausyrityksen yhteyshenkilö täydentää materiaali tutkijan esittämän pyynnön mukaisesti 
- tapausyrityksen yhteyshenkilö organisoi yrityksestä valittujen henkilöiden haastattelut 
- tapausyrityksen edustaja tutustuu ennakkoon väitöskirjaan yrityksestä kirjoitettavaan teks-

tiin, jotta vältytään liikesalaisuuden paljastumisilta 
Tutkija tapausyrityksen suuntaan 

- ehdoton vaitiolo kaikesta tietoonsa saamasta pois luettuna väitöskirjaan tuleva teksti 
Tapausyrityksen panostus 

- johdon, yhteyshenkilön ja haastateltavien henkilöiden työaika 
- materiaalin kopiointi ja postituskustannukset 

 
TUTKIMUKSEN ENNAKKOMATERIAALI    
 
I  YRITYKSEN PERUSTIEDOT 

- nimi, perustamisajankohta, yhteystiedot, toimitusjohtaja 
- osakepääoma ja sen kehitys 
- liikevaihdon kehitys vuodesta 1988- 
- viennin osuus liikevaihdosta , %:a, 1988 alkaen 
- työntekijät ja toimihenkilöt, määrän kehitys vuodesta 1988- 
- tuontikomponenttien /raaka-aineiden osuus jalostusarvosta, kehitys 1988 alkaen 
- organisaatiokaavio, keiden kaikkien kohdalla työhön sisältyy kansainvälisiä toimintoja ja 

mitä ne ovat 
- tilinpäätösten toimintakertomukset 1988- 

 
II  TUOTTEET 

- vientiesitteet, tuotteet 
- yrityksen esitteet 

 
III  KANSAINVÄLISTYMINEN 

- te- keskuksen yritysosaston kansainvälistymis- ja kehittämistuki; hankeraportit 
myös edeltäjän yrityspalvelupiirin osalta 

- Finpro ja Fintra yhteistyö ; raportit 
- vientitutkimusmateriaali 
- tutustumismatkat, seminaarit (kansainvälistyminen) raportit, matkakertomukset 
- tuotekehityshankkeiden raportit siltä osin kun liittyvät ulkomaisen tieto-taidon, raaka-

aineen, palvelun ym käyttöön 
- kansainvälisen teknologian suora hankinta, teknologiastrategia (yhteistyöratkaisut ulkolais-

ten tutkimuslaitosten, organisaatioiden ja konsulttien kanssa) 
- yrityksen kansallinen ja kansainvälinen yhteistoimintaverkosto 
- yrityksen intranet /extranet verkot 
- kansainvälistymisstrategia ja liiketoimintasuunnitelma  
- yrityksen tietojohtamisstrategia toimenpidelistoineen , kansainvälistymiseen liittyen 
- kansainvälistymiseen liittyvät koulutusohjelmat 



             

                                                                                                                              LIITE 16. 
 
HAASTATTELUT  JA  HAASTATTELUJEN KYSYMYSSARJA TAPAUSTUTKI-
MUSYRITYKSISSÄ    
 
 
HAASTATTELUT 
 
HAVUKAINEN OY 
 
09.06.2004 Toimitusjohtaja Arvo Havukainen yrityksen tilat, Puhos, Kitee 
23.06.2004 Toimitusjohtaja Arvo Havukainen yrityksen tilat, Puhos, Kitee 
05.07.2004 Toimitusjohtaja Arvo Havukainen yrityksen tilat, Puhos, Kitee 
09.07.2004  Toimitusjohtaja Arvo Havukainen puhelinhaastattelu 
25.08.2004  Tehdaspäällikkö Jari Salmelainen yrityksen tilat Puhos, Kitee 
                    Tuotantopäällikkö Jouko Vasarainen, vetäytyi vastoin lupaustaan 
                    Hallituksen puheenjohtaja Matti Palo Devcons Oy, vetäytyi vastoin lupaustaan 
 
JOPTEK  OY COMPOSITES 
 
15.07.2004 Toimitusjohtaja Jorma Pulkkinen yrityksen tilat, Lieksa 
02.08.2004  Tehdaspäällikkö Juri Jukola, Perlos Oy, Joensuu 
10.08.2004 Toimitusjohtaja Jorma Pulkkinen yrityksen tilat, Lieksa 
11.08.2004  Toimitusjohtaja Jorma Pulkkinen yrityksen tilat, Lieksa 
15.09.2004  Tuotepäällikkö Antti Vallius yrityksen tilat, Lieksa 
17.09.2004  Tuotantopäällikkö Aku Lampola yrityksen tilat, Lieksa 
 
MANTSINEN  OY 
 
01.10.2004  Hallituksen puheenjohtaja Veli Mantsinen yrityksen tilat, Ylämylly, Liperi 
01.10.2004  Asko Kinnunen yrityksen tilat, Ylämylly, Liperi 
14.10.2004  Myyntipäällikkö Jukka Hämäläinen, yrityksen tilat, Ylämylly, Liperi 
22.10.2004  Toimitusjohtaja Ari Hakkarainen, yrityksen tilat, Ylämylly, Liperi 
04.11.2004  Toimitusjohtaja Ari Hakkarainen, yrityksen tilat, Ylämylly, Liperi 
10.12.2004  Hallituksen puheenjohtaja Veli Mantsinen yrityksen tilat, Ylämylly, Liperi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

TAPAUSTUTKIMUKSEN KYSYMYSSARJA   
 
1.  Otsikko: Mikä on osaamisen johtamisen rooli pk-yrityksen kasvussa kansainvälistymisen kautta? 
 
Osan kysymykset: 
 

1. Millä perusteilla yrityksen kasvupäätös aikanaan tehtiin? Omistajan rooli ? 
2. Mitkä seikat tukivat kasvupäätöstä? Mitkä seikat koettiin kasvun esteiksi?  
3. Mihin seikkoihin yritys perusti kasvun ? (strategiset haasteet) 
4. Yrityksen arvot ja henki ilmenevät kasvupäätöksessä? Suhde omistajan arvoihin? 
5. Yrityskulttuurin ja kasvupäätöksen (strateginen) välinen yhteys? Omistajan ja yrityskulttuurin yhteys? 
6. Oliko strateginen ajattelu vain ylimmän johdon tehtävä? Vai oliko koko organisaatio mukana? 

 

2.  Otsikko:  Mikä on kansainvälistymisen rooli pk-yrityksen kasvussa? 
 
Osan kysymykset: 
 

1. Mitä osaamista yritykseltä puuttui? Miten tarvittava kansainvälistymisen edellyttämä osaaminen hankittiin? 
Hankittiinko se se ennakoivasti (proaktiivisesti) vai seurauksena tapahtuvasta ( reaktiivisesti)? 

2. Optioiden (esimerkiksi vähemmistöosakkuus yhteisyrityksessä ) hyödyntäminen kansainvälistymisen eri vai-
heissa?? Missä toiminnoissa (esim. raaka-ainehankinnat, teknologian hankinta, vientitutkimukset) ja miten?  

3. Varautuiko yritys markkinoiden muutoksiin kansainvälistymisen yhteydessä ? Miten varauduttiin? 
4. Muuttuiko yrityksen organisaatio kansainvälistymisen yhteydessä? Luotiinko laajennettu organisaatio?   
5. Riittikö yrityksen johtamiskapasiteetti (laatu ja määrä) kansainvälistymisessä (ylin ja keskijohto)? Vision ja 

arvojen asema laajentuvassa organisaatiossa?  
6. Palkkasiko yritys ulkomaisia työntekijöitä? Yrityksen visio ja arvot palkattaessa ulkomaisia työntekijöitä?  En-

tä tehtäessä kumppanuuksia ulkomaisten yritysten ja organisaatioiden kanssa? 
 

3.  Otsikko: Pk-yrityksen eriasteiset liittoumat sen kansainvälistymisessä osaamisen johtamisen 
kannalta? 
 
Osan kysymykset: 
 

1. Liittoutuiko yritys kansainvälistymisessä?  Miksi?  Missä toiminnoissa yritys liittoutui ja minkä tasoisesti? 
        (peratiivinen, taktinen ja strateginen) 
2. Millä perusteilla yritys valitsi kumppaninsa kansainvälistymisessä? Millainen oli keskinäinen riippuvuus? Mi-

ten helposti kumppani voitiin korvata? 
3. Miten ulkomaisen yhteistyökumppanin valinta erosi kotimaisen kumppanin valinnasta? Vaikuttiko kumppanin 

koko, johto, kokemus jne Valitsiko yritys vai valittiinko se? Paikalliskulttuurin vaikutukset ? 
4. Testasiko yritys etukäteen yhteistyökumppanien soveltuvuuden? Miten ? 
5. Hankkiko yritys osaamista yhteistyökumppanien avulla? Millä tavoilla ? 
6. Millainen asema kansainvälistymisessä oli sosiaalisella verkostolla? 

 

4.  Otsikko:  Mitkä ovat kriittiset tekijät kansainvälistyvän pk-yrityksen tieto/osaamisstrategiassa? 
 
Osan kysymykset: 
 

1. Selvittikö yritys kansainvälistymispäätöksen jälkeen osaamisensa tason? Miten se selvitettiin? Tehtiinkö selvi-
tys etukäteen (proaktiivisesti) vai asioiden tapahtuessa?  

2. Määrittikö yritys osaamisensa tason suhteessa kilpailijoidensa tasoon? Määrittikö yritys osaamistasonsa suh-
teessa siihen mitä kansainvälistymistavoite edellytti? Miten ? 

3. Täyttikö yritys kansainvälistymiseen liittyvän osaamisaukon (ero yrityksen osaamisen ja tarvittavan osaamisen 
välillä)? Miten? 

4. Kehittikö yritys ennakoivasti (proaktiivisesti) organisaationsa osaamispääomaa? Miten ? Entä organisaation 
muisti (arkistot, tietokannat, yksilöiden osaaminen jne.) kehittäminen?  

5. Kehittikö organisaatio uusien asioiden omaksumiskykyänsä (absorptiokyky)? Miten ? Sosiaalisen pääoman 
rooli?  Jatkuva oppiminen? 



             

6. Hyödynsikö yritys tietointensiivisiä palveluita (KIBS ; konsultit, tutkimuslaitokset, julkisen vallan asiantunti-
jaorganisaatiot, erilaiset välittäjät jne)? Miten ? 

 

5.  Otsikko:  Mitkä ovat kansainvälistyvän pk-yrityksen johdon tehtävät ja roolit pk-yrityksen 
osaamispääoman rakentamisessa? 
 
Osan kysymykset: 
 

1. Ylimmän johdon / keskijohdon tehtävät / roolit kasvu-ja kansainvälistymisprosessissa?  
2. Johdon (ylin ja keskijohto) oppiminen kansainvälistymisen yhteydessä – suhtautuminen, näkyvyys suhteessa 

organisaation oppimiseen? 
3. Johdon ja keskijohdon tehtävät / roolit organisaation oppimisen organisoimisessa? 
4. Johdon ja keskijohdon tehtävät / roolit strategian luomisessa ja toteutuksessa? 
5. Johdon ja keskijohdon tehtävät / roolit eri kansainvälistymistavoissa?  
6. Johdon ja keskijohdon tehtävät / roolit osaamispääoman rakentamisessa ?  

 

6.  Otsikko:  Mitä strateginen osaamisen-ja tietojohtaminen edellyttää pk-yrityksen johdolta pk-
yrityksen kansainvälistymisessä? 
 
Osan kysymykset: 
 

1. Viestikö ylin johto yrityksen vision keskijohdolle? Miten ?  Omaksuiko keskijohto vision? Miten keskijohto 
sai muun organisaation omaksumaan vision?  

2. Vahvistiko yritys johtamiskapasiteettiaan? Miten? Mitä erityisvaatimuksia kansainvälistyminen asetti? 
3. Tiimien,  sisäisen yrittäjyyden ja yksilön Millainen asema oppimisella oli yrityksen kansainvälistymisessä ja 

kansainvälisessä toiminnassa?  Entä tiimeillä, sisäisellä yrittäjyydellä ja yksilöllä? 
4. Tunnistettiinko osaamistarpeet etukäteen (proaktiivisesti)? Johdon ja keskijohdon asema tunnistamisessa? 
5. Edistettiinkö oppimista kansainvälistymisprosessin yhteydessä  yrityksessä? Miten ? Miten raivattiin oppimi-

sen esteet? Miten kehitettiin yrityksen muistia?  
 

7.  Otsikko:  ICT ja erityisesti internet hyödyntäminen pk-yrityksen kansainvälistymisessä. 
 
Osan kysymykset: 
 

1. Hyödynsikö yritys Internetiä tiedonhankinnassa ja organisaation toiminnoissa kansainvälistymisessä? Miten? 
2. Hyödynsikö yritys Internet ja sen johdannaisia (intranet ja extranet) eritasoisissa liittoumissa ja kansainvälises-

sä toiminnassa? Miten ? 
3. Mitä Internetin käyttötapoja ja liiketoimintamalleja yritys hyödynsi kansainvälisessä toiminnassa? (esimerkiksi 

informaation välittäjät, sähköiset kauppakeskukset, kommunikaatioväline jne.) Miten ? 
4. Käyttikö ja jos, niin miten yritys Internettiä ja sen johdannaisia (intranet ja extranet) kansainvälisessä markki-

noinnissaan? 
5. Käyttikö yritys KIBS (tietoon perustuvat palvelut) ja jos, mikä oli Internetin (myös intranet ja extranet) rooli 

niiden hyödyntämisessä yrityksen kansainvälisessä toiminnassa? 
 

Tapausyritysten omistajayrittäjille esitettiin koko kysymyssarja haastattelussa. Muille haastatelta-
ville poimittiin koko kysymyssarjasta tämän tapaustutkimuksen näkökulmasta soveltuvat haastatte-
lukysymykset. 
 
 
 
 



             

                                                                                                                                LIITE  17. 
 
TAPAUSYRITYS HAVUKAINEN OY, PERUSTIEDOT, ORGANISAATIO  JA 
REFERENSSIT 
 
PERUSTIEDOT 
Perustettu                1980 nimellä Puutuote Havukainen Oy, nimenmuutos Havukainen Oy:ksi 1994 

Toimitusjohtaja      Arvo Havukainen 

Omistus                  Arvo Havukaisen perhe 

 
Vuosi Liikevaihto 

1000 € 
Vienti liike- 
vaihdosta 

IKEA liike- 
vaihdosta 

EI IKEA 
VIENTI 

Työnte- 
kijät 

Toimi- 
henkilöt 

Osakepääoma 
1000 € 

1988      972         -     25      3      50 
1989      946         -     22      5       67 
1990   1.456      305     26      5      67 
1991   1.873      805     31      5      67 
1992   2.190   1.136     37      6      67 
1993   2.826   1.899     40      7      67 
1994   3.806   3.067     47      7      67 
1995   4.288   3.619     49      7      67 
1996   6.018   5.253     5.067    186   61      8      67 
1997   7.647   7.035     6.813    222   71      9      67 
1998   8.553   8.193     7.885    308   68     11      67 
1999 11.832 11572   11.275    297   94     12      67 
2000 14.482 14.177   13.815    362  122     12      67 
2001 12.593 12.227   12.001    226  109     12      67 
2002 12.572 12.195   11.918    277  109     12      67 
2003 12.342 11.984   11.712    272  113     10      67 

 
Huomionosoitukset 

- Kiteen vuoden yrittäjä  1987 
- maakunnallinen vientipalkinto   1994 
- Arvo Havukainen, maakunnan kehittäjäpalkinto  1998 
- 1999 valtakunnallinen Puuteollisuusyrittäjät ry:n Vuoden Yritystunnustus 

Muuta 
- alkoi 1984 ensimmäisenä valmistaa parvisänkyjä ja klaffilipastoja vesisänkyjen ohella 
- alkuvaiheessa kotimaan perusasiakkaat Asko Oy ja Isku Ou 
- 1994 massiivipuisten ruokapöytien sopimusvalmistajaksi 
- Arvo Havukainen omistaa 25% koivuisia pöydänkansia valmistavasta Appowood Oy:stä ja toimii myös sen 

toimitusjohtajana 
 
 
 
 

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAPAUSYRITYS HAVUKAINEN OY:N ORGANISAATIO 
 

Tuotanto- 
päällikkö 

2-pesä 

Käyttö- 
päällikkö 

HALLINTOJOHTAJA 
 

Kehityspäällikkö 

HALLITUS 

TOIMITUSJOHTAJA 

TEHDASPÄÄLLIKKÖ 

Laatuvastaava 



             

 
HAVUKAINEN OY referenssejä 
 

Vuosi Kohde Sisältö 
1980 yritys perustetaan sisään rakennettu kasvuhakuisuus ja vientikiinnostus 
1980 Asko Oy:n toimittajaksi Asko Oy:ltä puuttuvat tuotteet, malli haettiin museosta, 33 myymälää 
1989 IKEA alihankintasopimus IKEA suoritti valinnan 
1991 IKEA ensimmäiset toimitukset, Ivar hylly 
1992 IKEA pöytämallit tuotantoon 
1994 laatu ISO 9002 järjestelmä käyttöön 
1995 massiivimäntypöydät fokusoituminen näihin 

pienet kotimaiset asiakkaat karsitaan 
1996 Englanti vientikohdealueeksi 
1999 IKEA OPDC tilaukset, toimitus 15 pv kuluessa 
1999 laatu ISO 14000 järjestelmä, ennen IKEAn esitystä järjestelmän käyttöön ottamiseksi 
2000 IKEA Havukainen Oy protopajaksi 
2001 Appowood Oy tytäryhtiö, koivuiset pöydän kannet 
2002 IKEA järjestelmätoimittajaksi 
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



             

                                                                                                                                         LIITE 18. 
 
TAPAUSYRITYS  JOPTEK OY COMPOSITES PERUSTIEDOT, ORGANISAATIO JA 
REFERENSSIT 
 
PERUSTIEDOT 
 
Perustettu                           1985 nimellä Rakennussuunnittelutoimisto Jorma Pulkkinen Tmi 
Muutettu osakeyhtiöksi      1991 
Nimenmuutos                     2000 Joptek Oy Composites 
Omistajayrittäjä                  toimitusjohtaja Jorma Pulkkinen 
 
Yrityksen liikevaihto jakaumineen, henkilöstö jakaumineen, osakepääoma 
 
Vuosi Liikevaihto Suora vienti Työntekijät Toimihenkilöt Osakepääoma 
1995 12 kk 0,233 milj €  yht 19   
1996 -1997 18 kk 1,045   yht 21   
1997 – 1998 12 kk 1,870  18 8 0,040 
1998 6 kk 1,016  20 8 0,107 
1999  12 kk 3,715  39 13 0,107 
2000  12 kk 5,231 0,031 milj € 55 20 0,163 
2001  12 kk 6,739 0,013  58 19 0,180 
2002 – 2003 15 kk 8,455 0,685 60 20 0,180 
2003  9 kk 5,363 0,273 50 15 0,180 

 

 
Tytäryhtiöt 
 
LM-Rakenne Oy ja Protoplan Oy, molemmissa toimitusjohtajana Jorma Pulkkinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rakennusteollisuus 
 

Kuljetusvälineteollisuus          Suunnittelu 

Muu teollisuus 

Talous &Hallinto Laatu Meriteollisuus 

Toimitusjohtaja 

Tuotanto 

Markkinointi 

JOPTEK OY COMPOSITES  ORGANISAATIO 
 



             

JOPTEK OY COMPOSITES, referenssejä 
 

Vuosi Junaliiketoiminto Risteilijäliiketoiminto Muu 
1991   Nesthaus-muovitalo 

komposiittirakenneosat 
1992   Enviko Oy kompostointilaitos 

Ahlström Oy, laitesuojia 
1993 Oy Transtech Ab, Pendolino-juna 

lattiarakenteet 
  

1994  Kvaerner Masa Yards Oy 
kylpyhuoneenlattia 

Vapo Biotech Oy. 
biosuodatinkontteja 

1995   Kone VLC, nosturin sähköhuoneet 
LST Säiliöt Oy, säiliöauton luukut 

1996 VR-Rata Oy, asunto-ja työkontit, 
junavaunuun asennettuina 
Talgo Transtech 1996-2000, IC-junan 
lattiat 

 Hartwall-Areena, seinäelementit 3000 
m2. 
Valmet Oyj, leikkurin palkistot 1996-
2000 
Kulkeva, paloauton korielementit, 
LST-Säiliöt Oy ja Site Oy, säiliöauton 
sääsuojaluukut, 1996-2000 

1997 VR-Rata Oy,asuntojunavaunut, 
Talgo Transtech IC junan kalusteet 
1997-2000 
Talgo Transtech IC junan WC:t 44 
kpl 

 ABB pääkonttori, julkisivuelementit, 
Neste Naps, Aurinkokerääjän tuotekehi-
tys, 
Vam Vapo Wastech, YTV, kompostointi-
laitos 

1998   Skanska Etelä-Suomi; ABB:n pysäköinti-
talo, ulkoseinäelementit. 
Kotini Europa Oy, rakennuselementin 
kehitystyö 
Lasa LM Netcomin maisemakonttorin 
ovet 

1999  Finn-Brass Oy/Kvaerner Masa Yards, parveke-
elementit 1999-2001 10000 m2 
Kvaerner Masa Yards, KPH-modulit, loistoristeilijät 
2000 kpl 
Kvaerner Masa Yards, Sandwich-peltikasetit, 14400 
m2 

Kotini Europa Oy, Lappeenrannan asun-
tomessut, kosteiden tilojen elementit 

2000 Fiatferroviario Italia, junavaunun 
eteislattiaelementit 

Kvaerner Masa Yards, ääni-, valo-ja video-
valvontahuoneet 
Kvaerner Masa Yards, KPH-modulit risteilijään 
2000-2002  200 kpl ja piippujen verhoukset 

LOAS oppilasasuntolan WC-KPH 32 kpl 

2001 Patentes Talgo S A lattiaelementit 
junanvaunuihin 5000 m2 Espanja 
2001-2002 

Kvaerner Masa Yards, kevytparvekkeet 
risteilijöihin 10000 m2 2001-2003 

Runnin kylpylän WC-KPH modulit 20 
kpl 

2002 Talgo Oy, WC-modulit, Espanja-
Ranska, 99 kpl 
Patentes Talgo S A, junavaunun 
eteislattiaelementit Espanja ja tör-
mäysmodulit Espanja 
EVAC/Bombardier, wc-moduleja 
junavaunuihin Ruotsi 
Talgo Oy wc-modulit, makuuvaunu 
Espanja-Ranska 99 kpl 
Talgo Oy 2002-2003 sisustuspanelit 
makuuvaunuihin Espanja-Ranska 31 
kpl 

 LOAS oppilasasuntola WC-KPH 32 kpl 
NCC Finland Oy, WC-KPH modulit 
Omena Hotelli Tampere, 105 kpl 2002-
2003 
EBAB Stockholm WC-PH-modulit 
Tukholma 24 kpl 
Yhtyneet Talotehtaat Oy, Lapponia KH-
modulit, omakotitalot 19 kpl 

2003 Alstom Ferroviario Sp A lattian 
kurakaukalot, Pendolino, Italia 

Kvaerner Masa Yards  Suite KPH-elementit 30 kpl 
Suite KPH-elementit 44 kpl 
Piikkiö Works Oy KPH lattiat ja seinät 990 kpl std-
kh Color Line 2003-2004 
KPH-seinät, suihkutilat ja lattiat 30 kpl Suite-KH-
CL 2003-2004 

SRV Westerlund Oy KPH-modulit, 
TKY Otanniemi 83 kpl 2003-2004 
Avecon Oy KPH-modulit, Omena Hotelli 
Vaasa 34 kpl, MariA ll 8 KPL 2003-2004 
Selmer Skanska AS, KPH-modulit Norja 
40+20 kpl 2003-2004 
Yhtyneet Talotehtaat Oy Lapponia KH-
modulit, omakotitalot 10 kpl 

 

 
 
 
 



             

                                                                                                                                           LIITE 19. 
 
TAPAUSYRITYS  MANTSINEN  OY  PERUSTIEDOT, ORGANISAATIO JA REFERENS-
SIT 
 
PERUSTIEDOT 
Perustettu                                  1998   
Omistus                                     Mantsinen Group Ltd Oy 100% ja siitä Veli ja Juhani Mantsinen yht. 86,5%  
Toimitusjohtaja                         Ari Hakkarainen (omistajajohtaja ) 
Hallituksen pj.                           Veli Mantsinen 

 
Mantsinen Group Ltd Oy:n toiminnot jakaantuvat:  

- Mantsinen Oy takaa kaluston 
- Mantsinen Group Ltd Oy materiaalinkäsittely kotimaassa 
- AS Mantsinen Viro (1994), SIA Mantsinen, Latvia Riika, OOO Mantsinen Venäjä Ust-Luga (1995); materiaa-

linkäsittely asemamaiden satamissa ja terminaaleissa; yritykset omistaa Mantsinen Grup Ltd Oy 

 
Liikevaihdon, viennin, henkilöstön ja osakepääoman kehitys 
 
Vuosi Liikevaihto milj € Vienti milj. € Toimihenkilöt Työntekijät Osakepääoma 
2003 11,072 4,121 23 44  
2002 19.713 8,058 19 58  
2001 13.385 2,962 9 54  
2000 10,190 2,047 9 48  
1999 0,713 - 5 26  
1998 ei liiketoimintaa - - -  

 
Viennin jakaantuminen maittain sekä EU vs muu alue ja kehitys 
 
Kohdealue 2003 2002 2001 2000 1999 1998 
EU, mistä 3,791 5,885 2,207 1,413 - - 
Ranska 1,091 0,934 - - - - 
Englanti 0,380 - - - - - 
Italia 0,476 - 0,807 - - - 
Ruotsi 1,711 3,604 1,400 0,700 - - 
Saksa 0,131 0,462 - - - - 
 - 0,884 - 0,712 - - 
Ei EU-alue, mistä 0,330 2,174 0,756 0,634 - - 
Latvia 0,069 0,560 - 0,585 - - 
Eesti 0,128 0,004 0,060 0,018 - - 
Venäjä 0,133 1,610 0,696 0,031 - - 
yht 4,121 8,058 2,962 2,047 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suunnittelu Osto Tuotanto Huolto ja  
käyttöönotto                            

Myynti ja                              
Markkinointi 
4 aluetta 
 

MANTSINEN OY ORGANISAATIO 
 

Toimitusjohtaja 
 

Talous 
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Havukainen Oy:n johdon rooli osaamisen johtamisessa kansainvälisen kasvun elinkaa-
rella 
 
Vuosi Kasvu Kansainvä- 

listyminen 
Osaamis- 
strategia 

Absorption 
vahvistus 

Liittoumat ja 
verkostot 

1980 Askon 
toimittajaksi 

   Voitto Vattulainen, 
takt.liit. 
1980-1991 

1984 kunnan tiloihin    Kiteen kunta, 
strat.liittouma 

1985 tilojen tuplaus 
kunta 

    

1987  vientikiinnostus ei kansainvälisyys  
osaamista 

  

1989 uudet tilat Pu- 
hokseen, kunta 

IKEA sopimus IKEA valitsi 
Havukaisen 

 IKEA sopimus, taktinen 
Havukaisen kannalta 

1990     Enso-Gutzeit Oy taktinen 
1991 Puhos kahteen  

vuoroon IKEA  
ensimmäinen 
IKEA toimitus 

Ivar hyllylevy 
toimitus alkoi 

osaamistarpeen 
tunnistus/ IKEA  

Lahden muotoiluinstituut-
ti; virtuaaliliittouma 

1992  IKEA pöydät 
tuotantoon 

vaativuustaso 
kasvoi/IKEA 

 kuljetukset yksityiselle; 
taktinen 

1994  nimenmuutos ISO-9002 
järjestelmä 

ISO 9002 
valmiiksi 

Sorvipojat Oy strateginen 
94-02 

1995 massiivimänty- 
pöydät 
lisää tilaa, 
kunta 

IKEA dominoi- 
vaan asemaan,  
pienet pois 

Devcons Oy 
tiimi, laatu, bo-
nus; 
teknologia koros-
tus 

 kuljetukset Kiitolinjalle, 
kuljetus vain Lahteen 
IKEA strategiseksi 
Devcons Oy strat./virtu- 
aaliliittouma 

1996 tuotantolinjojen 
laajennus 

Saga, Latvia 
alihankkijaksi 
Englanti vienti- 
kohteeksi 

Englanti vienti 
kohteeksi 

tuotannonoh- 
jausjärjestelmä 
käyttöön 

Saga, Latvia, 
strat/virtuaali + optio -96-
2000 

1998   IKEA harvensi 
toimittajia 

atk-järjestelmä 
käyttöön 

 

1999   ISO 14000 ympä- 
ristöjärjestelmä 
OPDC tilaukset 

ISO 14000, 
ennen IKEAa 
rekrytointi, suora  
vienti 

 

2000  Englanti kak- 
kospesälle 

IKEAn protopa- 
jaksi 

 Appowood Oy 
taktinen + optio 

2001 tytäryhtiö 
Appo- 
wood Oy 

 malliston uusiutu- 
misnopeus kasvaa 

malliston vaih- 
dos, IKEA kriisi I 

 

2002  Venäjän liima- 
levy / IKEA 

 järjestelmätoimit- 
tajaksi 

 

2003  venäläinen toi- 
mittaja 
USA kohteeksi 

 Help Oy / USA  

2004 saman katon 
alle 
Puhokseen; 
IKEA kriisi II 

alihankinta 
Latviasta 
IKEA kriisi II 

USA:n markkinat 
IKEA kriisi II 

IKEA kriisi II strategiset liittoumat 
IKEA:n ohjaus 
Sorvipojat Oy operat. 
HELP Oy, strat/virtu. 
USA valmistelussa 

 
 
 

 
 
 
 
 



   

 
 
Joptek Oy Compositesin johdon rooli osaamisen johtamisessa kansainvälisen kasvun 
elinkaarella 

Vuo-
si 

Kasvu Kansain- 
välistyminen 

Osaamis- 
strategia 

Absorption 
vahvistaminen 

Liittoumat ja 
verkostot 

1985 suunnittelutoimisto 
perustettiin 

    

1989   Lite-projekti 
komposiittikehitys 

 Neste Oy/Lite pro-
jekti 

1990   Nestehaus koetalo; 
teknologiatasokar-
toitus VTT Skandi-
navia ja Puola 

 Neste Chemicals, 
strateginen 

1991 Nestehaus tuotanto     
1993 Transtech/ 

Pendolino 
 Transtech / Pendo-

lino projekti 
 Transtech/Pendoli-

no junan rakentei-
den suunnittelu. 
kehitys, valmistus + 
optio/ strateginen 

1994 uudet tilat LTK Oy, 
Masa Yards 
kylpyhuoneet ja 
tuotekehitysso-
pimus. 

epäsuoravienti 
Masa Yards 

Kvaerner Masa 
Yards; kylpyhuone 
elementit 

 Masa Yards, tuote-
kehityssopimus 
kph:n lattiaosien 
valmistuksesta/ 
strateginen; 
tuotantotilat LTK 
OY/ strateginen 

1995 IC-juna projekti   2-v kehittämisohjel-
ma; VTT 3-vuotinen 
tuotekehitysprojekti 

 

1996 tilojen laajennus 
LTK Oy 

  tuotantopäällikkö 
96-98; Control 9000 
järjestelmä ; VTT 
tuotekehitysprojekti 

Finnvera Oyj, rahoi-
tus, strateginen 

1997 rakennuselementit 
LTK Oy:lle 

    

1998    VTT liimaprojekti Karinvest Oy pääo-
masijoitus, taktinen 

1999  ensimmäinen  
suoran viennin 
kauppa/ Fiat 
Ferroviaria 

 Talgo Transtech/ 
kerroslevyrakenteiset 
tavaravaunukatteet; 
johdon rekrytoinnit 

Talgo Transtech, 
junan osat; taktinen 

2000  organisaation ke-
hittäminen ; vien-
tineuvotteluja 
länteen/ osiaVenä-
jälle välittäjä  

ISO 9001 käyttöön ISO  9001 laatujär-
jestelmä 

kumppanuusneuvot-
teluja 

2001  Finpro-projekti 
junakomposiittien 
vientisuunnitelma 
Eurooppaan 

Mercury Urval, 
avainhlö analyysi 
Finpro/osaamisaukot 
kilpailijakartoitus 
Euroopassa 
teknologia strategia 

teknologiastrategia 
eAskel-raportti ke- 
hittämistoimen- 
piteineen 

Masa Yars Piikkiö 
hankki tilaukset, 
Joptek toimitti 
Miami USA/ strate-
ginen 

2002  Venäjän junaka-
luston valmistuk-
seen perehtymi-
nen 2001-02 , 
vientikaupat Ruot-
si ja Espanja 

 verkkoliiketoiminnan 
kehittämissuunni- 
telma ; 
kansainvälisen audi-
toinnin tulosten 
hyödyntäminen 

 

2003 kylpyhuone-ele- 
mentit kotimark-
kinoille 

Masa Yars Piikki-
ön kanssa toimi-
tus USA Miami 

   



   

 
 
 
 

Mantsinen Oy:n johdon rooli osaamisen johtamisessa kansainvälisen kasvun elinkaarel-
la  
 

 
 
 
 

Vuosi Kasvu Kansainvä- 
listyminen 

Osaamis- 
strategia 

Absorption 
vahvistaminen 

Liittoumat ja 
verkostot 

1997 Koneurakointi  
Mantsinen Oy; 
koneenrakennus 
1997-1998 

ennakoiva osaa- 
mistasoselvitys 
koneurakoinnin 
toimesta 

Koneurakointi 
Mantsinen Oy; 
pilottikoneet, 
kansainvälinen 
osaaminen, 
teknologinen 
osaaminen 

Koneurakointi 
Mantsinen Oy:n esityö 
konepajaa varten 1997-8; 
ulkopuolisen tekemä 
markkinointisuunnitelma 
1997-1999 

Koneurakointi 
Mantsinen Oy 
tytäryhtiöineen, 

1998 Liebherr´n teh- 
dasvierailu, 
Veli Mantsinen 

 Konepaja 
Mantsinen Oy 
perustettiin 

  

1999 Konepaja 
Mantsinen Oy 
kotimaan 
markkinoilla 

    

2000 tuotantotilojen 
laajennus 
2000-2001 
raju kasvu; 
Hitachi sopimus 

kansainvälisty- 
misprojekti 
2000-2001 
kansainvälisyys- 
osaamisen rek- 
rytointi 2000- 
2003 

Hitachi sopi-
mus osaami-
sensiirto 
Hitachilta; 
kansainvälisen 
myynti-ja 
osto-
osaamisen 
rekrytointi 
2000-3 

yhteistyösopimus 
Hitachi´n kanssa; 
kansainvälistymisosaa- 
misen rekrytointi 2000-
2003; 
kansainvälistymisprojekti 
2000-2001; 
 

yhteistyösopimus 
Hitachin kanssa; 
 
 
 

2001  toimitusjohtajan 
vaihdos; rekrytoin-
tikansain-väli- 
syys perusteena 

 uuden toimitusjohtajan 
rekrytointi, kansainväli- 
syystausta; 

 

2002 Hitachi sopi-
mus muutetaan;  
Catepillar so-
pimus; 
oma agenttiver-
kosto 

Hitachi sopimus 
muutetaan,  
Catepillar sopi-
mus; 
oma agenttiver-
kosto ; Venäjä 
investoinnit; 
laaja kansain-
välistymishanke ja 
agenttiverkoston 
uusiminen 

oman agent-
tiverkoston 
rakentaminen 
Venäjä inves-
toinnit 
2002-2004 

kansainvälistymishanke 
2002-2003; 
Catepillar yhteistyöso-
pimus; 

Catepillar yhteis-
työsopimus; 
Hitachi sopimuk-
sen muuttaminen; 
oman agenttiver-
koston perusta-
minen; 
Finpro yhteistyö 

2003 kasvu notkahtaa   kansainvälisen osto-ja 
suunnitteluosaamisen 
rekrytointi 
Venäjä investoinnit 

Timberjack so-
pimusvalmistus 

2004 uusi suunta 
kasvulle 
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ACTA UNIVERSITATIS LAPPEENRANTAENSIS 

 
 
 
441.      LAHTI, MATTI. Atomic level phenomena on transition metal surfaces. 2011. Diss. 
 
442.      PAKARINEN, JOUNI. Recovery and refining of manganese as by-product from hydrometallurgi-

cal processes. 2011. Diss. 
 
443.      KASURINEN, JUSSI. Software test process development. 2011. Diss. 
 
444.      PEKKANEN, PETRA. Delay reduction in courts of justice – possibilities and challenges of pro-

cess improvement in professional public organizations. 2011. Diss. 
 
445.      VANHALA, MIKA. Impersonal trust within the organization: what, how, and why? 2011. Diss. 
 
446.      HYNYNEN, KATJA. Broadband excitation in the system identification of active magnetic bearing 

rotor systems.  2011. Diss. 
 
447.      SOLONEN, ANTTI. Bayesian methods for estimation, optimization and experimental design.  

2011. Diss. 
 
448.      JABLONSKA, MATYLDA. From fluid dynamics to human psychology. What drives financial mar-

kets towards extreme events.  2011. Diss. 
 
449.      MYÖHÄNEN, KARI. Modelling of combustion and sorbent reactions in three-dimensional flow 

environment of a circulating fluidized bed furnace.  2011. Diss. 
 
450.      LAATIKAINEN, MARKKU. Modeling of electrolyte sorption – from phase equilibria to dynamic 

separation systems.  2011. Diss. 
 
451.      MIELONEN, JARI. Making Sense of Shared Leadership. A case study of leadership processes 

and practices without formal leadership structure in the team context.  2011. Diss. 
 
452.      PHAM, ANH TUAN. Sewage sludge electro-dewatering.  2011. Diss. 
 
453.      HENNALA, LEA. Kuulla vai kuunnella – käyttäjää osallistavan palveluinnovoinnin lähestymista-

van haasteet julkisella sektorilla.  2011. Diss. 
 
454.      HEINIMÖ, JUSSI. Developing markets of energy biomass – local and global perspectives.  2011. 

Diss. 
 
455.     HUJALA, MAIJA.  Structural dynamics in global pulp and paper industry.  2011. Diss. 
 
456.     KARVONEN, MATTI. Convergence in industry evolution.  2011. Diss. 
 
457.     KINNUNEN, TEEMU .Bag-of-features approach to unsupervised visual object categorisation. 

2011. Diss. 
 
458.      RUUSKANEN, VESA. Design aspects of megawatt-range direct-driven permanent magnet wind 

generators.  2011. Diss. 
 
459.      WINTER, SUSANNA. Network effects: scale development and implications for new product per-

formance.  2011. Diss. 
 
460.      JÄÄSKELÄINEN, ANSSI. Integrating user experience into early phases of software development. 

2011. Diss. 
 
461.      KÄÄRIÄINEN, TOMMI. Polymer surface modification by atomic layer deposition. 2011. Diss. 
 
462.      KOCHURA, ALEKSEY.  Growth, magnetic and transport properties of InSb and II-IV-As2 semi-

conductors doped with manganese. 2011. Diss. 
 



  

463.      PUTKIRANTA, ANTERO. Possibilities and challenges of longitudinal studies in operations man-
agement. 2011. Diss. 

 
464.      HAPPONEN, ARI. Muuttuvaan kysyntään sopeutuva varastonohjausmalli. 2011. Diss. 
 
465.      VASAVA, PARITOSH. Application of computational fluid dynamics in modelling blood flow in 

human thoracic aorta. 2011. Diss. 
 
466.      PURO, LIISA. Identification of extractives and polysaccharides as foulants in membrane filtration 

of pulp and paper mill effluents. 2011. Diss. 
 
467.      LAPPALAINEN, PIA. Socially Competent Leadership – predictors, impacts and skilling in engi-

neering. 2012. Diss. 
 
468.      PLAMTHOTTATHIL, ANSHY OONNITTAN. Application of electrokinetic Fenton process for the 

remediation of soil contaminated with HCB. 2012. Diss. 
 
469.      EBRAHIMI, FATEMEH. Synthesis of percarboxylic acids in microreactor. 2012. Diss. 
 
470.      JANTUNEN, SAMI. Making sense of software product requirements. 2012. Diss. 
 
471.      VILKO, JYRI. Approaches to supply chain risk management: identification, analysis and control. 

2012. Diss. 
 
472.      TANSKANEN, VESA. CDF modelling of direct contact condensation in suppression pools by 

applying condensation models of separated flow. 2012. Diss. 
 
473.      HUHTANEN MIKKO. Software for design of experiments and response modelling of cake filtra-

tion        applications. 2012. Diss. 
 
474.      PARJANEN, SATU. Creating possibilities for collective creativity  

Brokerage functions in practice-based innovation. 2012. Diss. 
 

475.      KUKKONEN, SAKU. Generalized differential evolution for global multi-objective optimization with 
constraints. 2012. Diss. 

 
476.      LAAKSONEN, JONNA. Tactile-proprioceptive robotic grasping. 2012. Diss. 
 
477.      KALLIO, ANNE. Enhancing absorptive capacity in a non-research and development context 

An action research approach to converting individual observations into organizational awareness. 
2012. Diss. 
 

478.      LÄTTILÄ, LAURI. Improving transportation and warehousing efficiency with simulation based 
decision support systems. 2012. Diss. 

 
479.      OYOMNO, WERE. Usable privacy preservation in mobile electronic personality. 2012. Diss. 
 
480.      LINNALA, MIKKO. Simulation and optimization tools in paper machine concept design. 2012. 

Diss. 
 
481.      KORPIJÄRVI, JUHA. Aging based maintenance and reinvestment scheduling of electric distribu-

tion network. 2012. Diss. 
 
482.      KORHONEN, JUHAMATTI. Active inverter output filtering methods. 2012. Diss. 
 
483.      KLODOWSKI, ADAM. Flexible multibody approach in bone strain estimation during physical ac-

tivity: quantifying osteogenic potential. 2012. Diss. 
 
 






